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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

pàgines especials | participació

futbol | P15

Suplement de 12 planes
del Pla Estratègic
de Castellar 20/20

Roldán torna a
la banqueta de
la UE Castellar

POLÍTICA | P03

Primavera electoral
Es prepara una llarga precampanya fins a les
municipals per l’avançament de les generals

Els castellarencs van votar per darrera vegada el 21 de desembre en unes eleccions al Parlament de Catalunya marcades per l’aplicació de l’article 155. || Q. PASCUAL

02

publicitat

DEL 22 AL 28 DE FEBRER DE 2019

03

DEL 22 AL 28 DE FEBRER DE 2019

política

el tema de la setmana

Dues crides a les urnes en un mes
Els portaveus i caps de llistes locals valoren l’avançament de les eleccions generals i el seu impacte en les municipals
xavi alavedra (decidim)

PREGUNTES

1. “Hi ha el risc que les esquerres espanyoles no puguin sumar i que VOX,
C’s i PP facin el pacte a l’andalusa en
l’àmbit d’Espanya”.
2. “Aquest judici és intolerable i pot
afectar les eleccions, és evident. Tothom té una opinió sobre el judici: és
possible que sigui contrària i que reforci les forces opressores”.
3. “Amb unes eleccions tan properes
en el temps, potser es barrejarà tot i
no tindrem clar què decidim. Potser
hi ha un sector de la població a qui li ve
gran, tot això. En realitat és una oportunitat, però també es pot llegir negativament i pot portar a l’esgotament”.

1.Com valoreu l’avançament de les
eleccions generals?
2. Com afecta el judici al calendari
electoral?
3. Com pot afectar el resultat de les
generals a les municipals?

Redacció

ignasi giménez (som de castellar-psc)

josep rosales (c’s)

1. “Tant de bo no s’haguessin avançat,
voldria dir que tindríem uns pressupostos plens de mesures socials i que
es podria continuar millorant en matèria de drets socials i inversions per
a Catalunya. Però no hi havia alternativa. Són unes eleccions que ens
proposen una qüestió binària: què
preferim, un govern encapçalat per
Sánchez que aposta per mesures de
caire social i pel diàleg amb Catalunya o l’alternativa d’un tripartit radicalitzat de dreta i extrema dreta, la
fórmula que han emprat a Andalusia?
2. “L’aplicació de la presó preventiva
no havia de ser així. Veure el judici
provoca un sentiment de tristor: hem
traslladat als jutjats la manca de capacitat per afrontar la política. Confiem que els presos no tinguin penes
ni de rebel·lió ni de sedició”.
3. “A les locals es tracta de decidir quin
és el millor projecte per a Castellar i
no té res a veure una cosa amb el que
es pot decidir a les generals. El ciutadà és molt conscient sobre què s’ha
de fer en cada cas: no acabo de veure
que hi pugui haver un efecte contagi”.

1. “Ja tocava i se li demanava contínuament a Pedro Sánchez. La nostra
postura és clara: no negociar amb qui
vol trencar i estar fora de la llei. Però
també imagino que al PSOE han fet
càlculs per triar una data al seu favor.
Esperem que la gent hi participi”.
2. “El judici és perquè unes persones s’han saltat les lleis, no s’ha respectat ni l’Estatut ni la Constitució
i és la Justícia qui ho ha de fer. Cal
tenir en compte que potser passaran les eleccions i encara continuarà el judici”.
3. “No es poden extrapolar. Sí que,
de vegades, el mimetisme pot tenir
una mica de ressò però en municipis no gaire grans pot tenir una incidència més minsa”.

rafa homet (erc)

1. “És difícil d’entendre. El govern de
Sánchez ha cedit a les pressions de
la ultradreta i va trencar tot el diàleg
amb Catalunya. Xuta la pilota enda-

Pedro Sánchez en la compareixença en què va anunciar la data electoral. || cedida

vant ara que sembla que les enquestes li poden anar a favor i consolidar
la seva figura. Però quan no es té capacitat de diàleg, no es poden resoldre els problemes de la majoria”.
2. “El judici deixa una sensació d’indignació absoluta. Bona gent asseguda en un banc dels acusat després
d’un any i mig de presó injustificada.
Sembla increïble”.
3. “Sí i no. És evident que seran dues
campanyes molt seguides en un fet
inaudit i que sí que afectarà les municipals. Els últims anys, hem votat
17 vegades i estem vivint un canvi
social que genera una certa inestabilitat política. Però estem convençuts que serà cap a millor”.
pau castellví (junts per castellar)

1. “Afrontem aquest avançament amb
dos objectius: tenim al davant una

altra oportunitat d’intentar cosir el
que el poble de Catalunya ha demanat de forma repetida, el dret a l’autodeterminació i l’alliberament dels
presos polítics. I instem el govern de
l’Estat i al PSOE a un diàleg genuí i
de continguts substancials. Defensem el mandat de l’1-O”.
2. “El judici afectarà les eleccions.
Aquestes eleccions han de ser una
altre moment per rebel·lar-nos perquè es constata la incapacitat fins al
moment a Espanya per fer front un
repte polític que una democràcia
madura hauria de donar resposta
de manera justament democràtica”.
3. “M’agradaria pensar que no. Hem
de poder aspirar a una ciutadania
que pugui distingir els àmbits diferents de les propostes polítiques.
Tot i així, no puc evitar pensar que hi
pugui influenciar d’alguna manera”.

agustí bernad (pp)

1. “Ha estat la crònica d’un avançament anunciat, ja des de la moció de
censura es va veure que seria una
legislatura molt complicada, amb
forces tan heterogènies”.
2. “L’he començat a seguir. Ara el
més important és que cadascú pot
dir la seva en seu judicial i demostrar el que és i no és cert. El judici
pot influir però no tan profundament com els fets d’octubre i les
eleccions del 21-D”.
3. “Probablement sí. M’hauria fet

il·lusió que les municipals fossin
només per parlar de Castellar. Ara
fa que en certa manera totes dues
eleccions se solapin. En funció de
les majories que es puguin establir
el 28 d’abril les eleccions poden quedar molt afectades”.
marc serrà (cup)

