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Setmanari d’informació local

Georgina Garcia serveix en un dels partits individuals que es van disputar a Kita-Kyushu, al sud-est del Japó. Coneguda com ‘Huracà Georgina’, la castellarenca té el servei més potent del circuit. || takeo tanuma (fed cup)

Proesa al Japó
tennis | p 13

La castellarenca Georgina Garcia suma les 
tres victòries de la classificació d’espanya 
contra el Japó a la Copa Federació de tennis

El Sant Esteve serà un 
institut escola el curs que ve

el conseller d’educació, Josep Bargalló, va 
visitar dimecres el centre, que farà secundària 
a partir del proper mes de setembre, notícia 
molt ben rebuda per la comunitat educativa. 

eduCaCió | p 02
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educació

el sant esteve serà institut escola

Autoritats municipals i educatives amb el conseller Bargalló, en la visita a l’escola Sant Esteve, dimecres passat. || f. muñoz

El Sant Esteve serà un institut esco-
la a partir del curs que ve, 2019-20. 
L’anunci, fet pel Departament d’Edu-
cació, ha estat molt ben rebut per part 
de l’Ajuntament, però sobretot per la 
comunitat educativa del centre. El fet 
que els alumnes de primària puguin 
estudiar secundària al mateix cen-
tre sense necessitat de canviar d’am-
bient és una opció que tranquil·litza 
les famílies i també els infants. “Hem 
rebut felicitacions i mostres d’ale·
gria per part de pares i mares, que 
han quedat sorpresos perquè els 
ha canviat la idea d’anar a l’insti·
tut. Sabem que tenim el suport de 
l’Ajuntament, dels Serveis Educa·
tius i de l’AMPA i això farà que el 
projecte tiri endavant, perquè és 
tot un repte”, va expressar la direc-
tora del centre, Mònica Díaz.

A més d’implantar-se en el cen-
tre castellarenc, aquest model d’ins-
titut escola es desenvoluparà, el curs 
que ve, en uns altres 24 equipaments 
de Catalunya. Per explicar de prop els 
canvis i conèixer físicament el centre, 
el conseller d’Educació, Josep Barga-
lló, va visitar el Sant Esteve dimecres a 
la tarda acompanyat per la directora i 
el personal del centre, l’alcalde, Ignasi 
Giménez, el diputat delegat d’Educa-
ció i regidor, Rafa Homet, i altres regi-
dors del consistori. “Si no estigués·
sim convençuts que el Sant Esteve 
no està preparat per tirar endavant 
aquest projecte, no ho haguéssim 
proposat. Des del Departament ofe·
rirem un acompanyament singular 
en el claustre i la direcció, que vol·
drà dir condicions molt concretes 
de recursos materials i humans”, va 
compartir el conseller. Des d’Educa-
ció defensen que aquest és un model 
d’èxit, ja que lluita contra la segrega-
ció i permet un projecte pedagògic 

 Cristina Domene

comú. Els beneficis són diversos: re-
ducció de l’absentisme, millora dels 
resultats i menys problemes de con-
vivència. Tot i això, Bargalló va re-
cordar que el projecte de secundà-
ria ha de ser coherent amb el nivell 
i les exigències: “No podem fer una 
primària bis, s’ha d’evitar infanti·
litzar els nens en aquesta etapa. Es 
tracta de fer un únic projecte edu·
catiu amb tres potes: infantil, pri·
mària i secundària, amb les meto·
dologies diversificades que calgui 
en cada pota”. 

Que el Sant Esteve esdevingui 
un institut escola descongestiona la 
secundària a Castellar i així ho ha 
assenyalat l’alcalde Giménez: “Nos·
altres ens sentim molt còmodes 
amb aquesta proposta. Era una 
aposta que especialment es podia 
fer en escoles com el Sant Esteve, 
perquè disposa de l’espai necessa·
ri per poder implementar un ins·
titut escola amb totes les garanti·
es i totes les condicions. Significa 
resoldre el problema de congestió 

el conseller d’educació 
visita el centre, què 
impartirà secundària 
a partir del setembre

que en aquests moments hi ha a se·
cundària i especialment a l’Institut 
Castellar”. I és que els problemes de 
massificació secundària és una cons-
tant en molts municipis. Així ho va 
confirmar el diputat delegat d’Edu-
cació, Rafa Homet: “És una notícia 
excel·lent que a la comarca del Va·
llès es despleguin set d’aquests 25 
instituts escoles, perquè el model 
permet desenvolupar projectes 
molt coherents, des d’una perspec·
tiva més competencial. El Sant Es·
teve començarà obrint camí aquí a 
Castellar i penso que serà un refe·
rent que seguirem molt de prop”.

la necessitat dels vetlladors

L’alcalde de Castellar va aprofitar la 
visita del conseller Bargalló per tras-
lladar-li el malestar de tota la comuni-
tat per la manca de vetlladors que hi 
ha a les escoles de Castellar. “És un 
dels temes que més ens preocupa i 
li hem fet saber. És absolutament 
necessari incrementar i reforçar 
aquesta figura dins les escoles. A pe·

tició d’algunes famílies i centres, i de 
manera provisional, l’Ajuntament, 
sense que tingui la competència, va 
assumir el cost i està completant la 
falta de vetlladors. Però és una me·
sura provisional i és la Generalitat 
qui ha de vetllar per això”. A més, per 
poder recaptar diners per destinar-los 
a la incorporació de més vetlladors la 
ciutadania castellarenca està prepa-
rant una ‘Marató per la Diversitat’. El 
conseller va respondre que hi ha pre-
vista una partida de 5 milions d’euros 
destinada a contractar vetlladors però 
que no es podrà tirar endavant dins que 
s’aprovin els pressupostos.  

D’altra banda, l’alcalde va aprofi-
tar la visita del conseller per anunciar 
que a partir del curs que ve l’Institut 
Castellar podrà oferir la modalitat de 
batxillerat artístic al centre. A més, 
s’està estudiant l’opció d’obrir una 
Escola Agrària que no depengui de 
l’Institut Castellar, ja que a causa de 
la dimensió que han adquirit els mò-
duls la gestió és complicada a escala 
administrativa. 

GUARDERIES MUNICIpALS

El Suprem obliga la 
Generalitat a pagar  el 
deute als Ajuntaments

El Tribunal Suprem ha rebutjat 
el recurs de la Generalitat contra 
una sentència prèvia del Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
(TSJC) que obliga el Govern català 
a afrontar el finançament de les 
escoles bressol d’una trentena de 
municipis, un d’aquests Castellar 
del Vallès. Amb aquesta decisió, 
el tribunal va reconèixer als 
consistoris el dret a rebre 1.300 
euros per alumne pels cursos 
2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015 
i que pot suposar per a l’Ajunta-
ment de Castellar la recuperació 
de més de 180.000 euros. En 
total, s’estima que l’import que 
haurà de pagar la Generalitat 
als municipis podria arribar als 
14 milions d’euros per avançar 
els diners pel finançament de 
les escoles bressol municipals.
Les denúncies de diversos Ajunta-
ments, majoritàriament governats 
pel PSC, contra el Departament 
d’Ensenyament arrenca el 2012, 
quan l’administració catalana 
havia deixat de finançar les 
escoles bressol municipals tot i 
tenir-ne les competències. El TSJC 
va donar la raó als ajuntaments, 
entre ells el de Castellar, en un 
contenciós amb la Generalitat 
pel finançament de les escoles 
bressol municipals, una sentència 
que el govern català va elevar 
al Suprem, la màxima instància 
judicial a Espanya i que ara obliga 
el departament d’Educació a fer 
front als pagaments reclamats.
A la vista del nombre total 
d’alumnes certificat en aquests 
tres cursos escolars a efectes de 
la subvenció atorgada per la Dipu-
tació, la quantitat que ha de per-
cebre l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès és de 184.450 euros.w 

el tema de la setmana
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actualitatmedi ambient

28 Febrer
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Va nevar a Castellar del 
Vallès. Al centre de la vila 
es van acumular prop de 

9 cm de neu 

Són els dies en 
què es van produir 

precipitacions durant el 
2018 

És la temperatura 
mínima a la que va 
arribar Castellar, el 

febrer de l’any passat

EL 2018 CLIMATOLÒGIC, 
EN XIFRES 

el 2018, un any passat per aigua 
L’any passat va ser el més plujós dels darrers 30 anys. a Castellar es van registrar  1.103 litres de pluja acumulada

El 2018 ha estat un any marcat per 
la pluja. Fins ara, el 1996 havia estat 
l’any més plujós a Castellar del Va-
llès dels últims 28 anys, des que es 
va posar en marxa l’estació meteo-
rològica de Cal Botafoc, el 1991. Con-
cretament, el 1996 van ploure 1.082 
litres per m2. Però el 2018 ha batut 
un nou rècord. El registre de pluja 
acumulada del 2018 s’han enfilat fins 
als 1.103 litres per m2.  L’any passat 
es van produir un total de 133 dies   
ipitacions. Tanmateix, Jordi Moré, 
meteoròleg de L’Actual, detalla que 
la pluja “ha caigut de manera re·
partida durant tot l’any”. “Deu 
dels dotze mesos del 2018 ha plo·
gut per sobre de la mitjana. Només 
al setembre i al desembre ha plo·
gut menys del que és habitual. De 
fet, el desembre ha estat el mes 
més sec”, afegeix Moré. 

D’altra banda, durant l’estiu 
la pluja també va remullar Caste-
llar del Vallès. Segons les dades de 
l’estació meteorològica de Cal Bota-
foc, l’agost passat la pluja acumulada 
va ser prop de 106 litres per m2. “Va 
ploure més del que és habitual. Es 
van produir algunes tamborina·
des fortes. El 16 d’agost van plou·
re 54 litres per m2, i l’endemà, el 
17 d’agost, 43 litres per m2”, apun-
ta el meteoròleg. Si contextualitzem 
aquesta dada, l’agost del 2017 van 
ploure 22,1 litres per m2. La mitjana 
d’aquest mes, segons les dades de 
l’Estació Meteorològica de Cal Bo-
tafoc, és de 46,4 litres per m2.

En aquest sentit, el 2018 trenca 
amb la tònica dictada pels tres anys 
anteriors. “2015, 2016 i 2017 van ser 
tres anys amb dèficit de pluja. El 
2015 va ser l’any més sec dels úl·
tims trenta, amb només 388 litres 
de pluja acumulada”, puntualitza 
el meteoròleg. Tres anys després, el 
2018, els registres de pluja acumu-
lada a Castellar del Vallès gairebé 
s’han triplicat. 

 Rocío Gómez 

febrer, fred i enfarinat 
En referència als episodis meteoro-
lògics singulars que van destacar el 
2018, el 28 de febrer es va produir una 
nevada important amb un gruix de 
9 centímetres fins i tot al nucli urbà. 
“No és tan habitual que s’acumuli 
tanta neu al centre de la vila. La 
neu, però, va durar poc perquè la 
mateixa tarda van pujar les tem·
peratures i va ploure. La neu es va 
desfer”, recorda Moré. 

El febrer de l’any passat va 
nevar durant quatre dies, però a 
excepció del dia 28, “les nevades 
van ser anecdòtiques i testimoni·
als, i van enfarinar Castellar”. El 
mes de març també va nevar, però 
només un dia.

Finalment, el mes més fred va 

Una imatge recent del cim del puig de la Creu on es pot veure la verdor de la vegetació després de les darreres pluges caigudes. || q.pascual

ser febrer, amb una temperatura 
mínima de -2 graus, i el més càlid, 
agost, amb una temperatura màxi-
ma de 38 graus. “El 2018 ha estat 
un any càlid, amb una tempera·
tura mitjana lleugerament més 
alta, 15,8 graus. La mitjana ha·
bitual és de 15,5 graus”, exposa el 
meteoròleg. “Cal tenir present que 
des del 2014, la temperatura mit·
jana s’ha situat per sobre dels 15, 
5 graus”, afegeix. “L’hivern no ha 
estat especialment fred, a excep·
ció de febrer i març. La calor no va 
arribar fins a finals de maig i es va 
allargar fins al mes d’octubre”, de-
talla. Amb tot, les pluges van man-
tenir la calor a ratlla fins al mes de 
juliol, quan es van produir la prime-
ra onada de calor.  

38o

És la temperatura 
màxima que va registrar 

la vila, l’agost de l’any 
passat 
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política

El cap de llista del pp, Agustí Bernad, a la plaça Europa. || cedida

pp | territori

El cap de llista de Junts per Caste-
llar, Pau Castellví, va presentar dijous 
passat a la policia local una denún-
cia per amenaces de mort a través 
de la xarxa social Instagram. Els 
textos, segons captures de pantalla 
facilitades per la formació política, 
diuen, literalment: “Quiero decir·
te que te metería 8 tiros en la puta 
cabeza, a ti al Torra al Puigdemont 
y a todos los presos secesionistas; 
al puto presidente del gobierno y 
a meteros en la puta neurona [...] 
que tenéis la constitución españo·
la [...] saber cual es el artículo 2, y 
el título 2 que veo que La Corona 
no sabéis muy bien lo que es, y que 
no vais a venir aquí 4 putos ilumi·
nados a cargaros más de 500 años 
de historia. Así que pues bien no 
más que decir porque creo que 155 
tiros sería suficientes [...] A la hu·
elga de hambre, si os dejaba peor 
que a Luis XVI ”. Castellví va pre-
sentar la denúncia acompanyat per 
una delegació d’unes deu persones 
membres de Junts per Castellar. Ara 
seran els Mossos qui hauran d’inves-
tigar els fets i intentar identificar qui 
ha fet les amenaces, ja que es tracta 

Castellví denuncia 
amenaces de mort a 
través d’instagram

Castellví, al centre, amb membres de Junts per Castellar, davant la policia. || cedida

JUNTS pER CASTELLAR | CaP de LLista

El cap de llista de Som de Castellar-PSC i alcalde, Ignasi Giménez, es pre-
sentarà públicament en un acte previst aquest dissabte, a partir de les 12 
del matí, a l’Auditori Municipal. Per a la seva presentació, l’alcaldable Gi-
ménez comptarà amb els parlaments de quatre ciutadans i ciutadanes 
de Castellar que exposaran els motius pels quals donen suport a la seva 
candidatura a l’alcaldia. L’acte també servirà per donar a conèixer l’es-
tètica dels materials propagandístics de la campanya electoral que s’ins-
piren en paisatges d’espais del poble pintats en aquarel·la. Aquesta és la 
quarta vegada que Ignasi Giménez es presenta com a cap de llista a les 
eleccions municipals.   || redacció

Presentació pública d’Ignasi Giménez 
com a cap de llista de Som de Castellar

ACTE | auditori muniCiPaL

d’algú amagat en un perfil anònim.
La formació ha expressat 

en un comunicat “la condemna 
ferma i absoluta de qualsevol 
tipus d’amenaça contra la inte·
gritat física o moral, així com 
contra qualsevol tipus d’agres·
sió, dirigida cap a individus o col·
lectius pel que fa la seva ideologia 
política. Les amenaces dirigides 
contra el nostre alcaldable són, 
de fet, amenaces dirigides con·
tra tot el que representa: la vo·
luntat democràtica d’un poble, 
els valors republicans, l’opció 
a favor de la independència, la 
seva ideologia política i la gent 
que que ens hi sentim represen·
tats”. Des de Junts per Castellar 
també recorden que el seu alcalda-
ble ja ha patit un parell d’actes van-
dàlics al seu habitatge, fets, però, 
“que no alteraran la fermesa i de·
terminació del nostre compromís 
amb el mandat popular del refe·
rèndum d’autodeterminació del 
Primer d’Octubre i els compro·
misos adquirits en subsegüents 
convocatòries democràtiques”, 
sostenen.  || redacció

El PP de Castellar demana que es millori la il·luminació de la plaça Europa. 
L’alcaldable de la formació, Agustí Bernad, apunta que és una qüestió que 
el seu partit ja va denunciar quan tenia representació al consistori però re-
marca que “no ha estat escoltada”. “El pp de Castellar va sol·licitar el 
juny de 2016 aquesta millora de l’enllumenat a petició de la ciutadania i 
dels comerciants de la zona, però fins ara no hem rebut mai una resposta 
ni cap resultat”, explica Bernad.
En paraules de l’alcaldable del PP: “no és concebible que una plaça públi-
ca de les dimensions de la plaça Europa, amb les zones dedicades a in-
fants que té, estigui il·luminada d’una manera tan pobra”. En aquest sen-
tit, els populars asseguren que insistiran amb la seva reivindicació “fins 
que ens escoltin” i que faran un seguiment de l’evolució d’aquesta situa-
ció.   || redacció

Demanen millores en l’enllumenat 
públic de la plaça Europa

MANIFESTACIó | 
BarCeLona

Dimarts va començar al Tribunal 
Suprem el judici contra els dotze lí-
ders independentistes acusats, entre 
altres delictes, de rebel·lió i sedició 
per l’organització del referèndum de 
l’1-O i la declaració d’independència 
del 27 d’octubre del 2017. “Impacta 
veure al banc dels acusats tots els 
membres del Govern, però també 
els he vist valents, encara que 
amb mirades tristes. Suposo que 
tenen ganes d’explicar·se i que es 
desmunti tota aquesta farsa”, va 
opinar Carme Lleixà, portaveu de 
l’ANC a Castellar.

Manuel Marchena, president 
del tribunal, va obrir el judici oral i 
després va ser el torn de l’advocat 
d’Oriol Junqueras i de Raül Romeva, 
Andreu Van den Eynde. “Crec que 
tenen la sort d’estar en mans d’uns 
advocats molt bons.  Cada dia esta·
rem a l’expectativa per saber com 
es desenvolupa el judici”.

Lleixà explica que l’ANC ha or-
ganitzat diferents actes per protes-
tar contra aquest judici. “El procés 
no s’ha d’entorpir, ha de seguir 
el seu procés perquè volem que 
es desemmascari aquesta farsa. 
Però hem organitzat diferents 
accions de protesta i de suport 
als acusats”.  

Per demà dissabte, a les 17 
hores, s’ha organitzat una manifes-
tació a Barcelona. Per al dia 21 de fe-
brer s’ha convocat una vaga general 
i pel 16 de març una concentració a 
Madrid. “Per anar a la manifesta·
ció de demà dissabte hem organit·
zat autobusos, que sortiran des de 
la ronda Llevant, al costat de les 
piscines, a les 15.30 hores. El pri·
mer ja està ple, ara s’està omplint 
el segon”, detalla Lleixà. Sota el lema 
‘L’autodeterminació no és un delic-
te’, la manifestació començarà a les 
17 h a plaça Espanya, anirà per la 
Gran Via i arribarà fins a plaça Uni-
versitat.  || cristina domene

Accions de l’ANC 
local en contra del 
judici del procés

BREUS
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El 18 de febrer de 2015 es presenta-
va Decidim Castellar, un espai polí-
tic format a partir de diferents sen-
sibilitats ideològiques, com Procés 
Constituent, Esquerra Unida, Podem 
i la CUP, i liderat per l’Altraveu. A les 
primeres eleccions, l’alternativa d’es-
querres va obtenir 4 escons –un 15% 
dels vots–, uns bons resultats que els 
situaven com a segona força, junta-
ment amb Esquerra. Quatre anys 
després, però, Decidim Castellar ha 
anunciat que no es presentarà als co-
micis municipals de maig.

L’espai polític va anunciar la de-
cisió dilluns al vespre, a Cal Gorina, a 
través de la lectura d’un comunicat, 
‘Decidim diu adéu’, per part d’alguns 
dels membres de la formació que, ro-
tativament, han estat regidors: Bet 
Tena, Jordi Uyà, Xavier Alavedra, 
Conxi Gracia, Ramon Permanyer i 
Ita Espinosa. En el text, la formació 
explica que el projecte es va gestar 
amb el “compromís de bastir una 
proposta de Castellar i per Caste·
llar, d’esquerres i transformado·
ra i sobretot al servei de la gent”. 
També recorda que els diners obtin-
guts s’han destinat a causes conside-
rades positives per al poble.

En el seu comiat, Decidim Cas-
tellar va reivindicar el seu caràcter 
crític i les propostes dels eixos pro-
gramàtics, i va recordar l’atenció in-
cisiva que va mostrar l’espai polític 
respecte a la gestió de l’aigua, recla-
mant que “retorni a mans de l’ad·
ministració pública”. D’altra banda, 
el manifest subratlla que “un altre 
dels pals de paller de Decidim” ha 
estat l’habitatge, així com “la lluita 
per la justícia social”.

decidim no es presentarà 
a les eleccions municipals

Membres de Decidim a la roda de premsa que van fer dilluns passat.  || f. muñoz

L’espai polític -que va aconseguir quatre regidors en les anteriors 
eleccions- va comunicar el seu comiat dilluns passat a Cal Gorina

símptomes d’esgotament

Decidim Castellar assenyala el “des·
gast de la vida institucional” i un 
“desencantament gradual de l’as·
semblea i les persones partici·
pants” com a causes que han instat 
el grup a no presentar-se als pròxims 
comicis municipals. En aquest sen-
tit, denuncien que la feina “topava 
amb les formes de fer política lliga·
da a càrrecs i privilegis”, cosa que 
“deixa en mans de pocs la presa de 
decisions i la gestió de recursos de 
tots i totes”.

El grup municipal, a més, va ad-
metre que una altra de les causes del 
desgast ha estat el procés independen-
tista: “Han sigut quatre anys espe·
cialment durs en relació a les tensi·
ons que ha imposat l’eix nacional”. 

punt i seguit

La formació va desitjar que el pro-
jecte continuï tenint incidència: 
“Seguirem expectants per veure 
com germinen moltes de les lla·
vors que hem anat sembrant”. 
Per últim, va acabar recordant que, 
tot i que no concorrerà a les elec-
cions de maig, les diferents perso-
nes implicades en el projecte conti-
nuaran lligades a “l’esdevenir del 
poble”. El comunicat acaba apun-
tant que “no és un adeu sinó un 
convidar a tothom que vulgui a 
ser part del que demà vulguem 
ser com a poble; que com sempre 
hem dit manllevant les paraules 
a Joan Fuster: ‘tota política que 
no fem nosaltres, serà feta con·
tra nosaltres’”.  

 Guillem plans

DECIDIM CASTELLAR | eLeCCions muniCiPaLs

Humberto Carrero guanya les 
primàries de Podem a Castellar

Humberto Carrero ha guanyat les pri-
màries de Podem a Castellar. De fet, 
la candidatura de Carrero era l’única 
que es presentava, si bé José Gonzá-
lez Torres  i Juan Manuel Juárez es 
presentaven com a candidats al cos 
de llista i van quedar per davant de 
Carrero. Les tres persones de Podem 
escollides a les primàries “ens hem 
d’entendre amb els comuns a l’ho·
ra d’elaborar les llistes”. Carrero, 
després del procés de primàries, s’ha 
queixat “de la pobra participació 

que hi ha hagut” i “d’errades digi·
tals” a nivell de tot l’Estat. Un total de 
2017 inscrits i inscrites han votat en el 
conjunt de 91 municipis de tot Catalu-
nya. Gairebé 100 municipis catalans 
compten amb les candidates i candi-
dats per a les eleccions municipals de 
2019, una vegada s’han fet públics els 
resultats de les primàries fetes arreu 
del territori català. Aquestes candida-
tures s’afegeixen a les ja realitzades 
el passat mes d’octubre a cinc muni-
cipis catalans.  ||  j.r.

pODEM | Candidatura

Humberto Carrero.  || arxiu

política
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L’Institut Castellar ha estat el centre 
guanyador en categoria col·lectiva del 
concurs promogut pel Consell Comar-
cal ‘Piula contra la violència masclis-
ta’. L’INS Castellar ha estat premiat 
com el centre més participatiu de la 
comarca en la sisena edició d’aques-
ta campanya amb un total de 146 piu-
lades. El premi en aquesta categoria 
és un xec regal de 300 euros per bes-
canviar a l’Abacus. La iniciativa es pro-
mou des del Consell Comarcal cap el 
25 de novembre per commemorar el 
Dia Internacional per l’Erradicació de 

L’ins Castellar, guardonat 
pel Consell Comarcal

Els guardonats de l’INS Castellar del concurs al Consell Comarcal. || cedida

És el centre vallesà que  ha fet més piulades contra la violència masclista

la Violència Masclista, i té com a ob-
jectiu la conscienciació del col·lectiu 
jove de la comarca contra la violèn-
cia masclista. En el lliurament, fet di-
lluns passat, el president del Consell 
Comarcal i alcalde de Castellar, Igna-
si Giménez, va fer referència als dos 
casos de violacions que s’han produ-
ït a la comarca, fa alguns dies, a Sa-
badell i Sant Cugat: “Davant aquest 
fet no podem restar impassibles. 
Mostrem la nostra condemna més 
ferma a qualsevol tipus de violèn·
cia envers les dones i qualsevol 

CONCURS | ‘PiuLa Contra La VioLÈnCia masCLista’

agressió masclista”.  
El concurs es va realitzar entre 

els mesos de novembre i desembre 
del 2018, i hi han participat 18 cen-
tres educatius de 12 municipis de la 
comarca (Badia del Vallès, Castellar 
del Vallès, Castellbisbal, Matadepera, 
Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Sa-
badell, Sant Quirze del Vallès, Sent-
menat, Terrassa, Vacarisses i Vila-
decavalls). En total, hi han participat 
1.011 persones, 525 de les quals són 
dones, 475 homes i 11 persones sense 
gènere especificat.

xocolatada pel càncer infantil

Avui, 15 de febrer, és el Dia Internaci-
onal del Càncer Infantil. Per aquest 
motiu, l’Institut Castellar ha organit-
zat una xocolatada solidària per llui-
tar-hi i per donar suport a la recerca 
que està portant a terme l’hospital 
Sant Joan de Déu, ja que la immensa 
majoria dels recursos públics i pri-
vats es destinen a la investigació del 
càncer d’adults. 

Cada any es diagnostiquen uns 
1.200 nous casos de càncer infantil a 
tot Espanya, més de 200 a Catalunya, 
i el 20% dels infants afectats no su-
pera la malaltia. A partir de les 11.50 
h tot l’alumnat sortirà al pati per fer 
la xocolatada. Els establiments An-
dreví, Villaró, Turòn, Muntada, Sant 
Jordi, Cal Camilo i Consum han pro-
porcionat la xocolata amb melindros.  

 || redacció

L’Assemblea Llibertària de Castellar i el col·lectiu La Recolectiva han or-
ganitzat aquest dissabte a les 11 h a la Sala d’Actes d’El Mirador la Jor-
nada per Palestina, amb un debat amb integrants de la comunitat pales-
tina i La Recolectiva i la projecció del documental Arrels de resistència,  
que explica la recollida d’olives a Palestina. Ara per ara, la venda d’oli i de 
productes derivats de l’oliva és una de les fonts principals de l’economia 
que encara queden a Palestina tot i l’amenaça del país veí, Israel. Preci-
sament, La Recolectiva és una entitat, amb alguns castellarencs parti-
cipants, que va anualment a recollir olives a Palestina “aconseguint que 
els militars que impedeixen recollir-les  no disparin. Fins i tot els militars 
fan fora els propietaris, que moltes vegades han heredat els terrenys dels 
seus pares i avis”, explica Carlos Murcia, de l’Assemblea Llibertària. Mur-
cia va justificar l’organització d’aquesta jornada perquè és “un dels eixos 
de defensa i denúncia de les violacions dels drets internacionals a Pa-
lestina i del genocidi que està cometent Israel sobre Palestina”. Segons 
Murcia, la jornada serà una bona ocasió per comprovar “com es viu de 
primera mà la situació a Palestina”.   ||  redacció

La secció local d’Esquerra Republicana de Castellar ha convocat la quar-
ta edició de la beca d’estudis Oriol Papell per a estudiants de Castellar per 
promoure i reconèixer l’esforç i el talent de joves locals i donar suport en 
la continuïtat dels seus estudis. La convocatòria s’adreça a estudiants re-
sidents a Castellar que vulguin cursar estudis d’ensenyament postobli-
gatori (primer i segon cursos de batxillerat, cursos universitaris, forma-
ció professional de grau mitjà i de grau superior, cursos d’accés i cursos 
de preparació per a les proves d’accés a la formació professional i cursos 
de formació específics per a l’accés als cicles formatius de grau mitjà i de 
grau superior, formació professional bàsica , programes de formació i in-
serció i altres estudis de formació). La dotació econòmica de la beca és de 
2.500 €, pels conceptes de desplaçament, matrícula de la universitat o 
centre d’estudis on hagi estat admès l’estudiant, despeses d’instal·lació, 
allotjament i manutenció. La convocatòria ja està oberta  i es tanca a la 
mitjanit del dia 19 de març de 2019. Per presentar la sol·licitud s’ha d’om-
plir el formulari de sol·licitud electrònicament des la pàgina web d’ERC 
Castellar del Vallès i enviar-la juntament amb la resta dels documents que 
es demanen al correu electrònic d’ERC de Castellar: esquerra.castellar@
gmail.com.   ||  redacció

ERC de Castellar convoca la quarta edició 
de la beca d’estudis Oriol Papell

L’Assemblea Llibertària i La Recolectiva 
organitzen un acte sobre Palestina dissabte

BREUS
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Agents dels Mossos d’Esquadra han 
desarticulat un grup criminal espe-
cialitzat en robatoris amb força en 
establiments comercials pel mèto-
de del butró. Els agents han detin-
gut els principals responsables del 
grup, concretament dos homes de 
26 i 46 anys de nacionalitat espa-
nyola, un de 55 anys de nacionalitat 
romanesa i una dona de 24 anys de 
nacionalitat veneçolana. En total 
se’ls relaciona amb un vintena de 
robatoris, quinze dels quals s’hau-
rien comès a Barcelona.

La investigació es va iniciar 
el 14 d’octubre, quan es va tenir co-
neixement d’un robatori en un bar 

desarticulen un grup de lladres 
a Castellar i sentmenat
robaven en 
establiments de 
Barcelona fent 
forats amb butró

SUCCESSOS | detenCió

Imatge d’una de les detencions. || mossos d’esquadra

del districte de Nou Barris al qual 
els autors havien accedit fent un 
forat des de la porteria del costat. 
Les diferents indagacions que van 
fer els investigadors els va perme-
tre identificar el vehicle que hauri-
en utilitzat els autors del robatori, 
que va resultar ser un tot terreny de 
grans dimensions de color vermell.

Posteriorment, es va poder 
identificar el conductor d’aquest 
vehicle, que va resultar ser un home a 
qui li constaven diversos antecedents 
per robatoris amb força comesos a 
València, juntament amb un altre ciu-
tadà. Amb aquesta informació, es va 
fer una anàlisi de fets similars ocor-
reguts a Barcelona els darrers dos 
anys, i es va constatar que a partir 
del mes de març s’havien denunciat 
diversos robatoris amb força amb el 
mateix modus operandi comesos per 
un grup organitzat liderat per un ciu-
tadà d’origen romanès. 