1. “Potser és l’única alternativa que
li quedava al Pedro Sánchez. La
CUP no es presenta a aquests comicis. No és el nostre espai”.
2. “A veure com van les declaracions dels testimonis. La defensa
està sent bastant encertada, però
amb VOX com a acusació popular
caldrà veure què passa. A Catalunya la reacció serà de vot en clau
independentista. A Espanya la por
que entri VOX potser mobilitza
l’esquerra”.
3. “Segurament hi influiran, les
campanyes es confondran, es barrejaran coses. O un encantament
dels votants. Si guanya l’esquerra potser les eleccions municipals
seran més normals”.
dani martínez (en comú podem)

1. “Sense pressupostos no es podien
executar les polítiques del govern
central. Ens fa molta llàstima que
ERC i Junts per Catalunya hagin
presentat les esmenes a la totalitat
perquè això obre un escenari molt
complicat. Ara potser s’obre la possibilitat d’un govern d’ultradreta i
un retrocés en drets ciutadans”.
2. “Respecte al judici, considerem
que haurien de preparar-ne la defensa en llibertat. Seguim pensant
que la justícia és imparcial i l’estat
de dret ha de garantir un judici just,
si no és així, es podrà recórrer a instàncies europees”.
3. Hi ha dues possibilitats: que ara
no es mobilitzi el vot d’esquerra i
que ho faci en les municipals o que
el ‘sorpasso’ de la dreta no existeixi i que es puguin donar pactes
i aliances d’esquerres. Ara cal fer
front a les polítiques regressives”.
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assemblea dones d’erc | casal catalunya

candidatura | sala petit format

ERC prepara l’exposició
‘La dona de la meva vida’

La CUP es presenta
públicament a la vila
Intervindran l’alcalde de Sabadell, Maties
Serracant, i la diputada Natàlia Sànchez

Rocío Gómez

“Elles també fan història. Homenatge a les grans dones”. Així anuncia l’Assemblea de Dones d’ERC l’exposició ‘La dona de la meva vida’, una
mostra que està preparant el col·
lectiu i que s’inaugurarà el 16 de març
al Casal Catalunya per a la Gent Gran.
La proposta, que neix en el marc
dels actes reivindicatius del Dia de la
Dona, també coincideix amb el primer aniversari de l’Assemblea de
Dones d’ERC, que es va crear el 8
de març de 2018. “Farem un recull
de dones importants de la nostra
vida. Àvies, besàvies, rebesàvies...
Són dones que potser han estat
oblidades per la història, que potser no van tenir vides distingides
o exemplars, però que van fer una
contribució important a la nostra
societat”, explica Sílvia Nicolàs, Secretària de la Dona de la secció local
d’ERC. Així, l’homenatge que proposa
ERC es materialitzarà en una exposició que integrarà textos i fotografies
que explicaran la trajectòria vital de
les protagonistes. “Són històries de
sacrifici, de lluita, de dedicació a la
família i als fills”, apunta Nicolàs.
Per tal de recopilar el material per a l’exposició, la secció local
d’ERC fa una crida a la ciutadania
perquè enviïn les imatges i els textos explicatius sobre les dones que
volen homenatjar al correu ladonadelamevavida@hotmail.com. Malgrat
que a hores d’ara comptem amb alguns testimonis com a punt de partida per a la mostra, l’Assemblea de
Dones d’ERC posa l’accent en què
l’exposició és oberta a tota la ciutadania, tant a entitats com a vilatans
a títol personal. Les fotografies i la informació relacionada amb les seves
protagonistes es recolliran fins al 8
de març. L’exposició s’inaugurarà el
16 de març a partir de les 11.30 hores

Membres de l’Assemblea de Dones d’ERC, durant la presentació de la mostra. || F. muñoz

al Casal Catalunya, i hi romandrà durant tres setmanes.
Val a dir que es tracta d’un projecte que, tal com recorden les organitzadores, va sorgir de les dues
membres més joves del col·lectiu.
“És una manera de reforçar la posició i la importància de les dones
en el dia a dia”, explica una de les
joves impulsores de la proposta, Alba
Sánchez. “En el meu cas, considero que la meva mare hauria de ser
una de les dones homenatjades”,
afegeix. “Ens volem emmirallar en
el seu coratge, en la seva fortalesa
per tirar endavant, però no en la
seva submissió imposada”, apunta Ger Sánchez, que també forma
part de l’entitat. “Moltes de les protagonistes de l’exposició aportaran una nova visió per a les dones

joves. És una manera de donar-los
veu ara, perquè en el seu dia no en
van tenir l’oportunitat”, constata
Dolors Ruiz, membre de l’Assemblea
de Dones d’ERC.
En referència al despertar feminista d’alguns sectors de la societat, Ruiz remarca que “cada vegada més, les dones ens apoderem
les unes a les altres. Cada cop hi ha
més actes feministes, més denúncies. Les dones ens fem costat, hi ha
més complicitats, i això fa que ens
deixem d’amagar com fins ara havíem fet”. Quant a la Vaga Feminista
que s’ha convocat per al 8 de març, i
en referència a la resta d’actes de la
jornada reivindicativa, el col·lectiu
d’ERC anuncia que hi donaran suport i que participaran en les iniciatives que es programin a la vila.

+ ERC

Trobada a Sant Feliu
Dimecres que ve, ERC ha organitzat
al Centre Feliuenc un acte per
presentar les seves propostes
electorals per a Sant Feliu “i copsar
l’opinió de tots els veïns i veïnes”,
segons un comunicat de la formació.
A més del cap de llista, Rafa Homet,
l’acte comptarà amb el santfeliuenc
Jordi Serra, número 11 de la
candidatura, i que aportarà la seva
visió de Sant Feliu. D’altra banda, els
republicans també han fet públic,
aquesta setmana, que el número
10 de la llista serà per a Sílvia
Ciuraneta, vinculada a l’atletisme
des de fa anys. || redacció