El grup seleccionava els bars 
després de comprovar que s’hi podia 
accedir fent un forat des de l’esca-
la sense ser descoberts pels veïns i 
feien vigilàncies per constatar l’ho-
rari i el recorregut del propietari i 
treballadors. Com a particularitat, 
abans d’organitzar el robatori el cap 
del grup consultava el zodíac per tal 

d’escollir el millor dia per actuar. 
Com a dada curiosa, el cap del 

grup va ser identificat l’any 2010 fent 
espectacles a la via pública de con-
torsionisme, una habilitat que va uti-
litzar per accedir als bars, entrant 
per forats no gaire grans des de llocs 
inversemblants. Un dels forats el va 
realitzar des de l’habitacle de l’as-
censor, just a la part inferior i amb 
l’aparell en funcionament, mentre 
els veïns anaven pujant i baixant, po-
sant en risc la seva integritat física.

El cap del grup era una perso-
na solitària que vivia en una petita 
edificació en mig del bosc de Guan-
ta, a Sentmenat. Precisament, fruit 
de l’entrada i escorcoll en aquest in-
dret es van recuperar els objectes 
que el grup havia sostret dels locals.

El jutge instructor va auto-
ritzar a fer dues entrades, una en 
aquesta cabana de Sentmenat, i una 
segona a Castellar del Vallès on es 
va poder detenir l’altre responsa-
ble del grup i on els agents van lo-
calitzar el gos que acompanyava 
sempre el grup. Els dos membres 
principals del grup van ingressar 
a presó després de declarar davant 
el jutge, mentre que els altres dos 
van quedar en llibertat amb càr-
recs.  || redacció

SUCCESSOS | FurtMEDI AMBIENT | residus

Robatori a la caixa 
de La Posidònia

Cinc nous recollidors 
d’oli domèstic

La Posidònia, l ’establiment especia-
litzat en vermuts i vins que va obrir 
el mes de novembre al carrer Tor-
ras, ha estat objecte d’un robatori. 
L’establiment va patir un furt la ma-
tinada de diumenge a dilluns. “Es·
tàvem dormint i el sistema d’alar·
ma que tenim connectat al local 
ens va alertar que algú havia en·

Castellar del Vallès estrena aques-
ta setmana cinc nous contenidors 
de recollida d’oli domèstic que hi ha 
instal·lat el Consorci de Residus del 
Vallès Occidental, en el marc d’una 
nova campanya de foment del reci-
clatge de l’oli usat.

Els nous contenidors de color 
taronja s’han instal·lat a la ronda de 

trat. Com el sistema, a més, t’en·
via imatges, vam poder veure que 
algú havia forçat la porta, havia 
anat a la caixa i havia agafat els di·
ners.  A més, es va emportar una 
ampolla de licor”, explica un dels 
impulsors del negoci, Ivan Moya. El 
propietari va mostrar la seva sorpre-
sa pel fet que es robi en un carrer 
tan cèntric. “No només és pels di·
ners, és perquè sents que envaei·
xen la teva intimitat”. Des de l’esta-
bliment han explicat que instal·laran 
una doble porta “i continuarem en·
davant”.   || redacció

Tramuntana - Escola Bonavista, al 
carrer de Barcelona - plaça d’Euro-
pa, a l’avinguda Onze de Setembre - 
plaça mossèn Cinto Verdaguer, a la 
Ronda de Turuguet - INS Castellar i 
a la carretera de Castellar del Vallès – 
carrer Sorrera (Sant Feliu del Racó). 
Aquests cinc contenidors se sumen als 
sis ja existents al carrer de Tarrago-
na cantonada amb carrer de Jaume 
I, carrer de Prat de la Riba (davant 
de la pl. de Catalunya), pl. del Forja-
dor amb carrer del Dr. Vergés, avin-
guda de Sant Esteve (davant la pl. de 
la Llibertat), carrer de Caldes i pl. de 

Joan Coromines. Cal assenyalar que, 
a banda dels contenidors existents en 
àrees d’aportació voluntària situats 
als carrers, l’oli també es pot portar 
a la deixalleria municipal. Per donar 
a conèixer aquesta nova actuació, el 
Consorci compta fins aquest diven-
dres amb un educador ambiental 
que circula amb una bicicleta retola-
da amb el lema de la campanya i equi-
pada amb portaequipatges i megafo-
nia que, a l’estil d’un afilador, fa una 
crida a la població perquè l’oli usat de 
la cuina es recicli als contenidors cor-
responents.  || redacció

actualitat
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salut

ESpAI SALUDABLE

Actualment desconeixem la causa 
de la fibromiàlgia, la síndrome 
de fatiga crònica i de la sensibili-
tat química múltiple (SQM), però 
sabem que formen part d’un grup 
comú de trastorns crònics que 
afecten tant homes com dones i 
que generalment limiten molt la 
vida quotidiana de les persones 
que les pateixen. 

 Podríem dir que l’SQM és una 
síndrome ambiental. Tal com diu el 
seu nom, és la reacció “anormal” a 
l’exposició de diversos components 
que es troben en el medi ambient 
a nivells tolerats per la majoria de 
les persones (colònies, sabó, cos-
mètica, ambientadors, desinfec-

DRA. LAURA LLOBET  · CaP Castellar del Vallès

tants, suavitzants, tints, fums de 
combustió, moquetes, plaguicides, 
plàstics, conservants i colorants 
alimentaris, edulcorants, lents de 
contacte, adhesius dentals...). D’al-
tra banda també hi ha descrita una 
altra categoria relacionada amb 
l’exposició a radiació electromag-
nètica deguda a l’ús de monitors, 
pantalles, mòbils i altres aparells 
que emeten aquests tipus d’ones. 

La clínica és complexa i molt 
variable, però generalment produ-
eix mal de cap, fatiga, dificultat per 
concentrar-se, problemes respira-
toris i gastrointestinals.

Actualment se’n desconeix 
la causa. Hi ha diferents hipòte-

La síndrome de la 
sensibilitat química 
múltiple (SQM)

sis, però sembla ser que no de-
pendria de factors genètics; sinó 
més aviat de modificacions de di-
ferents enzims del metabolisme. 
També té un pes important la hi-
pòtesi psicològica/somàtica, que 
reconeix la pròpia ment com a la 
base causal d’aquests trastorns i 
no com a resultat d’una reacció fí-
sica excessiva i anormal a una ex-
posició química. 

El diagnòstic de l’SQM és clí-
nic, ja que no disposem de cap test 
ni cap prova que en confirmi el di-
agnòstic. Malauradament tam-
poc es disposa de cap tractament 
específic, per tant, totes les acci-
ons van encaminades a evitar al 

L’alcalde, Ignasi Giménez, durant la inauguració del nou espai. || f. muñoz

màxim l’exposició a les substàn-
cies que produeixen aquestes re-
accions (airejar els espais, evitar 
els ambients humits, no exposar-se 
a fums o gasos irritants i menjar 
productes ecològics). A més, hi ha 
diversos tractaments en fase d’ex-
perimentació. 

Aquesta síndrome arriba a 
tenir un impacte important en la 
vida de les persones afectades. 
Pot produir aïllament social, so-
bretot si l’entorn de la persona 
que pateix aquesta síndrome no 
entén les restriccions necessàri-
es per estar amb ella. També pro-
dueix incapacitat per treballar o 
per gaudir de les activitats d’oci 

en espais tancats. Alguns pacients, 
en els casos més severs, utilitzen 
sempre una mascareta per evitar 
les crisis contínues.

Tot i que al llarg dels darrers 
anys els investigadors han avançat 
cap a una definició millor d’aquesta 
síndrome, la majoria de símptomes 
que tenen els pacients amb SQM 
són inespecífics i comuns amb al-
tres patologies, tant físiques com 
psíquiques, fets que generen molta 
controvèrsia i que, evidentment, 
són motiu de debat en la comuni-
tat científica per la falta de proves 
clares. El futur ens donarà les res-
postes a les preguntes que avui dia 
encara no sabem respondre.

El Mirador inaugura  
la Sala Verda

+SQM

El Mirador Centre de Coneixement 
va estrenar dimarts la  Sala Verda, 
un espai apte per a persones que 
pateixen la síndrome de la sensi-
bilitat química múltiple (SQM). La 
sala, de 42 m2, es troba situada a 
la planta soterrani d’El Mirador, 
al costat de la Sala d’Exposicions, 
s’ha equipat amb parquet i miralls i 

s’ha adaptat per tal que les persones 
afectades per l’SQM puguin 
realitzar-hi activitats corporals i 
psicomotrius, com ara ioga, pilates 
o diafroteràpia, entre d’altres.
Tot i que la utilització de la Sala 
Verda és oberta tant a les activitats 
que organitza l’Ajuntament com a 
les que puguin proposar les entitats 
del municipi, queda restringit l’accés 
de determinats productes, com ara 
colònies, laques o encens. L’alcalde, 
Ignasi Giménez, va explicar que la 
sala és un dels primers espais de 
la comarca apte per a les persones 
que pateixen SQM. || redacció
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dni. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Tot recordant la representació a l’Au-
ditori del bellíssim i commovedor es-
pectacle La nena dels pardals, de Teatre 
al Detall, inspirat en un conte de l’es-
criptora Sarah Pennypaker, m’agrada-
ria explicar el fet que li va ocórrer dues 
setmanes abans a una nena de set anys 
de Castellar del Vallès. 
Els Reis Mags li havien portat a aquesta 
nena, a més de joguines, un niu de fusta 
i menjar per als ocells de jardí: boles de 
llavors diverses, granes de gira-sol i ca-
cauets, tot lligat en diferents malles a fi 
de penjar-les als arbres i facilitar que 
els ocellets s’hi aferressin i menjessin 
durant els mesos més freds de l’any, en 
què l’aliment escasseja.
Com que a casa seva no tenien jardí, 
la seva mare i ella van pensar que po-
drien penjar les bossetes d’una cinta 
a la branca d’alguns arbres de la plaça 
més propera, com la plaça Lluís Com-
panys, on havien observat que un bon 
grapat de petites aus silvestres, com 
pinsans i caderneres, per manca de 
menjar abundant, s’hi aplegaven per 
picar el nèctar de les flors dels amet-
llers. Algun dia podrien anar a obser-
var-les, i veure el seu plomatge de prop, 
i sentir-les cantar, i veure-les volar lliu-
rement, i veure com buidaven les bos-
ses, que enretirarien després per no 
malmetre els arbres. 
La nena havia sentit explicar a la seva 
mare que els experts havien constatat 
una pèrdua de la població d’ocells de 
muntanya com a conseqüència de la 

‘La nena dels ocells’

   pilar Munt Vidal

 Junts per Castellar

quest dimarts, 12 de 
febrer, ha començat 
a la casa de la vergo-
nya, el Tribunal Su-
prem, el judici del pro-

cés (així és com l’anomenen al Regne 
d’Espanya), però el que ha començat 

A

Quan la justícia es 
polititza i la política es 
judicialitza

és ni més ni menys que una farsa, 
una vergonya i una ignomínia judi-
cial i democràtica.
Els Consellers del Govern demo-
cràtic de Catalunya i els presidents 
d’Òmnium Cultural i de l’Assemblea 
Nacional de Catalunya han hagut de 
seure al banc dels acusats en unes 
circumstàncies, més enllà de l’as-
pecte legal, un tant peculiars. Ens 
trobem en un judici en què, tal com 
va fer saber Ignacio Cosidó, porta-
veu del PP al Senat espanyol, “ells” 
controlen la sala per darrere. Un 
judici en què l’acusació popular és 

modificació dels usos del sòl i del canvi 
climàtic. Ella encara no podia entendre 
ben bé què suposaven aquells dos fets, 
però comprenia que allò no era pas una 
cosa bona. Així que havia de fer quel-
com per ajudar almenys els ocellets del 
seu poble, i així ho va fer: acompanya-
da de la seva mare, van col·locar amb 
il·lusió els saquets de menjar.
Només dos dies més tard, un matí, la 
seva mare va entrar a casa després de 
passejar el gos per la plaça, i li va anun-
ciar: “filla, algú ens ha tret totes les bos-
ses de menjar per als ocells. No hi són, 
només hi queden les cintes”. 
La nena va tenir una gran decepció: 
no només li havien pres el seu regal de 
Reis, que tan generosament havia ofert 
als ocells del parc, sinó que, sobretot, 
els ocells s’havien quedat sense men-
jar. Qui ho podia haver fet? I amb quin 
interès?, es va preguntar. 
Sobre aquest fet, la nena de set anys 
va aprendre dues coses: que les per-
sones poden ser infinitament genero-
ses, respectuoses, solidàries i empàti-
ques amb la resta d’éssers vius que les 
envolten, igual que ella ho havia estat 
amb els ocells del parc, o bé extrema-
dament miserables, mesquines i ple-
nes de supèrbia, com la persona o per-
sones que s’havien endut els saquets 
de menjar. Quin bon motiu hi hauria 
pogut haver per arrencar-los, sinó? I 
arribada a aquesta conclusió, la nena 
va saber de seguida a quin grup de per-
sones volia continuar formant part.  
La nena i la mare, a qui encara els que-
daven més bosses de menjar a casa, 
van decidir finalment penjar-los al seu 
balcó, d’on sobressortien uns pensa-
ments florits. La nena va tenir la certe-
sa que allà no s’hi acostarien els ocells 

a menjar igual que als arbres del parc, 
però sí que, en canvi, en aquell petit 
balcó, podria construir amb segure-
tat un gran món respectuós i solida-
ri amb tots els éssers vius que el vol-
guessin visitar.
Tan de bo que l’esmerçada educació 
que donem als nostres fills faci pos-
sible que hi hagi sempre nenes i nens 
dels pardals a tots els pobles, infants 
que sàpiguen escoltar, no a qui faci més 
soroll, sinó a qui ells vulguin escoltar. 

Per una errada de composició, la notí-
cia publicada la setmana passada a la 
pàgina 6 en relació a la presentació del 
grup de suport a ERC tenia un subtítol 
equivocat. El subtítol correcte havia de 
ser: “La candidatura compta amb un 
grup de suport que es va donar a co-
nèixer dissabte passat”.

Fe d’errades

Nova temporada del concurs QKK!

Ràdio Castellar acaba de posar en marxa, un any més, el concurs infantil ‘Quin 
cacau, QKK!’, un dels programes més veterans de la graella de l’emissora muni-
cipal. L’objectiu és que nens i nenes de totes les escoles de la vila de segon a sisè de 
primària passin pels estudis de Ràdio Castellar per participar en aquesta nova 
edició. De la mà de les joves presentadores Dayan Aguilar i Paula Perálvarez i del 
presentador Manu González -els tres debuten aquesta temporada-, cada dissab-
te els micròfons de Ràdio Castellar s’obren als escolars de la nostra vila gràcies a 
aquest concurs de preguntes i respostes.  La cita és cada dissabte d’11 a 13 hores 
amb proves eliminatòries per les quals desfilaran més de 200 nens i nenes fins ar-
ribar a la gran final ,que coincideix amb l’acabament del curs escolar. El primer 
programa va tenir lloc dissabte passat, un cop totes les escoles han fet arribar a 
la ràdio els noms dels infants que han mostrat interès per participar-hi.     || foto: 

f. muñoz / text: redacció

FOTO DE LA SETMANA

un partit polític igual de demòcra-
ta que Franco. Un judici en què s’ha 
rebutjat testimonis com el rei d’Es-
panya, Felip VI, el president Carles 
Puigdemont o la secretària general 
d’ERC, Marta Rovira, però en què 
també s’han rebutjat testimonis 
com relators especials de les Naci-
ons Unides, com Alfred de Zayas, 
David Kaye o Michel Forst, o altres 
personalitats sol·licitades per la de-
fensa de Jordi Cuixart, com l’histo-
riador Paul Preston, la premi Nobel 
de la Pau Jody Williams o el lingüis-
ta Noam Chomsky.