L’alcaldable Rafa Homet amb Jordi Serra, a Sant Feliu. || CEDIDA

Aquest dissabte 23 de febrer, la
CUP Castellar presentarà la seva
candidatura a les eleccions municipals del 26 de maig. L’acte tindrà
lloc a les 12 h a la Sala de Petit Format de l’Ateneu i comptarà amb
la presència de Natàlia Sánchez,
diputada de la CUP al Parlament
de Catalunya, i Maties Serracant,
alcalde de Sabadell per la Crida
per Sabadell. “Fins ara la CUP no
havia existit a Castellar com a
candidatura municipalista, tot
i que sí que havia aparegut com
a grup de suport a altres eleccions o a la campanya del referèndum de l’1 d’octubre”, va explicar
Marc Serrà un dels membres de
la CUP, en un programa especial
emès a Ràdio Castellar.
La CUP Castellar concorre a
les properes eleccions per primer
cop amb la voluntat de representar els castellarencs i les castellarenques d’esquerra independentista. Tot i no oblidar el moment
polític que s’està vivint en l’àmbit nacional, la secció local de la
CUP vol posar el focus en Castellar i presentar-se a les eleccions
amb un programa regenerador
en què la política municipal no
estigui centrada en persones carismàtiques, sinó en polítiques
transparents i participatives que
permetin que qualsevol pugui
dir la seva. “Ja que malauradament Decidim ha optat per no

Maties Serracant (alcalde de Sabadell).

concórrer de nou, hem decidit presentar-nos com a CUP perquè creiem que no es pot perdre aquest
espai municipalista, independentista, feminista i ecologista. Hi ha
molta gent nova i també cares conegudes. Tenim molta feina per
endavant però també amb molta
il·lusió”, va assegurar Serrà.
Durant els mesos de març i
abril, la CUP Castellar farà un conjunt de trobades obertes a tothom per
repensar i presentar propostes per
elaborar el programa electoral. Així
mateix, la CUP Castellar us convida
a assistir a les assemblees setmanals
que se celebren cada dimecres a les
22 h a Cal Gorina. || redacció

via pública | manteniment

El PP reclama millores
en el mobiliari urbà
El candidat del PP a l’alcaldia
de Castellar del Vallès, Agustín
Bernad, reclama a l’Ajuntament
una millora en el manteniment
del mobiliari urbà. “És molt cridaner que aquest Ajuntament
s’hagi dedicat a les grans obres
a una part de Castellar, algunes discutibles, i a canvi hagi
deixat de banda altres actuacions de manteniment menys
vistoses però tant o més necessàries”, afirma Bernad. Segons
l’alcaldable del PP, “el cas més
lamentable és l’estat en què es
troben els bancs situats al parc
al costat del Viena, amb absència de travessers que impedeixen poder asseure-s’hi, o l’escàs
manteniment que es dedica al
parc de la plaça Europa”.
Per això, el PP ha proposat

un seguit d’actuacions a dur a terme
tan aviat com es pugui. “Hem presentat una sèrie d’instàncies a
l’Ajuntament sol·licitant les reparacions i millores que hem cregut
necessàries per evitar possibles
danys a les persones i evitar queixes, acompanyades d’una sèrie de
fotografies que ho testifiquen”.
En cas que les actuacions no
s’hagin dut a terme, el PP reiterarà
les peticions “les vegades que calgui
fins a ser escoltats”, admet Bernad.
L’objectiu final de la reclamació és
clar: “Hem de millorar tots els espais públics en benefici de tots, i de
moment les úniques armes de què
disposem per ser atesos són escasses. És hora de dedicar-se a actuacions menys vistoses però l’efectivitat és molt més agraïda”, conclou
Bernad. || REDACCIó
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Giménez: “No hi ha res comparable
a ser alcalde d’aquest poble”
La presentació
de la candidatura
d’Ignasi Giménez
omple l’Auditori
Les més de 300 butaques de l’Auditori
no van ser suficients per acollir tothom
que volia assistir a la posada en escena de la candidatura d’Ignasi Giménez
com a alcaldable de Som de CastellarPSC. Aproximadament un centenar
de persones més van quedar repartides entre el fons de l’escenari, assegudes, i als laterals de la sala, dempeus.
Quatre castellarencs van encetar l’acte explicant la seva relació amb la vila
i amb l’alcalde. Joana Borrego, qui al
llarg de 23 anys ha format part de diverses entitats, ara del Grup Il·lusió,
ha bromejat amb l’omnipresència de
Giménez als actes de les entitats de la
vila: “se’l troba a tot arreu, a vegades
penso que deu tenir un clon”. J. Antonio Roldán, extècnic de la Unió Esportiva Castellar que fa dues dècades
que viu a la vila, després, ha enumerat
alguns atributs que aprecia d’un alcalde: “que sigui sincer, creïble, honrat, generós...”. Aquestes qualitats,
ha expressat, les té Giménez, de qui
també ha valorat que conegui el poble
i la seva gent. Seguidament, a l’escenari, Yolanda Rivera ha admès que l’any
2007 es van viure “anys molt complicats” des de l’AMPA de l’escola Sant
Esteve, quan algunes classes es van
traslladar a barracons. Tot i això, ha

Giménez al final de l’acte de la seva presentació com a cap de llista de Som de Castellar, amb els assistents de fons. || q. pascual

assegurat que “tenim un bon sistema
escolar” i que “les escoles vibren”.
Per acabar, Pere Pujol, “un castellarenc de tota la vida del carrer Nou”,
com es va definir, també va donar suport a la candidatura: “No soc socialista ni tinc cap carnet polític, però
soc de Castellar i vinc a manifestar
el meu suport a l’Ignasi”.
El discurs de Giménez va tenir
com a eix central “la millora de la
vida dels castellarencs i castellarenques” i el seu vincle amb la vila.
Segons l’alcaldable, “no hi ha res
comparable a ser alcalde d’aquest
poble”, cosa que, va confessar, és la
seva única aspiració i pretensió.
Tal com va fer a l’antic Ajunta-

ment fa una quinzena de dies, l’alcalde va resumir la seva voluntat de ser
alcalde en tres raons: “per compromís amb el poble, per responsabilitat amb un projecte de futur i per
convenciment que tenim les millors
idees i el millor equip de govern per
dur-les a terme”.
També va reivindicar haver fet
“una aposta per la transformació,
amb les persones al centre” i en el
seu balanç com alcalde d’aquest mandat va destacar la creació de l’Illa del
Centre –“a Castellar no teníem un
espai de relació comercial”–, el descens de la taxa d’atur, “de les més baixes de l’entorn” i la solvència econòmica de l’Ajuntament. Com a propostes

de futur va destacar la promoció d’un
parc d’habitatge públic com a garantia que “aquells que vulguin es quedin a Castellar”; l’aposta per l’entorn
natural i el Ripoll; la necessitat de solucionar els problemes que genera la
carretera; i, finalment, va garantir que
“sí, també tindrem una piscina”.
Respecte a la situació política,
va explicar que li hauria agradat que
s’aprovessin els pressupostos generals, així com els de la Generalitat, i
va clarificar: “el meu estil és anar
en contra de la crispació, la baralla, la polèmica, la política grandiloqüent... Hem vingut a millorar
les condicions de vida de la gent”.
|| guillem plans

catalunya |
parlament

Alamany deixa
el grup dels
Comuns al
Parlament
La castellarenca Elisenda Alamany, la número 2 de Xavier Domènech a la demarcació de Barcelona a les eleccions del 21 de
desembre, va anunciar dimecres
que abandona el grup parlamentari dels ‘comuns’ i passa al Grup
Mixt. Després que Domènech dimitís, Alamany va promoure el
corrent intern Sobiranistes l’octubre passat, “que tenia l’objectiu d’acabar amb el replegament de Catalunya en Comú i
amb les dinàmiques de la vella
política que empetitien l’espai
dels Comuns”, segons ha expressat la diputada. La seva valoració, però, és que la situació ha
anat a pitjor i, per tant, ha optat
per “tancar una etapa per obrirne una altra”.
La fins dimecres diputada
de Catalunya en Comú opina que
“s’ha canviat l’ideari per la porta
del darrere, sense cap tipus de
debat participatiu, esborrant
els ideals fundacionals dels Comuns: ja no es parla de república
catalana, ni del procés constituent amb el dret a l’autodeterminació en el seu centre”.
Alamany va comparèixer
acompanyada de Joan Josep
Nuet, líder de EUiA i també impulsor del corrent Sobiranistes.
El grup parlamentari de Catalunya en Comú li ha demanat que
deixi l’escó. || REDACCIó
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Vaga a mig gas
La convocatòria de vaga general sota
el lema ‘Aturem-ho tot. L’autodeterminació no és delicte’ ha tingut un
seguiment a mig gas a Castellar del
Vallès. La majoria de l’activitat industrial i comercial va arrencar amb
normalitat des de primera hora del
matí. De fet, a la vila els comerços i
el mercat han funcionat com qualsevol dia, oberts al públic.
On més s’ha deixat notar la
vaga ha estat en el sector públic: els
centres educatius i l’Ajuntament sí
que han viscut seguiment de la jornada de protesta. Segons fonts municipals, un 25% de la plantilla de l’Ajuntament va decidir fer vaga, fet que
va obligar a posar en marxa serveis
mínims en alguns dels equipaments.
A les escoles i instituts, el seguiment
va ser desigual: a l’escola Sant Esteve, per exemple, només han assistit
40 alumnes de 453. A una de les escoles concertades, FEDAC la Immaculada, el 50 per cent de l’alumnat
no ha assistit a classe i només han
fet vaga dos professors. A l’Institut

BREUS
junts per castellar | propostes

El conseller de
Territori lliga la
Ronda Nord al
Quart Cinturó

Castellar, un 60% dels alumnes no
ha assistit a classe i un 40% del professorat ha fet vaga. Pel que fa a l’altre institut, el Puig de la Creu, els
de 1r i 2n d’ESO han anat a classe.
Els cicles superiors sí que s’hi han
sumat. A més, al Puig de la Creu és
l’únic lloc on es té constància d’un
incident: el pany de la portada d’accés ha estat inutilitzat amb silicona.
També al CAP s’ha alterat la
normalitat, ja que alguns metges i
metgesses i personal sanitari han
decidit fer vaga.
manifestacions

El CDR de Castellar i diversos vilatans a títol particular van decidir
participar en la manifestació que es
va convocar al migdia a Sabadell i
que sortia dels Jutjats, a l’Eix Macià.
Des de l’ANC de la vila també es va
instar la ciutadania a assistir a la
manifestació de la tarda a Barcelona així com a la ja habitual concentració dels dijous a la plaça d’El Mirador a les 19.30 hores. || redacció

Alguns castellarencs van participar a la manifestació de Sabadell al migdia. || cedida

territori | mobilitat

El cap de llista, Pau Castellví, dimecres presentant les propostes. || cedida

Bateria de propostes
per a les urbanitzacions
Junts per Castellar ha obert una petició a la plataforma Change.org i ha
anunciat que presentarà una moció al ple de febrer, que tindrà lloc dimarts vinent, que demana un “desplegament del pressupost municipal
que sigui equitatiu i no descuidi cap dels nuclis urbans del poble”. L’alcaldable de la formació, Pau Castellví, explica que, “tant des de diverses associacions de veïns com des de Junts per Castellar, estem intentant convèncer l’equip de govern de Som de Castellar-PSC d’un canvi de model:
creiem fermament que les infraestructures han d’estar netes i ben mantingudes per sistema, no només quan uns veïns demanen un favor a l’alcalde pel Facebook”. En aquest sentit, apunta com a exemple de problemes que es podrien resoldre amb millor prevenció, seguretat o formació
dels operatius municipals “les ocupacions, els robatoris massius o talls
elèctrics”. Per la seva banda, Alba Canyadell, responsable de Junts de
Castellar de nuclis urbans i moviments veïnals, i veïna de Sant Feliu,
també apunta que “la gent que no vivim al centre del poble també som
de Castellar. Creiem que aquest vincle s’ha d’exercir per part de l’Ajuntament amb accions, no simplement amb somriures durant la legislatura i
obres a corre-cuita mesos abans de les eleccions”. || redacció