Un judici en què s’ha negat la pre-
sència d’observadors internacio-
nals, adduint que ja es podia veure 
per televisió.
Un judici en què les places reser-
vades per al públic acaben curiosa-
ment en mans de simpatitzants de 
VOX, que es dediquen a increpar i 
amenaçar els familiars dels presos.
Però encara sobta més que l’acusa-
ció popular la representi el senyor 
Ortega Smith, secretari general de 
VOX, qui ha portat sempre la ini-
ciativa en tot aquest procés de la 
vergonya, fins i tot per davant de 

Estem preparant el Carnaval per al 
proper dia 2 de març, de les 9 del matí 
a les 3 (a la tarda no, perquè volem que 
la rua de Carnaval hi passi).
El nostre carrer no està en coma, en-
cara respira. Convidem tot el poble a 
passejar-s’hi. Us donem un milió de 
gràcies per endavant.

Nota d’interés del 
carrer Major

   Veïns i veïnes del carrer Major

la fiscalia, que ha anat a remolc de 
les querelles que ha anat presentat 
VOX davant l’equitativa justícia es-
panyola. Curiosament, el mateix Or-
tega Smith es troba actualment en 
cerca i captura per part de la poli-
cia del Regne Unit. Estem segurs 
que als mitjans de comunicació i 
l’opinió pública britànica en gene-
ral els farà molta gràcia saber que 
aquest individu és la cara visible de 
l’acusació popular.
Els mitjans de comunicació dels 

continua  a la pàgina 11
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 Rafa Homet*

mb la visita del conse-
ller d’Educació, Josep 
Bargalló, s’ha oficialit-
zat una excel·lent no-
tícia per a l’educació 

a Castellar. Voldria afegir algunes 
consideracions que crec importants:
A Castellar del Vallès a dia d’avui 
tenim una secundària pública col-
lapsada (8 línies ESO al Castellar i 4 
al Puig), no tenim batxillerat artís-
tic, caldria ampliar l’oferta de for-
mació professional i no són poques 

A
El Sant Esteve, 
institut escola (un gran 
primer pas)

es primeres referèn-
cies d’aquest mas es 
troben l’any 1162, quan 
apareix amb el nom 
de Coma d’Hermet, 

on vivia la família Marquet. Hi ha 
notícia documental de la masove-
ria des de l’any 1200. El mas depe-
nia del castell de Pera i del mones-
tir de Sant Llorenç del Munt, que en 
prengueren propietat després de la 
pesta del segle XIV.
L’any 1712 la família Oliver de Cas-
tellar del Vallès va comprar el Mar-
quet de les Roques als benedictins 
beneficiaris dels béns del monestir, 
juntament amb altres masos rònecs 
dels voltants. 
Al segle XIX, la família Oliver es va 
convertir en una saga d’industri-
als de Sabadell, i l’any 1895 Antoni 
Oliver i Buxó (Sabadell, Vallès Oc-
cidental, 1833 - Sabadell, Vallès Oc-
cidental, 1904) , que va ser un dels 
fundadors del Banc de Sabadell, in-
dustrial i notable pintor, va encarre-
gar la reforma de l’edifici a l’arqui-
tecte Juli Batllevell i Arús (Sabadell, 
Barcelona; 1864 - Barcelona; 20 de 
setembre de 1928), que va comptar 
amb la col·laboració del seu pare, i 
acreditat mestre d’obres, Gabriel 
Batllevell Tort (Molins de Rei, 24 
de desembre de 1825 - Sabadell, 19 
d’agost de 1910).
L’escriptor Joan Oliver i Sallarès 
(Sabadell, 29 de novembre de 1899 
- Barcelona, 18 de juny de 1986), als 
anys vint del segle XX, va fer del 
Marquet de les Roques, punt de tro-

  Cant de grills al Marquet. || joan mundet

El Marquet de les Roques

L pLAÇA MAJOR

ANTONI MORA
Bloc Conèixer Catalunya

 Marta Roman*

l Mirador Centre de 
Coneixement va néi-
xer l’any 2010 amb 
vocació de cobrir un E

El Mirador, un centre de 
tothom i per a tothom

bada d’intel·lectuals i artistes (Josep 
Carner i Puig-Oriol (Barcelona, 9 de 
febrer de 1884 - Brussel·les (Bèlgi-
ca); Carles Riba Bracons (Barcelo-
na, 23 de setembre de 1893 - 12 de 
juliol de 1959); Jaume Bofill i Mates 
(Olot, la Garrotxa, 30 d’agost de 1878 
- Barcelona, 2 d’abril de 1933), que 
es signava Guerau de Liost, etc.), hi 
organitzava vetllades literàries amb 
el grup d’escriptors conegut com la 
‘Colla de Sabadell’. 
Aquí es constituí l’editorial La Mirada, 
que encara perviu.
La família, clarament compromesa 

amb els ideals democràtics i catala-
nistes, fou desposseïda de la propie-
tat quan es va consolidar la victòria 
dels feixistes sediciosos, encapçalats 
pel general Franco, contra el govern 
legítim de la II República. 
L’any 1941, la propietat del Marquet de 
les Roques va ser adquirida per Llorenç 
Valls, propietari del Vapor del poble. 
Actualment és propietat de la Di-
putació Provincial de Barcelona, 
que, malgrat que manté encara ac-
tivitats culturals combinades amb 
l’activitat agropecuària de la finca, a 
càrrec de masovers, n’ha tallat l’ac-

cés rodat des de l’aparcament. Això 
obliga a caminar un bon tros, i més 
si es vol anar a la font del Llor, que, 
cal recordar-ho, apareix documen-
tada l’any 1507 amb el nom de Lo-
reda, i que tenia llarga tradició com 
a indret de fontades i berenades; i 
pel fet de trobar-se en ple camí de 
la Vall d’Horta a Coll d’Eres i Mura 
ha estat sempre una referència, a 
més de proveir d’aigua el Marquet 
de les Roques; també s’ha ‘suspès’ 
la tradicional celebració religiosa en 
ocasió de la Festivitat de Sant Roc, 
patró del Marquet. 

L’any 1712 la família Oliver

 de Castellar del Vallès va 

comprar el Marquet de les

 Roques als benedictins

nou espai que completés l’oferta 
formativa i de serveis de Caste-
llar del Vallès.
Durant aquests anys el Mirador ha 
anat evolucionat cap a un model 
de gestió centrat en la transversa-
litat, la innovació i l’adequació de 
la seva oferta a les necessitats o 
demandes de la ciutadania, tenint 
en compte la oferta creixent en 
qualitat i varietat que els comer-
ços del poble han anat incorporant 
progressivament en aquests anys.
Actualment, en aquest equipa-
ment podem trobar dues vessants 
diferenciades, la formació i les set-
manes temàtiques.
Actualment la formació que 
podem trobar és diversa i conso-
lidada, des de la conversa d’idio-
mes per diferents grups d’edat, 
la innovació tecnològica i l’ofer-
ta d’activitats clarament enfoca-
des al benestar de les persones, ja 
sigui en forma tècniques psicocor-
porals o en un format més prag-
màtic d’autoconeixement i gestió 
dels recursos d’entorn.
La formació s’ha vist complemen-
tada amb activitats de sensibi-
lització i divulgació per mitjà de 
píndoles puntuals i de setmanes 
temàtiques com la Setmana de la 
Ciència del novembre o la BioCul-
tura del proper mes d’abril.
Aquestes setmanes tenen per 
objectiu despertar l’interès per 
l’adquisició de coneixement en 

les demandes d’una secundària més 
competencial, coherent amb els pro-
jectes de l’Emili, El Sol i la Lluna o el 
Josep Gras.
Per aconseguir tot això cal, abans 
de res, desmassificar els instituts. 
El proper setembre, doncs, l’institut 
rebrà dues línies menys per a l’ESO, 
que es quedaran al Sant Esteve. 
Cal un segon pas: és necessari un 
segon institut escola que comenci 
a funcionar el setembre del 2020. 
Traurà dues línies més de secundà-
ria als instituts, que passaran a tenir 
una mida més assumible per impul-
sar tots els projectes que ara han de 
quedar al calaix. 
El motiu pel qual el segon institut 
escola trigarà un any més no és cap 
altre que la política educativa se-
guida a Castellar els últims anys: la 
davallada de la natalitat s’ha gestio-
nat deixant-ho en mans de l’oferta i 
la demanda, cosa que ha fet que a dia 
d’avui totes les escoles -excepte el 
Sant Esteve- siguin d’una línia. I un 
institut escola ha de ser de dues líni-
es. Per aquest motiu, i perquè dispo-
sa d’espai suficient, l’escola Sant Es-
teve ampliarà el seu projecte.
Tenim un any llarg, doncs, per a teixir 
aliances i consensos, posar-hi molta 
imaginació i bona voluntat per tro-
bar la millor de les solucions possi-
bles (que hi són) i començar un segon 
projecte d’institut escola.
El setembre del 2020, doncs, a Cas-
tellar hem de tenir quatre instituts 

escola (dos públics i dos concertats), 
dos instituts de secundària amb més 
oferta de batxillerat (l’artístic, per 
exemple) i mòduls d’FP i l’Escola 
Agrària del Vallès.
El Sant Esteve institut escola ha estat 
possible gràcies a un consens polític 
a Castellar i pel nivell de qualitat de 
les escoles de primària del nostre mu-
nicipi -és a dir, per la qualitat huma-
na i professional de les seves comu-
nitats educatives-, arrenglerat amb 
un nou equip polític al departament 
d’Educació, encapçalat pel conseller 
Bargalló, amb una peça clau en tot 
plegat: el director de Serveis Terri-
torials, Jesús Viñas.
Del 2004 fins al 2019 s’han creat 
28 instituts escola a tot Catalunya. 
Aquest setembre, a Catalunya en co-
mençaran 25 de nous, un dels quals 
a Castellar.
Felicitem-nos tots plegats, avui l’edu-
cació a Castellar està d’enhorabona.
*portaveu d’ERC

països democràtics ja comencen a 
veure el llautó de la manca evident 
de separació entre el poder execu-
tiu i el poder judicial, i per tant, de 
la deficient qualitat democràtica es-
panyola. Només cal treure una mica 
el nas per veure que la Unió Europea 
està començant a experimentar ver-
gonya aliena en comprovar que la dis-
crepància política a l’Estat Espanyol 
es paga amb penes de presó.
Trigarà més o menys, però tot sembla 
indicar que s’acosta un final de règim.  

diferents àmbits mitjançant l’ex-
perimentació i els tallers vivenci-
als. La Setmana de la Ciència, per 
exemple, va oferir-nos tallers amb 
llum, pinzellades de física quànti-
ca, cúpules de Leonardo, observa-
cions astronòmiques...
La seva vocació és divulgativa i 
s’emmarca dins l’àmbit global del 
Pla Estratègic i del Projecte 360, 
que té present l’educació i la for-
mació al llarg de totes les etapes 
de la vida, com a un dels eixos prin-
cipals per al desenvolupament in-
tegral de les persones.
El centre també té com a oferta 
la gestió de sales, que poden ser 
utilitzades per la ciutadania, les 
entitats, les empreses... i que en 
tot moment té present la sensi-
bilitat per la diversitat. Un exem-
ple és l’adequació d’una sala  per 
poder ser utilitzada per persones 
amb Síndrome de Sensibilitat Qu-
ímica Múltiple. Un col·lectiu que, 
tot i ser petit en nombre al nos-
tre poble, mereix tot l’esforç i tota 
l’atenció que puguin revertir en la 
seva qualitat de vida.
El Mirador Centre de Coneixe-
ment vol ser en definitiva, un 
centre per a tothom que priorit-
zi les persones, l’educació i la in-
novació. Un centre de tothom i 
per a tothom.

*Regidora d’Innovació i Gestió del 

Coneixement

ve de la pàgina 10
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via pública

Curs d’educació viària a alumnes 
de 5è de les set escoles de la vila

L’ajuntament ha 
comprat dues 
motos elèctriques 
per a la policia

Des del 14 de gener, la policia local 
de Castellar fa classes d’educa-
ció viària als alumnes de cinquè 
de les set escoles de la vila. El ca-
poral David Soler explica que pri-
mer es fa una classe teòrica a les 
aules i després a l’Espai Tolrà, on 
hi ha un circuit que simula un tram 
urbà. “Hem anat als col·legis i 
hem explicat què s’ha de fer si 
som vianants, passatgers d’un 
vehicle o conductors. El que co·
mentem de com s’ha de circular 
i la senyalització ho practiquem 
al circuit”, apunta Soler, que afe-
geix que “muntem un circuit com 
si fos una petita ciutat amb semà·
fors, senyals de trànsit i passos 

de vianants, cosa que als alum·
nes els agrada molt”.

La professora Noemi Plana, de 
l’escola Bonavista, assegura que un 
dels objectius de la classe pràctica és 
utilitzar la bicicleta a l’espai públic: 
“L’alumnat es motiva per agafar 
la bicicleta com a mitjà de trans·
port més divertit i sostenible”. 

Els alumnes podien fer dos 
tipus de recorregut al circuit, un 
d’habilitat i un altre de ziga-zagues, 
a més d’aprendre senyals com atu-
rar, cedir el pas, girar a  esquerra 
i dreta o el senyal d’una rotonda. 
“També vam aprendre a fer ges·
tos per girar en les dues direc·
cions, aturar·nos o seguir enda·
vant”, reconeixia un dels alumnes 
del Bonavista. Al final, els nens i 
nenes obtenien un carnet per la 
seva participació en les classes.
Aquest divendres  acabaran les 
classes d’educació viària. 

motos elèctriques

La policia local ha estrenat recent-
ment dues motocicletes elèctriques 
que s’han incorporat a la seva flota. 
Es tracta de dues BMW Scooter de Alumnes del Bonavista després de participar en el curs de d’educació viària. || j. perera

  Redacció

MOBILITAT | PoLiCia LoCaL

35 kw (47 CV) que tenen una auto-
nomia de 160 km i que substituei-
xen les dues motocicletes que fins 
ara estaven en servei.

Així, actualment, la policia 
local disposa d’una flota de set ve-
hicles: una furgoneta, un cotxe no 
logotipat, un vehicle tot terreny, 
dues motocicletes elèctriques i dos 
cotxes patrulla (un dels quals és un 
vehicle híbrid). Segons el regidor de 
Seguretat Ciutadana, José Leiva, 
l’adquisició d’aquestes dues moto-
cicletes elèctriques “dona continu·
ïtat a la línia de contractació de 
vehicles que fomenten la mobili·
tat sostenible, que es va iniciar 
l’any passat amb la compra d’un 
Toyota Prius híbrid”.

També cal recordar que el 
parc de vehicles de l’Ajuntament 
compta amb una furgoneta i qua-
tre bicis elèctriques que utilitzen 
habitualment els serveis tècnics 
municipals. Les noves motocicletes 
s’han adquirit mitjançant el procés 
de compra agregada que s’inclou en 
un acord marc de l’Associació Ca-
talana de Municipis i Comarques 
(ACM).  

Les dues motos elèctriques que ha incorporat la policia local.  || cedida
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esports

L’HC Castellar cau amb el 
Cp Roda en partit ajornat

l’Hc castellar va caure aquest di-
marts al vespre en el partit que va 
enfrontar l’equip de ramon Bassols 
al cp roda en partit ajornat de la 16a 

jornada. tot i seguir mostrant una 
versió millorada del seu joc, l’equip 
grana va caure per la mínima (2-3) i 
haurà d’esperar la jornada d’aquest 
divendres (21:45) per tractar de su-
perar a domicili el Bigues i riells.