En una entrevista al Diari de Sabadell publicada dissabte passat, el
conseller de Territori, Damià Calvet, va tractar algunes de les qüestions principals en l’àmbit d’infraestructures que afecten Castellar
del Vallès i que no semblen tenir solucions clares a curt termini. Sobre
la Ronda Nord –que permetria a
Castellar connectar amb una via ràpida des de la B-124–, Calvet apunta que és necessària perquè Sabadell tingui un sistema de rondes (un
fet que evitaria passar per la capital vallesana als castellarencs que
es mouen en l’òrbita metropolitana), “però això va lligat a la culminació integral del Quart Cinturó,
des de Terrassa fins a Granollers”.
Tal com apunta al Diari de Sabadell,
la Conselleria de Territori és partidària d’acabar la polèmica obra
“sense trinxar el territori ni gastar
més del compte”.
Damià Calvet també es va referir,
en aquesta entrevista concedida al
Diari de Sabadell, al perllongament
de la línia S2 dels Ferrocarrils de
la Generalitat (FGC). Segons va informar, el seu departament està en
plena redacció del nou Pla Director
d’Infraestructures (PDI) –el vigent
inclou el projecte– i encara no han
decidit “si continua sent una obra
que es pugui fer a mitjà o curt termini”. || redacció
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L’art urbà, un nou llenguatge
per promoure el reciclatge
El castellarenc Marc Torrecilla guanya el premi al millor grafit de la
campanya ‘Excuses o separes’ del Consorci per a la Gestió de Residus

Rocío Gómez

Castellar del Vallès va acollir la tarda
de dimecres passat el lliurament dels
guardons del Concurs de Grafits de
la campanya “Excuses o separes”.
Aquesta iniciativa, del Consorci per
la Gestió de Residus del Vallès Occidental, s’emmarca en la programació d’activitats de sensibilització que
va posar en marxa l’ens comarcal el
novembre passat. Tot plegat, per tal
d’incentivar el reciclatge en els ciutadans que encara no han fet el pas.
En referència al concurs de grafits, l’alcalde de Castellar i president
del Consell Comarcal, Ignasi Giménez,
va destacar que es tracta d’una campanya “innovadora, que ha significat apostar per l’art urbà, per nous
llenguatges per tal de poder dirigir
el missatge del reciclatge cap al col·
lectiu de la gent jove”. En aquest sentit, l’artista sabadellenc Werens, conegut pels seus grafits, i membre del
jurat del concurs, va valorar positivament aquest tipus d’iniciatives “que
ajuden a normalitzar els grafits
des de les institucions públiques”.
Val a dir que la convocatòria artística per participar en el certamen
va comptar amb un alt grau de participació, fet que va motivar els organitzadors a ampliar les categories
del concurs. Tal com va explicar la directora tècnica del Consorci per a la
Gestió de Residus, Concha Zorrilla,
davant de l’allau de propostes artístiques, van decidir establir dues categories, la dels artistes professionals
i la dels centres escolars. “D’aquesta manera hem volgut reconèixer
l’esforç i el compromís de les escoles. Són el futur”, va afegir Zorrilla.
Cal destacar que l’acte instituci-

Torrecilla rep el guardó de mans de l’artista Werens i de l’alcalde Giménez || f. muñoz

onal de lliurament dels guardons va
comptar amb l’assistència del jurat
del concurs, l’artista Werens, la representant de l’Agència de Residus,
Teresa Guerrero, i la directora tècnica del Consorci per a la Gestió de
Residus, Concha Zorrilla. També hi
van participar el president del Consorci per a la Gestió de Residus, Ricard Torralba, l’alcalde de Castellar,
Ignasi Giménez, i una representació
de la resta de municipis de la comarca
que participen en aquesta campanya.
guardó per a marc torrecilla

Quant als guardons, es van atorgar
quatre accèssits a tres escoles, de
Rellinars, Matadepera, Palau-Solità i Plegamans, i a un esplai de Sant
Quirze. El premi va consistir en un
xec regal de 400 euros per fer efectiu

a la cooperativa Abacus. En referència a la categoria de professionals, el
tercer i el segon premi, dotats de 500
euros i 1.000 euros respectivament,
van anar a parar a projectes artístics de Vacarisses i Polinyà. El primer
premi, però, es va quedar a Castellar
del Vallès. El jove artista local Marc
Torrecilla, de 20 anys, que signa les
seves creacions com a Maten, es va
emportar els 1.500 euros del guardó
al millor grafit. Sota el títol Canalització ecològica, Torrecilla ha elaborat un mural que es troba a la plaça
Major, a les escales que la connecten
amb el carrer Major. “El meu grafit
es basa en el concepte del reciclatge de les restes orgàniques, i en el
de l’energia. El grafit va néixer en
un altre context, però ha florit com
un art”, va detallar l’artista local.

participació | conclusions

Es presenta el pla d’acció del
Pla Estratègic Castellar 20/20
Dilluns a la Sala d’Actes d’El Mirador
a les 18.30 h es presenta públicament
el pla d’acció del Pla Estratègic Castellar 20/20. L’acte, titolat ‘20 reptes
per al Castellar de la dècada dels 20’,
serà presentat pel regidor comissionat del Pla Estratègic, Joan Creus,
i comptarà amb la participació de
Quim Brugué Torroella, Doctor en
Ciència Política i de l’Administració
(UAB) i catedràtic de Ciència Política a la Universitat de Girona (UdG).
L’any 2017 va suposar el tret de

sortida del procés de disseny i elaboració del Pla Estratègic Castellar
20/20, durant una fase que va servir
per veure una fotografia clara de Castellar. Es van analitzar les dades de
tots els àmbits rellevants per la presa
de decisions respecte el municipi:
l’àmbit social, l’econòmic i el de territori. Al web www.castellarvalles.
cat/plaestrategic es poden trobar tot
el detall dels informes quantitatius i
qualitatius treballats al llarg d’aquella primera part del procés.

L’any 2018 es va encetar la segona fase amb una proposta d’accions que girava entorn una segona pregunta clau: “Com imaginem
Castellar?”.
Al llarg de tot el darrer any es va dur
a terme el cicle “Reflexions. Diàlegs
sobre el futur. Pla Estratègic Castellar 20/20” que va permetre escoltar
i debatre, amb personalitats de gran
rellevància professional i divulgadora, com Josep Maria Mainat, Esther Vivas, Genís Roca, Carme Trilla, Jaume Barberà, Maravillas Rojo,
Xavier Marcet, Ismael Palacín o Carles Barba, entre d’altres. Després de
les jornades es van celebrar tallers
oberts a la ciutadania. || redacció
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Actuació a les voreres del carrer Doctor Rovira. || ajuntament

Obres de millora al carrer
del Doctor Rovira
L’Ajuntament de Castellar del Vallès està duent a terme aquests dies
uns treballs de via pública per millorar el carrer del Doctor Rovira,
en el tram situat entre l’avinguda de
Sant Esteve i el carrer de Josep Anselm Clavé. Les obres, que van començar a principis de setmana, consisteixen en l’ampliació de voreres
i en la pavimentació de la calçada.
Les voreres passaran a tenir
una amplada d’1,5 metres a cada costat de la via. La millora de l’accessibilitat en aquesta zona es completarà
amb l’eliminació d’un pal d’electricitat que hi ha al primer tram de
carrer. Una vegada finalitzats els
treballs, que es preveu que s’enllesteixin a finals del mes de març, es
mantindrà una línia d’aparcament
lliure per a vehicles al costat dret
del carrer en el sentit de la marxa.
Les obres tindran un cost de

80.000 euros i aniran a càrrec de
l’empresa Asfaltats Riba. Aquest
pressupost també inclou la renovació de voreres al carrer de Barcelona, en un tram situat entre el carrer
de Girona i el carrer de Can Serrador.

via pública | reforma

trànsit | successos

Jocs per inaugurar la
renovada plaça Llibertat

Accident greu a
l’altura de l’Airesol

L’Ajuntament de Castellar organitza aquest dissabte, 23 de febrer, una
festa per inaugurar la nova plaça de la Llibertat, un espai que ha estat
objecte d’una remodelació integral que ha suposat l’eliminació de les barreres arquitectòniques que hi havia. Entre les 11 i les 14 hores, es podrà
gaudir dels jocs de ‘L’estrany viatge del Sr. Tonet’, a càrrec de Tombs
Creatius, un total de deu propostes, cadascuna d’aquestes dins d’una
caixa, fetes amb materials reciclats com fustes, palets i mobles antics
trobats a la deixalleria. A més, també es podrà tastar coca i xocolata.
El mateix dissabte també es col·locarà a la plaça el monòlit instal·
lat originàriament pel veïnat, que simbolitza la lluita popular que es va
dur a terme a finals dels anys 70 per aconseguir que aquest espai esdevingués zona verda, segons informa l’Ajuntament. El monòlit comptarà
amb una placa que commemora la història d’aquesta mobilització popular iniciada per “fer front a interessos especulatius que pretenien
densificar aquesta zona de Castellar”, segons indica el text inscrit.
La placa també recull la intenció de “recuperar l’esperit que va donar
origen a la plaça i fer un homenatge a les persones que, amb la seva
lluita, van aconseguir fer possible un espai d’un alt valor simbòlic”.
A més, la renovada plaça de la Llibertat inclou, com a element singular, una pintura mural de l’artista Anna Taratiel. Es tracta d’una proposta que es basa en una intervenció pictòrica basada en l’imaginari abstracte de la creadora que ocupa la superfície de 153 metres quadrats dels
murs que envolten la plaça. || redacció

robatori | successos

Atracament a
l’estanc del
carrer Suïssa
Dilluns passat, sobre les sis de la
tarda, es va produir un atracament a l’estanc ubicat al carrer
Suïssa. Segons ha pogut saber
L’ACTUAL, un home d’uns 40
anys, alt, vestit de negre i amb
una caputxa negra va amenaçar
amb un ganivet de gran tamany la
dependenta de l’establiment, qui
li va haver de donar el contingut
de la caixa. L’home va fugir posteriorment.
Segons informen fonts de la policia local, tant ells com els Mossos d’Esquadra estan seguint diverses pistes poder identificar i
detenir l’autor de l’atracament.

treballs a la zona

Les intervencions de millora urbana previstes en aquest sector
de Castellar del Vallès també inclouen, d’una banda, la finalització dels treballs a la plaça de Josep
M. Folch i Torres, a la qual s’hi col·
locaran ben aviat dos elements lúdics. D’altra banda, la plaça dels
Horts, situada a la confluència
entre els carrers de Doctor Rovira i Clavé, serà objecte, properament, d’una intervenció que possibilitarà la renovació del mobiliari
urbà i la instal·lació d’un pipicà a
la part inferior de l’espai.

Dimecres passat a la tarda es va
produir un accident, una topada
entre dos cotxes a la B-124, al quilòmetre 8 de la B-124, en concret,
un Renault Megane i un Nissan Navara Pick Up. Com a conseqüència
de la topada, un dels ocupants dels
vehicles va partir ferides greus. La
circulació va quedar tallada durant
uns minuts i no era possible anar
a Sant Llorenç ni accedir des de la
població veïna a Castellar. En alguns moments es va produir llargues cues de cotxes com a conseqüència de l’accident i de quedar
tallada la via. || redacció

El nou aspecte de la plaça Llibertat, que acull una festa dissabte. || f. muñoz

|| redacció
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comerç
mercat municipal i 24 de febrer

De passada, unes tapes del mercat
Els paradistes del Mercat aprofiten la passada
dels Tres Tombs per oferir tapes delicioses

Els clients van omplir el Mercat durant la Passada de tapes del 2018. || q. pascual

Redacció

Diumenge, el centre de Castellar
serà un anar i venir continu de gent
perquè hi haurà la Fira Estocs i Molt
Més –podeu veure la informació en
aquesta mateixa plana– i la rua dels
Tres Tombs. Conscient d’aquest fet,
els paradistes del Mercat Municipal
obriran excepcionalment diumenge
d’11 a 14 h per acollir la cinquena edició del tast de tapes elaborades per
les diferents parades, batejat amb el
nom de Passada de Tapes.
Les tapes seran a un preu econòmic. “Com que cada producte té
un cost primari diferent, cada paradista va al seu aire, encara que
ens unifiquem més o menys, però
no s’ha establert un preu fix per

a les tapes”, assegura la presidenta dels paradistes, Àngels Ramírez.
La iniciativa no es fa per guanyar diners, “ho fem per fer ambient i per
donar-nos a conèixer, per passar
un dia agradable”. A cada parada,
també es vendrà beguda per acompanyar la tapa, encara que el bar del
mercat, el Racó del Mercat, també
oferirà begudes i tapes.
Les tapes acostumen a exhaurir-se a causa del gran nombre de
visitants i clients que s’acumulen
al Mercat aquest dia. “Molts clients ens diuen que no han pogut
tastar alguna tapa, perquè s’han
acabat, tot un èxit per a nosaltres”, assegura Ramírez, que en el
seu cas, el de la peixateria Peixos
Marina, realitzarà unes 250 tapes
de set tipus diferents.