Gran actuació del Kenpo 
Karate als campionats de 
Catalunya

l’equip del kenpo karate castellar 
format per pol i lluc Grácia, jordi 
Blasi, isaac el kouche, iker jimé-

nez, albert montells, jordi Garcia, 
lara i ainhoa pérez, entrenats per 
raúl Grácia i eduard montells, van 
aconseguir quatre ors, 3 plates,
i 5 bronzes en la primera edició del 
campionat de catalunya de kenpo 
karate disputat a malgrat de mar.

‘L’Huracà Garcia’ arrasa al Japó
Georgina Garcia aconsegueix els tres punts de la classificació d’espanya per a la fase d’ascens de la Copa Federació

Fa uns dies, per al gran públic, el nom 
de Georgina Garcia potser no els deia 
res. Només els més avançats en el 
món del tenis femení sabien que és 
jugadora de tenis i que el seu sobre-
nom és ‘Huracà’, a causa de tenir el 
servei més potent de la història del 
tenis mundial. Doncs bé, aquest cap 
de setmana, aquesta noia castella-
renca d’1,87 metres d’alçada i 72 kg 
ha salvat la selecció espanyola de 
tenis comandada per Anabel Me-
dina, que jugarà la fase d’ascens al 
grup mundial 1 de la Copa Federació.

Garcia va ser escollida per Me-
dina per viatjar a la prefectura de Fu-
kuoka, al Japó, en la que ha estat la 
segona Copa Federació de la tenista, 
ja que l’any passat va debutar con-
tra Itàlia (3-2) i Paraguai (3-1) on va 
tenir una presència testimonial en 
els partits de dobles d’ambdues eli-
minatòries. L’absència de les cap de 
llista espanyoles com Garbiñe Mu-
guruza (15 WTA), Carla Suárez (26) 
o Lara Arruabarrena (94), donava a 
priori un paper important en l’equip 
a Garcia, que ha estat acompanyada 
d’un combinat molt nou, amb la pre-
sència de tenistes com la 78 del món 
Sara Sorribes, Aliona Bolsova (152 
WTA), Sílvia Soler-Espinosa (190) i 
la veterana María José Martínez (16 
WTA en dobles).

L’eliminatòria, però, no comen-
çava gens bé sobre la pista dura del 
Sogo Gymnastic Hall de Kita-Kyus-
hu, al sud-est del Japó en què en el 
primer partit Sara Sorribas queia 

 Albert San Andrés

inesperadament contra la local Nao 
Hibino (6-4/6-2).

Garcia sortia al rescat de les 
seves davant de Misaki Doi (121 
WTA), i intentava evitar la desfeta 
a la primera fase del grup mundial 
2 per evitar tornar a jugar la fase de 
descens, com va passar la tempora-
da anterior.

La castellarenca havia de patir 
i lluitar de valent, i es va emportar el 
primer set per 6-2, va caure al segon 
per 6-4 i va superar la local al tie-
break per 6-7 (2-7). Amb un total de 
16 aces feia entendre al món el per-

Georgina Garcia s’abraça a Anabel Medina després d’aconseguir la victòria que igualava la ronda al Japó. || t.tanuma-fedcup

3 pUNTS 
Garcia  no va cedir cap dels 
partits en que va jugar 

207 km/h 
El servei més potent de 
l’Huracà al japó 

ASCENS 
Espanya es jugarà a Bèlgica 
l’ascens de categoria

dor per jugar-se l’eliminatòria en 
els dobles.

La capitana Anabel Medina 
substituïa Aliana Bolsova i premia-
va la Georgina amb un partit de do-
bles més que merescut contra Miyu 
Kato i Makoto Ninomiya, en què la 
senda victoriosa de la de Castellar 
donava impuls a l’especialista María 
José Martínez per emportar-se el 
partit definitiu amb un contundent 
6-1/6-3, contra dues nipones molt su-
perades per la situació i l’embranzi-
da de la tenista catalana.

“Això és la recompensa de la 
feina que hem fet tot l’equip du·
rant aquesta setmana. L’equip 
ha estat molt important per a mi 
i estic molt contenta amb el resul·
tat” va remarcar la tenista després 
de l’eliminatòria, mentre va afegir 
que “he tingut molt clar des del 
primer minut que passariem de 
ronda per poder lluitar per l’as·
cens de categoria”. Garcia va ex-
plicar que “sabia que podia jugar 
els dobles si estava físicament bé”, 
mentre no podia aguantar l’emoció 
després d’un cap de setmana que ha 
estat “molt important” per la car-
rera esportiva de la castellarenca.

El món ha descobert la fúria 
de l’Huracà de Castellar i Garcia 
troba un merescut reconeixement 
mediàtic, que li ha de servir perquè 
el 2019 sigui el seu any.

Ara, el combinat espanyol llui-
tarà per retornar a la categoria d’or 
del tenis mundial per equips en la se-
gona ronda de la competició, en què 
s’enfrontarà a la selecció de Bèlgica 
a domicili el 20 i 21 d’abril. 

què del seu sobrenom, tancant un 
dissabte sense més ensurts.

Diumenge no començava amb 
gaire diferència que l’anterior, amb 
la tenista d’Elx Sílvia Soler-Espino-
sa que queia en el tercer partit con-
tra Kurumi Nara (156 WTA) per 7-6 
(7-3) i 6-4 i deixava en mans de l’Hu-
racà la responsabilitat de tornar a 
igualar l’eliminatòria.

 I no fallava. Garcia tornava a 
apel·lar a l’èpica i superava en tres 
sets (3-6/6-1/1-6) Nao Hibino, ven-
jant Sorribes de la derrota del pri-
mer dia i tornant l’empat al marca-
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Derrota dolorosa pel CB Castellar, en un partit 
en què podria haver deixat enrere la part mitja-
baixa de la taula i enganxar-se a la zona de play 
-off. Els de Raúl Jodra van perdre per 77 a 84 con-
tra el Círcol Cotonificio després d’haver domi-
nat durant els primers dos quarts i haver de llui-
tar amb un arbitratge permissiu que només va 
assenyalar sis personals en tota la segona part.

L’equip de Jodra va deixar escapar un par-
tit que va començar dominant amb un parcial 
de 7-0 i que poc feia preveure que seria el dia 
del despertar de l’equip badaloní, que arribava 
a Castellar amb un bagatge de sis jornades sense 
guanyar -des de el 18 de novembre del 2018- .

Tot controlat pels groc-i-negres fins als úl-
tims minuts del segon quart, l’equip de Juli Jimé-
nez va marxar al vestidor amb un ajustat 42-40 
que feia preveure problemes al tercer quart, 
després d’haver aconseguit un parcial de 19-29.

Un tercer quart completament desastrós 

per als castellarencs, que iniciaven els últims 10 
minuts amb un desfavorable 55-58.

La falta de concentració dels locals, l’efec-
tivitat badalonina sota cistella i l’ajuda arbitral 
que els va proporcionar amb 16 llançaments lliu-
res en l’últim quart -de 44 totals- i només sis fal-
tes personals en tota la segona part, propiciaven 
una derrota que deixava col·lapsats als de casa.

“Ens ha penalitzat el rebot i la defensa, 
aspectes dels quals veníem de fer·ho bé en 
partits anteriors. El partit el perdem perquè 
ens ha passat factura no tenir idees clares en 
situacions com aquestes, però no és normal 
la quantitat de contactes no penalitzats que 
ens ha tret del partit” va explicar el tècnic cas-
tellarenc, veient que el seu equip deixa escapar 
una oportunitat d’or de despenjar-se de la part 
baixa, després de la derrota del Sitges contra 
l’Ademar. Tot i això, el CB Castellar segueix a la 
sisena posició.  || a.san andrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va tastar dis-
sabte passat la seva pròpia medicina, ja que va 
caure per 1 a 6 contra el Monistrol FS, un equip 
amb el mateix estil de joc i perfil de jugadors que 
el conjunt de Darío Martínez.

Tot i no ser un equip superior durant el 
partit, l’equip del Bages es va mostrar més curós 
a l’hora de tractar la pilota i va decidir el partit 
en petits detalls. Durant els primers minuts de 
joc es va veure un bon espectacle sobre la pista, 
però davant la falta de punteria dels locals, els 
de la serra de Montserrat van aconseguir trans-
formar quatre dels primers cinc xuts, i després 
van enviar dues pilotes al pal, mentre que l’equip 
taronja no era capaç de transformar cap ocasió.

Els de Martínez es veien obligats a prendre 
del seu propi verí: un rival jove i ràpid que fins i 
tot calcava algunes jugades molt vistes al Blume. 
Un verí per al qual el tècnic castellarenc no va 
trobar un remei ràpid i, marxant amb un 0-4 

al descans, a la segona part tot eren urgències.
Un gol més i un regal tragicòmic quan 

Rubén Vidigal feia de cinquè home al mig del 
camp i no s’entenia amb un company, deixaven 
el lluminós en un enganyós 0-6, que no reflectia 
les estones de bon joc de la primera part. Només 
Quim Juncosa era capaç de trencar la mala ratxa 
a la porteria rival, amb el gol de l’honor.

“Vam rebre d’una medicina que conei·
xíem i de la que estàvem avisats, ja que n’ha·
víem vist vídeos. A la primera part les seves 
han entrat i les nostres no i això ens ha deixat 
un panorama molt complicat per a la segona” 
va explicar el tècnic castellarenc Darío Martínez.

Amb la derrota, el Monistrol avança en la 
classificació l’FS Castellar, amb qui té guanyat 
l’average, i aquests cauen a la novena posició. 
Queden a només dos punts de les posicions de 
descens, tot i que encara hi ha dos equips entre-
mig.  || a.san andrés

el CB Castellar perdona al 
descans i trenca la ratxa

els taronges no tenen antídot 
per al seu propi verí (1-6)

El CB Castellar també va haver de lluitar a la segona part contra l’arbitratge. || a. san andrés L’FS Castellar va acabat desbordat davant l’efectivitat golejadora del rival a la primera part. || a.san andrés

BàSQUET | CoPa CataLunya FUTSAL | diVisió d’Honor
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L’experiència sempre és un grau i el 
DimensionTri va tornar a demostrar 
que organitzar esdeveniments és una 
faceta que domina i controla en tots els 
seus paràmetres. La tercera edició del 
duatló de carretera de Castellar del Va-
llès va servir per a consolidar de mane-
ra ferma una prova que ja forma part 
habitual del calendari català.

En aquesta tercera cursa, un 
total de 249 inscrits van citar-se a 
les pistes d’atletisme del parc de 
Colobrers, des d’on es dona el tret 
de sortida per al primer dels trams 
a peu. Aprofitant el circuit de cros 
dels voltants i d’un paisatge enve-
jable per a la pràctica de l’esport, 
aviat es veia en categoria absolu-
ta que la victòria seria cosa de tres, 
mentre que en categoria femenina, 
Laura Gómez (CMG Ferrer Hotels) 
ja va posicionar-se per a la victòria 

final en completar els primers cinc 
quilòmetres a peu amb gairebé tres 
minuts d’avantatge.

En la masculina, Pol Espinosa 
(CN Banyoles) liderava amb Roger 
Camprubí (CN Banyoles) i Víctor 
Aguilera (ASSE Rockets) a la seva 

aguilera i Gómez s’emporten el dimension3

250 participants 
en la iV edició del 
duatló de carretera 
del dimension3

  Albert San Andrés

ombra. La bicicleta deixava primera 
Aguilera i uns segons enrere Espino-
sa i Camprubí, tot i que la victòria final 
es decidia en l’últim tram a peu de dos 
quilòmetres, en què Aguilera aconse-
guia els sis segons necessaris per em-
portar-se la victòria absoluta a Cas-

tellar, seguit d’Espinosa i Camprubí.
Gómez no havia de patir i a l’inici 

del tram ciclista seguia mantenint els 
tres minuts, que eren rebaixats a poc 
més d’un per Tania Guerra (Prat Tri-
atló) abans d’afrontar els 2000 me-
tres finals. Marta Romance, però, es 

Els participants de la prova van destacar un any més, l’èxit organitzatiu per part del club DimensionTri. || q. pascual

CLASSIFICACIó

Masculí

01 Víctor aguilera · 01:03:57 ass 
esportiva rockets

02 Pol espinosa · 01:04:08
Cn Banyoles

03 roger Camprubí · 01:04:20
Cn Banyoles

Femení

01 Laura Gómez · 01:09:01
CmG Ferrer Hotels

02 marta romance · 01:16:24
ass esportiva rockets

03 tània Guerra · 01:17:54
Prat triatló 1994

recuperava i superava Guerra i Car-
men Rodríguez al tram final, deixant 
a les dues atletes del Prat sense la re-
compensa del segon lloc.

Del club organitzador va desta-
car el podi aconseguit per Irene Sán-
chez al grup d’edat 20-24. 
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Joan Bea, al més pur estil MA Barracus, amb els quatre títols aconseguits. || cedida

Òscar Carmona va ser l’autor de l’únic gol de la UE Castellar al camp del Joanenc. || a.san andrés

FUTBOL | 2a CataLana

ATLETISME | CaC

La UE Castellar rasca 
un empat al camp 
del Joanenc (1-1)

Obrador, campió d’Espanya, 
i Bea, quatricampió

La UE Castellar va rascar un punt al camp del Joanenc després 
d’empatar a un gol. Els de Juan Carlos Rodríguez trenquen així 
la ratxa de dues derrotes consecutives i tornen a puntuar. El con-
junt local va anotar el gol al minut dos, el que va condicionar tot 
el partit per als de Rodríguez, que aconseguien empatar als 34 
minuts amb un gol d’Òscar Carmona, però que no podien capgi-
rar el marcador. L’equip segueix en posició de promoció de des-
cens la setmana que el club ha anunciat a Santi Fernández com 
a nou director esportiu en substitució de Juan Antonio Roldán.

D’altra banda, els equips femenins de l’entitat van fer segu-
des en senyal de protesta pels últims incidents masclistes ocor-
reguts a Terrassa la setmana passada.  ||  a.san andrés

Josep Obrador deu tenir seriosos problemes per guardar la quantitat de tí-
tols que està aconseguint en els últims temps, un palmarès difícil de sumar, 
al qual aquesta última setmana se li ha de sumar el campionat d’Espanya 
de Marxa en ruta màster M-45 que va aconseguir a El Vendrell (Baix Pene-
dès). L’atleta va aconseguir la gesta amb un crono d’1 h 47 minuts i 36 segons.

D’altra banda, al Joan Serrahima de Barcelona, Mònica López va tornar 
a pujar als podis al Campionat de Catalunya màster de llançaments d’hivern, 
en l’especialitat de llançament de martell, amb 22,51 m, i ha sumat un nou 
record pel club verd i la medalla d’or. En els mateixos campionats, el també 
castellarenc Joan Bea va aconseguir un ple inusual en totes les categories 
en què participava durant el cap de setmana, sumant la victòria en les qua-
tre proves de martell pesat (15,59 m), martell (51,84 m),  javelina (38,34 m) i 
disc (36,44 m).  || redacció

Vic-riuprimer - can parellada 3-1
Joanenc - UE Castellar 1-1
les franqueses - roda de ter 8-1
sabadellenca - matadepera 5-2
ripollet - juan xxiii 1-2
parets - sabadell B 1-1
masnou - sallent 3-1
cardedeu - caldes m. 5-2
Berga - Gramanet 1-1

GeieG - jonquerenc 3-2
Voltregà - arenys de mar 9-0
sentmenat - roda 6-2
HC Castellar - Tordera 6-4
Vic - Bigues i riels 4-2
cassanenc - tona 8-7
palafrugell - ripoll 1-2
lloret - arenys de munt 4-1

floresta B - olesa 2-5
alheña - castellbisbal 6-2
FS Castellar - Monistrol 1-6
s.joan despí - Gavà B 6-2
casserres - r. central 2-1
sants - nou escorial 3-10
rocafort - eixample 2-6

FUTBOL FUTBOL SALA BàSQUET HOQUEI pATINS
2a CataLana · GruP iV · J21 diVisió d’Honor · GruP ii · J14 CoPa  CataLunya· GruP 2 · J15 1a CataLana · GruP a · J18

CF Parets  40  21  11  7  3
ce Berga  38  21  10  8 3
Vic-riuprimer rFC 36  21  10  6  5
Ce sabadell B  36  21  10  6  5
Cd masnou 35 21  10  5  6
uda Gramanet  34  20  10  4  6
CF ripollet 34  21  9  7  5
FC Joanenc  34  21  9  7  5
CF Les Franqueses  33  20  10  3  7
FC Cardedeu  33 21  9  6  6
CF Caldes montbui  32  21  9  5  7
ue sabadellenca  28  21  8  4  9
Ce sallent 26 21  7  5  9
UE Castellar  23  21  6  5  10
Cd Can Parellada 21  21  6  3  12
FC matadepera  18  21  4  6  11
Cs Juan XXiii 11 21 3 2 16
Ce roda de ter 6 21 1 3 17

fs olesa 29 14 9 2 3
fs Bosco rocafort 28 14 8 4 2
ap nou escorial 28 14 9 1 4
s joan despí cfs 27 14 8 3 3
alheña ce 25 14 8 1 5
sants futsal 23 14 7 2 5
fs casserres 22 14 7 1 6
monistrol fs 19 14 6 1 7
FS Castellar 17 14 4 5 5
fs castellbisbal 16 14 5 1 8
f rosario central 16 14 5 1 8
cfs eixample 15 14 4 3 7
ccr Gavà B 10 14 3 1 10
olímpic floresta B 6 14 2 0 12

cB ripollet  15 13 2
Badalonès  15 12 3
cB alpicat  15 11 4
cB santa coloma  15 10 5
maristes ademar  15 9 6
CB Castellar  15 7 8
Bàsquet sitges  15 7 8
aese  15 6 9
Basquet pia sabadell   15 6 9
la salle reus ploms  14 6 8
círcol cotonificio  15 5 10
cB cantaires tortosa 15 4 11
ue sant cugat  15 4 11
Bàsquet molins  14 4 10

CLASSIFICACIó  pJ pG ppCLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp CLASSIFICACIó pT pJ pG pE pp

cp Voltregà 49 18 16 1 1
Hc sentmenat 36 18 11 3 4
fd cassanenc 35 18 11 2 5
Hp tona 34 18 11 1 6
Hc ripoll 33 18 10 3 5
cp roda 30 18 11 0 7
cp jonquerenc 32 18 10 2 6
ce arenys de munt 31 18 9 4 5
cH lloret 30 18 9 3 6
cp Vic 23 18 7 2 9
cHp Bigues i riells 21 18 6 3 9
cH palafrugell 19 18 5 4 9
GeieG 19 18 5 4 9
cH arenys de mar 14 18 4 2 12
HC Castellar 3 18 1 0 17
cp tordera 3 18 1 0 17

Badalonès - ripollet 102-81
alpicat - sant cugat 66-51
santa coloma - aese 69-66
ademar - sitges 75-68
pia - cantaires 98-68
CB Castellar - Cotonificio 77-84
salle reus - molins ajornat

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 16 FEBRER
Joan Cortiella-Can Serrador
09:00   aleví B – ef Base ripollet ad  
09:00   aleví H – llerona ce  
10:30     prebenjamí a – rubí ue  
10:30     escola – olímpic can fatjó  
11:30     prebenjamí B – ef sabadell  
11:30     Benjamí d – la romànica cf  
13:00     infantil B – ef sabadell 
14:30     aleví f – roureda Vdf  
16:30     juvenil a – sant quirze 
 
partits a fora
10:00    tibidabo tr -  aleví e 
10:15    roureda Vdf -  aleví d 
10:50    ef sabadell -  Benjamí a
11:30    jaBac terrassa -  aleví a 
12:00    seagull - infantil B fem 
14:15    sabadell fc - Benjamí e 
15:00    sabadell fc - cadet c 
15:15    ef Base ripollet - infantil a 
15:30    ef sabadell - cadet a 

DIUMENGE 17 FEBRER
Joan Cortiella-Can Serrador
09:45   aleví c – Badia del Vallès cd
10:15     Benjamí B – ef sabadell
12:15     amateur – masnou cd
14:30     infantil a fem – fB solsona
16:00     infantil d – pB sant cugat
 
partits a fora
14:15    ef Barberà -  infantil c 
15:00    sant quirze -  juvenil B 
17:00    ef can Boada -  aleví G 

AGENDA
deL 15 aL 21 de FeBrer

BàSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 16 FEBRER
pavelló puigverd
09:00    premini fem – cB tona
09:00   premini  – cB castelldefels
10:30     mini  – cB matadepera

partits a fora
10:15    ce sant nicolau -  premini 
12:00    cB tona -  júnior 
16:00    cB roser -  júnior fem
16:00    cB ciutat Vella -  mini 

DIUMENGE 17 FEBRER
pavelló puigverd
09:30    infantil  – Bàsquet sitges
19:00     sènior fem – diagonal mar

partits a fora
17:30    cB sentmenat -  sènior B 
18:00    ceB navarcles -  sots 25 
19:15    Bàsquet molins -  sènior a 

HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 15 FEBRER
partits a fora
21:45   Bigues i riells -  sènior 

DISSABTE 16 FEBRER
partits a fora
15:30   santa Perpètua -  Benjamí
16:00   HC montbui -  iniciació B
18:00   CH ripollet -  aleví
20:30  PHC sant Cugat -  Juvenil B

DIUMENGE 17 FEBRER
pavelló Dani pedrosa
16:00    Femení – CP manresa
17:00    Prebenjamí a – Vilafranca
18:00    Juvenil a – ueH Barberà

partits a fora
13:00   Bigues i riells -  infantil 

FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 16 FEBRER
pavelló Joaquim Blume 
16:00   aleví B –  racing Pineda Fs
17:30   sènior B –  Badalona Futsal
19:30    infantil a –  arrahona

partits a fora
09:45   Castellterçol 
-  Prebenjamí B
13:15   Pia sabadell -  Benjamí a
17:30   CFs isur -  Cadet a

DIUMENGE 17 FEBRER
pavelló Joaquim Blume
10:00   Benjamí B – Pia sabadell
11:15     Prebenjamí a – s. Coloma
12:30   Juvenil a –  Futsal martorell
16:00   aleví a –  Fs lliçà d’amunt
17:30   Cadet B –  uFs mollet

partits a fora
12:30   Gavà B -  sènior a
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cultura bram!

La programació de l’11è BRAM!, la 
Mostra de Cinema de Castellar del 
Vallès, s’ha presentat aquesta setma-
na. L’edició 2019 tindrà lloc entre el 
7 i 17 de març i destaca per l’aposta 
per pel·lícules “amb molta presèn·
cia femenina, cosa no habitual en 
el món del cinema”, apunta Pere 
Joan Ventura, director del BRAM! 
i president del Club Cinema Caste-
llar Vallès, l’entitat que organitza la 
mostra, “conjuntament, des de ja 
fa 8 anys, amb l’Ajuntament”, diu 
el regidor de Cultura, Aleix Canalís. 

Com a novetat, el Club Cinema 
Castellar destaca la creació d’una pà-
gina web pròpia, www.bram.cat i més 
presència a les xarxes: “A més del 
Facebook del BRAM!, ara també 
tenim Instagram”, diu Àlex Por-
tolés, membre del CCCV.

La pel·lícula inaugural serà El 
reino, que es podrà veure dijous 7. 
El film ha rebut 7 premis Goya, in-
cloent millor director i millor actor, 
i 5 premis Feroz, incloent millor pel-
lícula i director. “En principi, en·
trem per la via directa sense con·
vidat, però des del CCCV cinema 
encara podem fer algun giravolt i 
tancar coses a l’últim moment”, 
apunta Pere Joan Ventura, direc-
tor del BRAM!. La pel·lícula expli-
ca el periple de Manuel, un influent 
vicesecretari autonòmic a punt de 
fer el salt a la política nacional que 
es veurà implicat en una trama de 
corrupció juntament amb el seu mi-
llor amic Paco.

Divendres 8 es projecta La 
mujer de la montaña, una comèdia 
dramàtica islandesa, “que té a veure 
amb la dona, coincidint amb l’efe·
mèride”, segons Ventura. Aquell ma-
teix dia, el film s’estrena a les sales 
comercials. Diumenge 10, es projec-
ten Hotel explotación: Las Kellys. “Per 
primera vegada, al cineclub, amb 
aquest treball, som coproductors”, 
diu Ventura. La projecció comptarà 
amb l’assistència de la directora, Ge-
orgina Cisquella.  Diumenge també 
es podrà veure Carmen y Lola, un 
film dirigit per Arantxa Echevarría.

Dimarts 12 s’ha programat El 
sopar, un film dirigit per Pere Porta-
bella. “El documental es va rodar a 
La Roca, a Sant Llorenç, el mateix 
dia que van matar a Salvador Puig 
Antich”, explica Ventura. 

Dimecres 13 s’ha programat 
EnFemme, una pel·lícula dirigida per 
Alba Barbé “que tracta la temàtica 
trans amb tota normalitat”. Dijous 
14 s’ha previst El silencio de otros, una 
pel·lícula dirigida per Isaki Lacuesta.

Divendres 15 es projectarà 
Entre dos aguas i Cold War. Dissab-
te 16 es projectarà The miseducation 
of Cameron Post. També dissabte es 
podrà veure Un día más con vida. Diu-
menge 17 s’ha previst la pel·lícula La 
noche de 12 años.

Enguany, el BRAM! ha volgut 
recordar la figura de Carles Santos 
(1940-2017), un artista multidisplinar 
que va destacar com a compositor en 
el món del cinema. “Passarem alguns 
dels curts amb la seva música diri·
gits per Pere Portabella com Play·
Back (1970), Acció Santos (1973), 
La tempesta (2003) i Visca el piano 
(2006).”, diu Ventura. Tambés es pas-
sarà el curtmetratge Diom de Lucía 
Andújar sobre els manters i Plaça de 
la Llibertat 1977-1982 (Catalunya - Es-

s’acosta un Bram! en clau femenina
L’11a mostra de 
Cinema inclou 18 
projeccions i 23 títols 
i tindrà lloc entre el 
7 i el 17 de març

   Marina Antúnez

panya, 2017), un audiovisual sobre la 
història de la plaça de la Llibertat de 
Castellar del Vallès, de Joan Vila Hosta.

bram infantil i escolar 
Diumenge, 10 de març, el cinema 
s’apropa als més petits amb la pro-
jecció d’Ernest & Celestine, contes d’hi-
vern, que anirà precedida per l’actu-
ació del Cor Sant Esteve.

El dia 5 de febrer va arrencar 
el sisè BRAM! Escolar. Més de 3.000 
alumnes de P3 a segon de batxillerat 
tindran l’oportunitat de veure pel-
lícules programades conjuntament 
per l’entitat Club Cinema Castellar 
i la Guia Didàctica a l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont. “Totes les pel·
lícules tenen un o més dossiers pe·
dagògics” que els mestres treballen 

Foto de grup de les persones que fan possible l’edició 2019 del BRAM! en la presentació de la mostra dimarts passat. || q. pascual

+BRAM!

El dissenyador Carles Martinez, a l’esquerra, parla de la imatge del cartell. || q. p.

Formen part del 
programa del BRAM!. 

L’abonament té un cost 
de 20 € per al públic 

general

pEL·LÍCULES

15
a classe, diu Mercè Costa, responsa-
ble de la Guia Didàctica.

Una de les novetats d’enguany 
és que els alumnes podran valo-
rar les pel·lícules que vegin. “Els 
adults ja voten les pel·lícules del 
BRAM! i ara també ho afegim al 
BRAM! Escolar”. 

abonaments

L’abonament del BRAM! inclou l’ac-
cés a 15 projeccions. És vàlid per a 
totes les sessions excepte la inaugu-
ració, el BRAM! Infantil i els curtme-
tratges dle BRAM!. Tindran un preu 
de 15 € per als socis del CCCV i 20 € 
per al públic general, i es podran com-
prar a partir del 15 de febrer per In-
ternet a la web de l’Auditori o a la ta-
quilla de l’Auditori. 

Un any més, Carles Martínez 
Calveras, cap de la Unitat d’Imatge de 
l’Ajuntament, ha dissenyat el cartell 
del BRAM!. La imatge no pretén ser 
només la recreació d’un fotograma 
d’una pel·lícula de Luis Buñuel i 
Salvador Dalí -la mítica ‘Un chien 
andalou’, tot un exercici de surrealisme 
desfermat- sinó que sobretot “vol 
explicar el fil conductor de la Mostra 
d’enguany, que és la lluita feminista 
i del col·lectiu LGTBI”, diu Martínez. 
El dissenyador gràfic explica que el 

“El cartell vol explicar 
el fil conductor de la 
Mostra d’enguany”

concepte s’estructura a partir de dos 
fils argumentals: d’una banda, “hi ha 
una interpretació del film que apunta 
que Buñuel va voler fer un homenatge 
a Lorca i la seva propia lluita contra 
l’incomprensió i l’homofòbia”. De 
l’altra, hi ha una de les escenes més 
iconogràfiques de l’història del cinema, 
on es veu que es talla un ull. “Buñuel feia 
una metàfora”, va explicar Martínez. 
“Tallar l’ull simbolitzava el trencament 
amb com s’havien vist les coses fins a 
aquell moment”. En la reinterpretació 
de la imatge d’enguany, qui talla l’ull 
no és un home sinó una dona, “que 
simbolitza la lluita del feminisme” i la 
persona a qui tallen l’ull s’ha maquillat 
per atorgar-li una aparença de figura 
andrògina i simbolitzar la societat en 
general, amb independència del gènere.
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Dimecres dia 20, a les 19.30 hores, 
l’autora Eva Cornudella presenta 
el seu llibre Yo no decidí soñarte a La 
Centraleta. L’acompanyarà la con-
tista Lou García, qui ja ha visitat la 
llibreria en alguna ocasió. 

L’obra de Cornudella es planteja 
fins a quin punt la realitat i el món in-
conscient estan connectats i es con-

La castellarenca Melanie González 
va presentar el seu primer llibre, 
No eres tú (siempre), soy yo (Edito-
rial Hakabooks), davant de més de 
150 persones al Teatre del Sol, a Sa-
badell. La psicòloga explica al llibre 
conceptes clau a l’hora d’entendre 
les relacions tòxiques i perquè patim 
per amor.    || c. d.

es presenta ‘yo no decidí soñarte’Publicació del llibre de la psicòloga melanie González

L’autora eva 
Cornudella visita La 
Centraleta amb la 
contista Lou García

més de 150 persones
 a la presentació 
de ‘no eres tú 
(siempre), soy yo’

fonen l’un amb l’altre. La novel·la ens 
fa reflexionar sobre uns personatges 
que experimenten una connexió que 
s’escapa de la racionalitat científica. 

La protagonista, la Sílvia, és 
una advocada en plena crisi personal 
i familiar. La Lola, una professora de 
batxillerat que està immersa en una 
relació tempestuosa.  Totes dues de-
cideixen fer un parèntesi a les seves 
vides. En aquesta fugida de la seva 
realitat coincidiran de forma inespe-
rada i acabaran compartint tres dies 
amb el Paco, un editor professional, 
i el Mario, un neuròleg i psicoanalis-
ta. Tots quatre buscaran una conne-
xió que els farà creure en la força del 
que és inexplicable.    || m. a.