IILA DEL CENTRE | 24 febrer

25 parades a
la Fira Estocs
i Molt Més
La Fira Fora Estocs i Molt Més, organitzada per Comerç Castellar amb la
col·laboració de l’Ajuntament, torna
a Castellar aquest diumenge. Aquest
any l’esdeveniment tindrà lloc als carrers Sala Boadella, Hospital i Montcada des de les 10 del matí fins a les
14.30 hores.

Com ja és habitual, aquest esdeveniment se celebra cada any coincidint
amb l’últim diumenge del mes de febrer, i amb l’objectiu de promoure
l’activitat comercial dels diferents
sectors presents a Castellar del Vallès, especialment amb la liquidació
dels estocs de final de temporada i la
presentació, també, dels productes
de la nova. Ara mateix hi ha 25 parades entre botigues de roba i complements i d’alimentació.
Per crear una bona ambientació
a la fira, els discjòqueis Dj Rc & Dj Fer
amenitzaran la fira. La botiga de roba
Herois realitzarà un taller de pintar
cares per a tots els nens i nenes que
s’adrecin a la seva carpa. || redacció

Imatge d’una de les parades de la fira de l’any passat. || g. plans
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L’INS Castellar oferirà batxillerat
artístic a partir del curs que ve
Durant el curs 2019 -2020 ja es podrà cursar aquesta modalitat a
la vila i no caldrà que els alumnes es desplacin a altres poblacions

Cristina Domene

Castellar del Vallès comptarà a partir del curs que ve amb totes les
branques de batxillerat. L’Institut
Castellar disposarà en la seva oferta d’estudis del batxillerat d’arts,
l’única de les tres modalitats existents que fins ara s’havia de cursar
fora de la vila.
Així es va anunciar la setmana
passada en el marc d’una visita que
l’alcalde, Ignasi Giménez, el conseller d’Educació, Josep Bargalló, i el
diputat delegat d’Educació i regidor,
Rafa Homet, i la regidora d’Educació, M. Antònia Puig, van fer a l’escola Sant Esteve amb motiu de la
transformació d’aquest centre en
institut escola amb vistes al curs
2018-2019. “Els dos instituts ens
van comentar que tenien aquesta necessitat perquè tenien alumnat que acabava l’ESO i que volia

fer el batxillerat d’art, però que no
podien realitzar-lo a la vila i que
tenien problemes per fer-lo en altres llocs pel desplaçament i per
les taxes”, va explicar la regidora
d’Educació de l’Ajuntament de Castellar, Maria Antònia Puig.
Es va valorar la quantitat de
joves disposats a fer aquesta modalitat de batxillerat i hi havia una trentena d’alumnes. “Quan vam anar
al Departament per planificar el
curs, vam fer aquesta sol·licitud.
Estem contents perquè els joves
que volien optar per fer aquest
batxillerat ho tindran més senzill i els que volien fer l’artístic i
es tiraven enrere o optaven per un
altre tipus de batxillerat per no
moure’s, no caldrà que ho facin”.
El batxillerat és l’etapa que es
cursa normalment entre els 16 i els
18 anys, tot i que és oberta a persones de qualsevol edat, ja sigui de
forma presencial o a distància. És

un cicle format per dos cursos de
trenta hores lectives setmanals en
què l’alumne pot escollir entre tres
modalitats: arts, ciències i tecnologia, i humanitats i ciències socials.
La modalitat d’arts s’adreça a
persones interessades en els fenòmens artístics, caracteritzats per la
sensibilitat, l’expressió i la creativitat.
escola agrícola del vallès

Un altra tema que s’ha tractat amb
el Departament d’Ensenyament ha
estat el de crear una Escola Agrícola del Vallès segregada de l’Institut
Castellar, que hores d’ara ofereix cicles formatius de la família agrària.
“La idea es crear aquesta escola per
tenir més espai de creixement, que
doni visibilitat al projecte que s’està
duent a terme. Tenir autonomia de
l’Institut Castellar”. L’Ajuntament
està treballant amb el Departament
perquè pugui funcionar a partir del
setembre.

+INS CASTELLAR

Fira de la Formació
Professional
Una delegació del consistori
castellarenc formada pel 1r Tinent
d’Alcalde, Joan Creus, i la regidora
de Dinamització Econòmica, Anna
Marmol, van assistir a la inauguració
de la 3a edició de la Fira de Formació
Professional, que té lloc fins

dissabte al recinte de Fira de Sabadell. La fira Apropa’t a l’FP està
destinada tant al públic jove com
al públic adult que vulgui ampliar
la seva formació, i compta amb
representants de les diferents famílies professionals, dels centres
educatius i del món empresarial.
Els dos regidors castellarencs
van visitar l’estand de
l’Institut Castellar, en què el
centre dona a conèixer els cicles
formatius de la família agrària
que ofereix al municipi.
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mwc 2019 | internet de les coses

El Banc de Bones Pràctiques
certifica cinc projectes municipals

Accent Systems presenta
serveis d’enginyeria a mida

Redacció

La Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Econòmics i Locals i la
Federació de Municipis de Catalunya (FMC) van reconèixer dijous
passat, 14 de febrer, l’Ajuntament de
Castellar del Vallès com a un dels
81 municipis inclosos dins del Banc
de Bones Pràctiques (BBP) durant el període 2014-2018. El Banc
de Bones Pràctiques dels governs
locals és un servei impulsat per la
Federació de Municipis de Catalunya, la Fundació Carles Pi i Sunyer
d’Estudis Autonòmics i Locals i els
ajuntaments de més de cinc mil habitants de Catalunya que identifica
i difon experiències innovadores de
govern i gestió municipal.
L’acte va tenir lloc en el marc
d’una conferència sobre innovació
democràtica i govern local que va
comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez; el regidor de
Govern Obert, Dani Pérez; i la regidora d’Educació, Formació i Ocupació, M. Antònia Puig; a més de
diversos tècnics municipals.

Polítics i tècnics al lliurament de les certificacions, dijous passat. || cedida

aportacions

Les aportacions de l’Ajuntament
de Castellar certificades pel BBP
van ser sobre necessitats educatives especials i la integració total a
l’Escola Municipal d’Adults; el pla
municipal per a l’impuls de l’anglès a Castellar del Vallès; la Mesa

d’Ocupació i Promoció Econòmica
i el treball en xarxa per a la millora de l’ocupabilitat a Castellar del
Vallès; Agents Cívics i Campanya
d’educació i sensibilització sobre
la recollida selectiva de residus; i
moments en família i espai de suport familiar a la petita infància.