LA CENTRALETA | LLiBrespRESENTACIó | teatre deL soL

Aquest divendres s’obre el VI Premi 
de Literatura Breu L’Actual. Aquest 
certamen premia els talents emer-
gents i s’adreça a qualsevol perso-
na que sigui aficionada a l’escriptu-
ra, que faci arribar un text literari 
del gènere del microrelat i/o poesia 
i que s’ajusti a les bases que, aquest 
mateix divendres, es publiquen a la 
web de lactual.cat i a les xarxes so-
cials del setmanari.

El certamen està dirigit a per-
sones de qualsevol origen i naciona-
litat segons dues categories d’edat: 
juvenil (nascuts entre els anys 2001 
i 2003); microrelat i poesia breu) i 
adulta (més grans de 18 anys; micro-

s’obre la 6a edició del Premi de Literatura Breu L’actual

al certamen hi poden 
participar treballs 
en les categories de 
microrelat i poesia

relat i poesia breu). Les obres s’han 
de presentar per correu electrònic 
amb l’assumpte “VI Premi de Lite-
ratura Breu- categoria adults” o “VI 
Premi de Literatura Breu - categoria 
jove”, a partir d’aquest divendres 15 
de febrer i fins al 24 de març de 2019, 
a la direcció microrelats@castellar-
valles.cat. Cal enviar dos arxius en 
un únic correu, un amb el text que 
es presenta; el segon, amb la plica 
del candidat. 

Els participants han de presen-
tar obres literàries originals, inèdi-
tes, no premiades amb anterioritat i 
completes, i no fragments d’aquestes 
o exemplars inacabats. Tots els tre-
balls entregats han d’estar escrits  i 
presentats en llengua catalana i re-
dactats amb correcció gramatical.

Tots els treballs participants 
hauran de tenir una extensió que no 
superi les 300 paraules (el microre-
lat) i  20 versos (la poesia), de temà-
tica i mètrica lliures. El tema dels 
textos serà lliure i no afectarà el ve-
redicte final del jurat. Només s’ac-

CONCURS LITERARI | L’aCtuaL

ceptarà un treball per participant en 
cadascuna de les categories. 

Els premis seran els següents: 
un primer premi, dotat amb un llibre 
electrònic valorat en aproximada-
ment 110 euros; un segon premi que 
consisteix en un val de 60 euros en 
llibres a la llibreria Vallès, Espai Lec-
tor Nobel i la llibreria La Centraleta; 
i un tercer premi que consisteix en 
un val de 30 eruros en llibres. 

El jurat està format enguany 
per Carme Muñoz, directora de la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort; 
Yolanda Gutiérrez, poeta i dissenya-
dora gràfica; Anton Carbonell, pro-
fessor de literatura jubilat, president 
de l’Aula d’Extensió Universitària per 
a la Gent Gran i membre del col·lectiu 
Pere Quart; Natàlia Cerezo, escrip-
tora, correctora i traductora, i Rosa 
Maria Baró, mestra i coordinadora 
d’ESO a FEDAC Castellar. 

El veredicte del jurat serà co-
municat als finalistes el dia 12 d’abril 
de 2019 per correu electrònic. La de-
cisió serà inapel·lable.  || m. a.
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La poesia de teatre 
al detall, a l’auditori

La companyia va 
pujar a l’escenari, 
diumenge, amb 
‘La nena dels pardals’

AUDITORI MUNICIpAL | CròniCa

CASTELLERS | noVetats

La companyia Teatre al Detall i La 
Tresca i la Verdesca van visitar l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont diu-
menge amb La nena dels pardals, una 
obra temàticament atrevida i magis-
tralment portada a escena per al pú-
blic infantil i familiar. 
La nena dels pardals s’inspira en un 
fet històric real, que va succeir l’any 
1958, quan Mao Zedong va  manar ex-
terminar tots els pardals, i va provo-
car que aquests ocells pràcticament 
s’extingissin a la Xina i això va fer que 
les plagues d’insectes devastessin les 
collites, i que morissin de fam entre 
30 i 40 milions de persones.

 Marina Anúnez

La posada en escena és impeca-
ble. Cada element de l’escenari té el 
seu propi significat i serveix als ac-
tors, Txell Botey i Xavi Idàñez, per 
teixir la trama. En aquest cas, una 
història de certa complexitat, que pot 
resultar difícil per als infants menors 
de 5 anys (ja ens avisen els de la com-
panyia que és recomanada a partir 
d’aquesta edat), però també resulta 
molt visual, i això fa que els més me-
nuts puguin endur-se un o dos par-
dals a casa, valgui la metàfora. Una 
oficina atrotinada situa l’escena. Les 
projeccions dinàmiques ajuden a la 
comprensió de la història.

Qui recordi el muntatge que Te-
atre al Detall va dur a l’Auditori l’any 
passat, L’Endrapasomnis, haurà cop-
sat diferències en complexitat argu-
mental. En aquest cas, la tragèdia és 
real, el Gran Timoner sí que va exis-
tir. I el que és imaginari és la Ming Li, 
que ens afegeixen tant al conte ori-
ginal de la Sara Pennypacker com al 
muntatge de Teatre al Detall. 

La protagonista, la Ming Li, 
forma part dels petits herois quotidi-
ans que, amb sensatesa i generositat,  Moment de ‘La nena dels pardals’, de Teatre al Detall.  ||  cedida

ens recorden la importància del res-
pecte a la vida, a la llibertat, i la savi-
esa innata dels nens. Aquests infants 
lluiten per uns valors universals.

La Tresca i la Verdesca és la veu 
dels pardals i la del poble. El contra-
punt musical que la banda aporta a 
la història és, sinó imprescindible, 
del tot adient. Els temes musicals 
que interpreten també són part de 
la trama que completen, i lliguen, els 
actors i elements visuals, com els ma-
teixos ocells.

L’espectacle arriba al final amb 
un missatge clar: “No escoltis qui 
faci més soroll, escolta qui vulguis 
escoltar”. Molts dels que som asse-
guts ens endurem al carrer, i a casa, 
aquesta reflexió. 

La nena dels pardals ha rebut 
quatre premis: Premi de la Crítica 
2017 al millor espectacle per a pú-
blic familiar, el premi Enderrock de 
la crítica al millor disc per a públic 
infantil i familiar, el premi del Pú-
blic de la Mostra d’Igualada 2018 al 
millor espectacle i el premi Butaca 
2018 al millor espectacle per a pú-
blic familiar.  

Aquest 2019, els Castellers de Cas-
tellar afronten nous reptes. Entre 
aquests, el canvi de junta de l’entitat. 
En l’assemblea celebrada el passat 
mes de gener, va ser votat el nou or-
ganigrama organitzatiu. Al capda-
vant, com a president, agafa el relleu 
Xavi Santín i deixa el càrrec Just Ci-
doncha. Com a secretària, s’hi afe-
geix Marta Serrà i, de tresorer, David 
Homet. Com a sotssecretari hi haurà 
Joan Aura i com a cap de colla, se-
gueix Gerard Rosell. “Per sota, tin·
drem una junta bastant gran per·
què també hi haurà els vocals de 
cada comissió”, apunta Santín. En 
aquests moments, l’entitat s’orga-
nitza en diverses comissions: d’es-
deveniments, local, difusió, etcètera. 

Els principals objectius que en-
cara la nova junta són, principalment, 
dos: “Fer un volum de colla més 
gran i consolidar un local propi”, 
afegeix Santín. Aquest serà el cin-
què any d’aniversari de bateig dels 
Castellers de Castellar, que actual-
ment compta amb unes 70 persones 
als assajos, “si bé som 120 socis, en 
total”. La idea és augmentar aquest 
número a cada assaig “perquè ara 

comencem a ser colla de 7 i ens fa 
falta més gent”, diu Santín. El pas-
sat mes de novembre, la colla local 
va aconseguir fer dos castells de 7. 
Aquest tipus de castells requerei-
xen un volum de gent important tant 
a la pinya com al tronc. “Demanem 
gent de totes les edats, però especi·
alment, canalla”, diu Marta Serrà, 
la secretària. 

Un altre objectiu de la colla serà 
tenir local propi a l’Espai Tolrà. Fins 
ara, els Capgirats assajen els dilluns 

els Castellers de Castellar estrenen nova junta

el jove Xavi santín 
assumeix la 
presidència de 
l’entitat capgirada

  Marina Antúnez

seguiran el proper 28 d’abril a Cas-
tellar per celebrar l’aniversari de ba-
teig.  “Actuarem davant de la bibli·
oteca Antoni Tort, un espai on es 
preveu l’assistència de 400 caste·
llers”. S’han convidat les colles dels 
Escaldats, Molins de Rei i El Poble 
Sec. També actuaran a casa per Festa 
Major, al setembre. Per arribar a ser 
colla de 7 “n’haurem de fer 13 o 14 
en tres anys”.

A més de les actuacions, els cas-
tellers també fan tallers a les escoles 
perquè els infants puguin fer un petit 
tastet de castells. “Aquesta setmana 
som al Joan Blanquer, per fer ta·
llers a alumnes des de primer fins 
a sisè de primària”. A partir dels 4 
anys, els nens ja agafen confiança i co-
mencen a pujar. “Abans, l’alçada im·
posa, penseu que un castell de 7 ja 
té uns 7 metres d’altura, i cal anar 
aprenent com pujar, a més també 
es necessita força”, afegeix Santín. 

Als Castellers de Castellar ja 
hi ha gent des dels 4 fins als 80 anys.  
Diverses generacions, doncs, es tro-
ben a dins de la colla, “fins i tot hi ha 
famílies senceres”, apunta Serrà. 

xavi santín

El Xavi és de Sabadell. Fa un any i mig 
que va entrar a la colla, “després de 
venir a viure a Castellar, vaig pro·
var això dels castells per primer 
cop”. Abans mai n’havia fet i de se-
guida s’hi va enganxar. Ara, acostu-
ma a fer de terç, tot i que també ha 
fet de pinya. “En un castell, tothom 
és necessari”. Ara també estic a la 
colla universitària dels Ganàpies, a la 
UAB, “va ser un descobriment, de 
seguida em va agradar”. 

i divendres al vespre, “però no tení·
em un espai propi, sinó que fèiem 
els assaigs a la zona on hi ha els 
camps de futbol sala”. Allà hi fa 
molt de fred i no s’hi poden guardar 
les coses amb seguretat, sense pe-
rill de patir bretolades. “Tenim una 
habitació a baix, però qualsevol hi 
pot entrar”, diu Serrà. Tothom és 
benvingut a la colla, encara que la 
majoria no pugi a fer pròpiament el 
castell. “Sense pinya tampoc hi ha 
castells”, afegeix Serrà.

L’Ajuntament ha previst, aquest 
2019, finalitzar un espai propi per als 
Capgirats que estarà situat al final 
del recinte firal. “Estarà a dins i 
serà propi, de manera que si hem 
de guardar la xarxa i altres ele·
ments sabem que ningú ho toca·
rà”, segons Santín. 

La temporada d’assajos dels 
Castellers de Castellar va comen-
çar divendres, 1 de febrer. El passat 
9 de març van fer la primera actua-
ció de diada al Prat de Llobregat, i 

D’esquerra a dreta, Cesar Huguet, Laia Bella, Joana Novell, Milós García, Xavier Santín (nou president), 

Joan Aura, Gerard Rosell, Marta Serrà, Xavier Almohalla, Mireia Homet i David Homet. || cedida
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El potatge i les migas són part irre-
nunciable del nostre patrimoni gastro-
nòmic. Són plats que no acostumen a 
faltar, una vegada a la setmana, com a 
mínim, a moltes llars castellarenques. 
La història de la vila no es pot explicar 
sense la influència del sud d’Espanya. 
Des de l’arribada de famílies provi-
nents d’Andalusia i de Múrcia, a par-
tir dels anys 50 fins avui la convivèn-
cia de les dues cultures segueix viva 
i se celebra amb molta força. Aquest 
dissabte, el Dia d’Andalusia va aterrar 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà, anti-
cipant-se al 28 de febrer, i va atraure 
dues-centes persones. “Ajuntem les 
dues cultures: hi ha poetes, músics 
i balls...”, deia Montse Da Silva, presi-
denta de l’Associació Casa de Andalu-

Celebració del dia d’andalusia

Una de les actuacions 

de la festa del Dia 

d’Andalusia a la Sala 

Blava de l’Espai Tolrà. 
|| q. pascual

cía Aires Rocieros Castellarencs, una 
entitat que des de fa més de 10 anys 
exporta a la vila costums i festes del 
sud d’Espanya.

Aquest any, la província esco-
llida com a convidada va ser Màlaga, 
a través de l’alcalde de la població de 
Frigiliana, Alejandro Herrero. Va ser 
rebut pel seu homòleg, Ignasi Gimé-
nez, que va ensenyar-li el municipi a 
través d’un acte institucional. “Caste·
llar és un poble gran, i on hi ha molts 
andalusos”, deia l’alcalde de Frigilia-
na, que admetia: “em vaig sentir com 
a Andalusia en el meu poble, com si 
fos en una festa d’un patró”. A més 
de membres del govern de l’Ajunta-
ment, també van haver-hi represen-
tants de diferents formacions políti-
ques: Esquerra, Junts per Castellar, 
Ciutadans i el PP. 

La jornada, com és costum, va 

SALA BLAVA | CommemoraCió

començar ben d’hora amb una missa 
rociera. També va haver-hi una ofrena 
a les dues banderes, la catalana i l’an-
dalusa, a més de fer sonar els dos him-
nes. “Nosaltres volem reivindicar 
que les dues cultures caminen jun·
tes”, expressava Da Silva. Com també 
és habitual, va haver-hi actuacions del 
Coro Rociero i del cos de ball de l’enti-
tat, que va interpretar sevillanes. “La 
gent, que sempre respon, va quedar 
encantada”, declarava la presidenta 
de l’associació. Sobre les actuacions, 
Herroro opinava que “són un molt 
bon reconeixement de la música i 
la dansa andalusa”.

Després d’aquest dissabte, les 
províncies de Granada, Almeria, Còr-
dova i Màlaga ja han estat representa-
des. Es preveu que el Dia d’Andalusia de 
l’any que ve, sobre el qual ja s’està treba-
llant, Cadis sigui la cultura convidada. 

  Guillem plans

El duet acústic Mel&Flow, format pels castellarencs Marta Hernández 
(veu) i David Arenas (guitarra), va oferir un concert, dissabte passat, al 
Calissó d’en Roca, un acte que va omplir la sala de gom a gom. La parella 
va interpretar fins a 19 temes durant una hora i mitja, que van agradar 
molt als assistents. “Fem covers d’artistes coneguts, sobretot d’ar·
tistes femenines”, apunta el David. Entre les seves versions s’inclouen 
temes d’Amy Winehouse, India Martínez, Vanesa Martín, i també de 
Coque Malla, Fito i Fitipaldis, MClan, etcètera.

“La nostra és una música tranquil·la, per escoltar mentre es 
pren una copa”, segueix Arenas. Mel&Flow va néixer fa dos anys, grà-
cies a la petició d’una amiga. “La Mireia, que és amiga nostra, ens va 
demanar de tocar al seu casament”. 

Des d’aleshores, el duet actua esporàdicament allà on els demanen. Ja 
van actuar a Castellar anteriorment, en un concert privat a la Sala Blava 
de l’Espai Tolrà. Combinen la música i les actuacions amb les seves pro-
fessions; la Marta, a Disscopi, i el David, al servei SEM d’ambulàncies. 
“Jo tinc un petit estudi a casa i quedem gairebé cada migdia per as·
sajar”. Les novetats de Mel&Flow i els temes que ja tenen més treballats 
es poden seguir al seu canal d’Instagram i al Youtube.  || marina antúnez

mel&Flow va omplir 
el Calissó d’en roca

Mel&Flow són David Arenas i Marta Hernández. Dissabte van actuar al Calissó. || c.

CALISSó D’EN ROCA | ConCert
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DESTAQUEM EXpOSICIONS

agenda del 15 al 24 de febrer de 2019

DIVENDRES 15
20 h - CINEMA
Cinefòrum especial: 2001: 
Una odisea del espacio
auditori municipal
organització: CCCV i L’aula

de 22 a 00 h - MÚSICA
Nit romàntica amb Sebastià Soley
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DISSABTE 16
de 10 a 19 h - pROpOSTA
Open Dòmino Vila de 
Castellar 2019
sala Blava de l’espai tolrà
org.: Club dòmino Castellar

11 h - pROpOSTA
Jornada per palestina a càrrec de 
La Recolectiva
sala d’actes d’el mirador
organització: assemblea Llibertària 
de Castellar del Vallès

11.30 h - INFANTIL
Juguem en família: Fem cabanes 
+ intercanvi de disfresses
Ludoteca municipal  Les 3 moreres
org.: Ludoteca municipal

12 h - pROpOSTA
Acte de presentació de 
l’alcaldable Ignasi Giménez
sala d’actes d’el mirador
organització: som de Castellar

20 h - pROpOSTA
‘Malgrat tot, la poesia’: Recital de 
poesia i col·loqui
a càrrec de sílvia melgarejo, òscar 
rocabert i Víctor Verdú
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

22.30 h - BALL
Nit de ball a càrrec de Solistes
sala Blava de l’espai tolrà
organització: Pas de Ball

DIUMENGE 17
d’11 a 13 h -  pROpOSTA
Com organitzar el teu hort a 
la primavera
els horts de Puigvert (antics ecohorts)
org.: els Horts de Puigvert
*inscripcions: 
elshortsdepuivert@gmail.com

12 h i 16.30 h - CINEMA
Cinema familiar: Astérix. 
El secreto de la poción mágica
+ info.: Pàg 23 

12.30 h  - MÚSICA
Terra, en concert. 
Músiques del món
Calissó d’en roca
org.: Calissó d’en roca i terra

18 h - BALL
Ball a càrrec de Xarop de Nit
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

18.45 h - CINEMA
Cicle Gaudí: petra
+ info.: Pàg 23 

DILLUNS 18
de 21 a 23 h -  BALL
Curs de salsa 
(iniciació i salsa social)
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DIMECRES 20
9.30 h - CAMINADA
Camina i fes salut
sortida: porta del CaP
org.: ajuntament i Àrea Bàsica de salut

19.30 h  - pROpOSTA
presentació de Yo no decidí 
soñarte, d’Eva Cornudella
a càrrec de la contista 
Lou García i de l’autora
La Centraleta (c. major, 29)
organització: La Centraleta

DIJOUS 21
20 h - CINEMA
Cinefòrum: El orden divino
auditori municipal
org.: Club Cinema Castellar Vallès

21.30 h -  MÚSICA
Jam session al Calissó
el Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

DIVENDRES 22
de 20 a 01 h - MÚSICA
Concert de swing
sala Blava de l’espai tolrà
org.: associació Cultural subsòl

20 h -  pROpOSTA
Contes per a adults: ‘Tot pot pas-
sar’, amb Llanos Gascó
La Centraleta
organització: La Centraleta

de 20 a 22 h - MÚSICA
Música a la carta amb 
Sebastià Soley
Calissó d’en roca
organització: Calissó d’en roca

21 h  - TEATRE
Immortal, de Hause & Richman, 
amb Bruno Oro
+ info.: Pàg 6

DISSABTE 23
d’11 a 14 h - INAUGURACIó
Festa d’obertura de la plaça 
de la Llibertat
Pl. de la Llibertat
organització: ajuntament

11.30 h  - JUGUEM EN FAMÍLIA 
Juguem amb coladors + 
intercanvi de disfresses
Ludoteca municipal
organització: Ludoteca municipal 
Les 3 moreres

17.45 h - BALL
Festa Country
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

18.00 h - pROpOSTA
Contes solidaris amb Rosa Fité
auditori municipal
org.: marató de la diversitat

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Choffers
sala Blava de l’espai tolrà
organització: tot Ballant

DIUMENGE 24
de 8 a 14 h - pROpOSTA
Festa de la Federació 
Ocellaire 2019
recinte Firal de l’espai tolrà
org.: societat Castellarenca

de 10 a 14.30 h - FIRA
Fira Fora Estocs i Molt Més
C. montcada, C. Hospital i C. sala 
Boadella
organització: Comerç Castellar

d’11 a 14 h - pROpOSTA
passada de tapes del Mercat
mercat municipal
organització: mercat municipal

11.30h - MÚSICA
Concert de Las ninyas te bailan
Cal Gorina
organització: Les Carnera

18 h - BALL
Ball a càrrec del Grup Cristal
sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de saló

18.45 h - CINEMA
Gente que viene y bah
+ info.: Pàg 23

‘Malgrat tot, la poesia’
A càrrec de Sílvia Melgarejo, 
Òscar Rocabert i víctor Verdú
dissabte 16  · 20 h · calissó d’en roca

dissabte, 16 de febrer, s’ha pre-
vist un recital de poesia i un col·loqui 
amb el assistents a càrrec de sílvia 
melgarejo, Òscar rocabert i Víctor 
Verdú, poetes i redactors de ‘les 
sitges’.  els tres poetes ofreixen un 
recorregut en què l’obra propia dialo-
ga amb la d’altres autors com miquel 
desclot,  jaume agelet, miquel 
Bauçà, salvador  espriu, lluís solà, 
joan Vinyoli, joan Brossa, j.V. foix, 
etc. una combinació de veus,  de tons 
i temes, que anirà descabdellant l’es-
pai de la llibertat i de les emocions 
en un viatge que els recitadors volen 
compartir amb els espectadors, que 
també podran entrar en el diàleg. 
l’acte es farà al calissó d’en roca i és 
obert  a tothom.

Exposició “90 anys d’Obra Social 
Benèfica”
a FedaC Castellar
tot el mes de febrer, en horari d’obertu-
ra de l’escola

Exposició “Textures i més” de 
Rafael Aguilar 
Fins al 22 de febrer
de 10 a 20 h a l’espai sales d’el mirador

Exposició permanent: “Trenquem rei-
xes per la llibertat” 
exterior de l’escola municipal d’adults

Exposició permanent d’escultures de 
Josep Llinares 
ermita de sant Pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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TELÈFONS DINTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
diVendres 15 EUROpA 
dissaBte 16 CATALUNYA
diumenGe 17 CASTELLAR
diLLuns 18 CASANOVAS
dimarts 19 ROS
dimeCres 20 pERMANYER
diJous 21 CATALUNYA
diVendres 22 VILà
dissaBte 23 CASTELLAR
diumenGe 24 YANGÜELA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEFUNCIONS 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de sabadell i terrassa.

“La ràdio marca els minuts de la vida; el diari, les hores; el llibre, els dies”
Jacques H.  Lacreitelle

@montsegatell1 @jonasribo @jordi_novatek_urbex
mimosa Volcà de santa margarida lloc abandonat

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Quan s’anaven superant les dificultats de la postguerra i es començaven a recuperar costums tra-
dicionals, diverses entitats i agrupacions de Castellar van organitzar un aplec a l’emblemàtic pa-
ratge de Cadafalc, comandats per Lluís Vergés i Solà, l’entusiasta excursionista, fotògraf i publi-
cista. Van escollir el tros de camí ample i pla enfront de la masia, al recer de les alzines, on veiem 
la cobla-orquestra Hidalgos del Vallès tocant les sardanes del migdia.  || autor: desconeGut || fons: 

miquel juliana puiGdomÈnecH || text: alBert antonell || arxiuHistoriacastellar@Gmail.com ||  face-

Book.com/arxiuHistoria 

primer Aplec de Catafau (1), 17 de juny de 1951

Eva Navarro Miravet
Optometrista Col·legiada  COOOC nº8064

 Optimón òptics | C.Passeig nº 36

T. 93 714 22 88

La llum blava de les 
pantalles i la son

Recoma-
nació

penúltima

Andrés Salado López
99 anys · 04/02/2019

Manuel Bernal Jiménez 
61 anys · 07/02/2019

Nicolasa Arjona Nieves
97 anys · 07/02/2019

Josefina Amorós López
94 anys · 09/02/2019

Antònia Junyent Trulls
93 anys · 10/02/2019

TELÈFONS DINTERÈS: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775

La retina de l’ull té unes neurones sensibles 
a la llum blava que connecten amb el rellot-
ge biològic intern situat al cervell. Així, quan 
l´ull percep la franja de llum blava de la llum 
solar, el cervell rep ordres per regular els rit-
mes de la vigília i del son. 
Ara bé, l´ús de pantalles digitals fa que la 
llum artificial rebuda a hores nocturnes ac-
tivi el ritme circadià de la mateixa manera 
que ho fa la llum solar, cosa que pot crear un 
desfasament que alteri la nostra salut gene-
ral. Això succeeix quan aquestes pantalles 
són de tipus Led, ja que emeten intensament 
aquesta franja de llum blava. 
La majoria d’investigacions apunten que 
només a altes hores de la nit es produeix una 
alteració important del ritme de vigília i del 
son. Durant el dia, per contra, la llum blava 
emesa pels dispositius Led activa les funci-
ons de l’atenció i la concentració. 
Els filtres d’absorció de llum blava en vidres 
oftàlmics ens poden ser útils per certs usua-
ris que treballen en horari de nit i quan tre-
ballen de dia, però no són necessaris si no 
utilitzem pantalles.
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la contra

M. Carmen Tordesillas Olivar

A Dubai i Abu Dhabi, 
les cultures i les religions 
estan ben avingudes

Veterinària castellarenca a Dubai r
.G
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Fa una dècada, la seva passió pels animals la va portar a 
Liverpool. Actualment, exerceix de veterinària a Dubai, 
una ciutat plena de contrastos que la sorprèn cada dia. De 
Castellar, enyora la família i el color verd dels boscos.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
xerraire

Un defecte que no pots dominar?
soc una mica maniàtica 

Una persona que admires?
els meus pares 

Quin plat t’agrada més?
qualsevol amanida 

Un animal?
el taxi, el meu gos 

Un color?
el verd

Un grup de música?
Héroes del silencio

Un llibre?
‘la tempestad’, de juan m. de prada

Una pel·lícula?
‘zoolander’ de Ben stiller 

Una ciutat?
liverpool

Un viatge pendent?
el japó

”

“

· Quan vas descobrir que volies ser 
veterinària?
Amb prou feines tenia tres anys i ja deia 
que volia ser veterinària. La meva fa-
mília, al Pirineu Aragonès, a Boltaña, 
tenien vaques, conills, porcs, xais... 
Cada vegada que tenia temps lliure, 
el que més m’agradava era estar amb 
els animals. I d’aquí va sorgir la meva 
passió pels animals, la meva vocació.

· Després d’estudiar Veterinària a 
la UAB vas decidir marxar a Angla-
terra. per què?
Després d’acabar la carrera em van 
oferir fer un internat a Anglaterra, 
a prop de Liverpool. Avui dia és més 
fàcil especialitzar-te a Espanya. Fa 
deu anys, si volies ser un veterinari 
especialista, el més ràpid era marxar 
a Anglaterra. I allà em vaig quedar 
durant cinc anys.  

· Com va ser l’arribada a Liverpool?
Al principi em passava que quan tre-
ballava a l’hospital ho entenia tot, però 
quan sortíem amb la resta d’inferme-
res a fer una copa, no entenia res de 
res. L’anglès de bar em costava. Les 
primeres setmanes et sents sol, però 
gràcies a les xarxes socials vaig poder 
mantenir la connexió amb els meus 
amics. Sort del Messenger! Després, 
vaig començar a conèixer gent i... de 
fet a Anglaterra vaig conèixer el meu 
marit, el Neil.  

· per què canvieu Anglaterra pels 
Emirats àrabs?
Per una oferta de feina que li van fer 
al meu marit. Ell és enginyer nuclear, 
i els Emirats Àrabs estan construint 
les seves primeres centrals nuclears. 
El petroli el cremen i se’l venen, i estan 
explorant un canvi de model energètic.  

· Va ser difícil prendre la decisió? 
Doncs sí! No volia ser ‘la dona de’, per-

què soc la doctora Carme! Pensava que 
allà potser seria difícil poder treballar 
com a veterinària. Vam fer una taula 
per valorar els pros i els contres de 
quedar-nos a Liverpool o de marxar 
a Abu Dhabi. Va guanyar Abu Dhabi 
per dos punts i vam fer les maletes. 
Vam decidir provar-ho tres anys. Pri-
mer, vam marxar a viure a Abu Dhabi. 
Ara vivim a Dubai, per la meva feina 
en un hospital veterinari. 

· Deixàveu moltes coses enrere?
En el meu cas, després de l’especialit-
zació i de treballar a diversos hospitals, 
havia aconseguit muntar la meva prò-
pia clínica. Bona part de l’equip del cen-
tre eren companys de facultat. El sou 
d’un veterinari a Anglaterra és molt 
més alt que a Espanya. Però estàvem 
en el moment de plantejar-nos tenir 
un fill, i davant de la qualitat de vida 
que ens oferia Abu Dhabi, vam mar-
xar. El nostre fill Henry va néixer als 
Emirats Àrabs fa tres anys.

 · T’agradava la manera de fer 
dels britànics?
I tant! L’estil anglès em va: és tot molt 
endreçat i les regles estan molt clares. 
M’agrada perquè soc molt quadricu-
lada. A més, la gent és molt amable i 
molt simpàtica. El nord d’Anglaterra 
és una mica més obert que Londres, 
perquè allà tothom va a la seva. Liver-
pool és molt cosmopolita, sempre hi 
ha coses per fer. És un país que té fred 
i que té pluja però, com diuen els an-
glesos, no hi ha mal temps, sinó roba 
inadequada. 

· Vas arribar a Abu Dhabi amb la 
maleta carregada de prejudicis?
Sí! Pensava que hauria d’anar tapada, 
que no podria conduir, que no podria 
anar a la platja i que no podria tre-
ballar. I saps què? Una de les prime-
res feines que em van oferir era en un 
hospital que dirigia una dona. Quant 
a la roba, hi ha de tot: hi ha qui vesteix 
de manera tradicional però moltes 

dones van amb roba a l’estil occiden-
tal. Molta gent confon la situació de 
Qatar i d’Aràbia Saudita amb la dels 
Emirats Àrabs. A Dubai i Abu Dhabi  
totes les cultures i religions estan molt 
ben avingudes. Si hi ha masclisme, és 
en l’àmbit privat. És un país tradicio-
nal amb diners. 

· Què trobes a faltar de Castellar?
Sobretot la meva família, de la qual 
forma part el meu gos, el Taxi. M’agra-
da el clima de Dubai, perquè sempre 
és primavera o estiu, però enyoro el 
paisatge de Castellar, tan verd, amb 
tanta natura. A més, és un municipi 
amb molta activitat cultural i un am-
bient molt sa. A Dubai, l’oci es basa 
en el consumisme. A Castellar del Va-
llès, saps que les coses més valuoses 
no costen diners. M’agradaria que el 
meu fill Henry anés a l’institut a Cata-
lunya. I a la universitat, a Catalunya o 
a Anglaterra. No vull que el Henry es 
perdi tot això que la vila li pot oferir. 

 Rocío Gómez 