L’empresa castellarenca especializada en tecnologies d’Internet de les Coses (IoT) Accent
Systems serà present per quart
any consecutiu al Mobile World
Congress 2019 (MWC19) on presentarà els seus serveis d’enginyeria per a tercers. La companyia té com a objectiu principal
facilitar a les altres empreses la
possibilitat d’implementar solucions IoT per millorar i fer crèixer el seu negoci. Es tracta d’un
servei integral de desenvolupament de dispositius electrònics a
mida, basat en els requeriments
inicials del client.
Aquest servei cobreix tot el
cicle de desenvolupament d’un
projecte clau en mà, és a dir: consultoria, disseny i desenvolupament de hardware i firmware, disseny industrial, software a mida i
producció en massa.
actualització de l’iot tracker

Accent Systems també presentarà les últimes actualizacions de
l’IoT Tracker, que aquest any ha
evolucionat i incorpora tecnologia LTE-M, que està optimizada per a un ample de banda més

gran i per connexions de mòbil que
incloguin la veu.
El dispositiu, que està pensat
per fer posicionament d’actius a
temps real, funcionava només amb
NB-IoT en la seva versió inicial. “El
mercat canvia molt ràpidament i
ens hem adonat que som davant
de dues tecnologies molt potents;
en part rivals, però també complementàries. Per això hem decidit
fer modificacions en el hardware
i el firmware del dispositiu i incorporar LTE-M”, confirma l’executiu
en cap d’Accent Systems, Jordi Casamada. D’aquesta manera, el producte adquireix valor afegit.
L’IoT Tracker està dissenyat
per obtenir la màxima eficiència i
precisió tant en interiors com en exteriors. Permet recollir informació a
temps real i amb un consum de bateria extremadament baix, ja que pot
arribar a durar anys, depenent de
l’ús que se’n faci.
Accent Systems s’ha posicionat com a líder desenvolupant dispositius NB-IoT i ho ha fet de la mà
de companyies teleoperadores que
estan desplegant les tecnologies com
ara Huawei, Vodafone i Nokia, entre
d’altres. || redacció
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Parròquia Sant Esteve de Castellar del

FOTOS DE LA SETMANA

Vallès i Sant Feliu del Racó

Romeria a Montserrat
Us convidem a participar en la Romeria a Montserrat, el diumenge 10 de
març de 2019. Sortirem amb autocar
de la plaça Cal Calissó a les 11 h del matí
cap a Monistrol per agafar el cremallera fins al monestir de Montserrat.
El dinar anirà a càrrec de cadascú. Tindrem temps lliure, fins a un quart de
cinc de la tarda, que ens unirem amb
els grups de les parròquies de Sabadell
i rodalies per participar en els actes de
la 124 Romeria a Montserrat:
A un quart de cinc de la tarda: entrada
en processó a la basílica del Ciri Votiu
de les parròquies. Seguidament, concert a càrrec de la Coral La Industrial
de Sabadell a l’altar major.
A tres quarts de cinc de la tarda: ofrena del Ciri Votiu a la Mare de Déu.
Aquest ciri cremarà representant les
pregàries de tots els qui demanem a
Santa Maria la seva protecció per als
que som a la vall. Benvinguda del Pare
Abat, Josep Maria Soler.
A les 5 de la tarda: Celebració de l’Eucaristia a la basílica, presidida pel
nostre bisbe auxiliar, Salvador Cristau, i concelebrada pels mossens de
les parròquies.
Els cants de la missa aniran a càrrec
de la Coral La Industrial, juntament
amb els grups d’adolescents i joves de
les parròquies. La col·lecta anirà a benefici de Càritas. Després de la missa,
cant dels adeus a la plaça.
Tot seguit baixarem amb el cremallera
fins a Monistrol per tornar amb l’autocar cap a Castellar, on comptem arribar cap a les 8 del vespre. El preu de
l’autocar i el cremallera, anada i tornada, és de 20 €. Per inscripcions i reserva de seient: al despatx parroquial de
Sant Esteve (C/Església 16,) els dimecres 27 de febrer i 6 de març de 2019,
de les 19 h a les 20 h.

Les escoles
castellarenques
contra el càncer
infantil
El divendres 15 de febrer es va realitzar una xocolatada solidària pel
Càncer Infantil a l’Institut Castellar.
Hi van assistir un total de 800 persones, la majoria d’elles alumnes de
l’Institut Castellar, però també professors del centre.
Cada any es diagnostiquen uns 1.200
nous casos de càncer infantil a Espanya, més de 200 a Catalunya i el
20% dels infants afectats no supera
la malaltia. Per aquest motiu, l’Institut Castellar ha participat per primer any en aquesta xocolatada solidària, per donar suport al projecte
de l’Hospital Sant Joan de Déu en
la investigació del càncer infantil,
aprofitant també que divendres va
ser el dia Internacional del Càncer
Infantil. Els diners es van recaptar
a partir de la venda de tiquets d’un
euro i contribuiran en la millora
dels tractaments i la reducció dels
pacients que no aconsegueixen superar-lo. Molts comerços de Castellar del Vallès com les pastisseries
Andreví, Villaró, Turòn, Muntada i
Sant Jordi, el supermercat Consum
i la pizzeria Cal Camilo han participat en aquesta causa solidària de
l’institut. Col·legis com l’escola Sant
Esteve també van fer una xocolatada solidària a la tarda mentre que
l’escola bressol El Picarol fa temps
que col·labora amb la causa solidària i també en va organitzar una.

Junts per Castellar

Ja en van dos.
El 28-A, més

J

a en són dos, els presidents espanyols que
s’han vist forçats a plegar per no comptar amb
el suport dels partits independentistes. Rajoy,
per ser el màxim responsable de la
repressió abans, durant i després del
referèndum, i Sánchez, per ser còmplice del 155 i un covard de cap a peus.
Darrere d’aquesta aparença fatxenda, de paraules maques i expressions
grandiloqüents, s’amaga un individu
amb uns principis tan sòlids que no
va trigar ni dos dies en llençar per la
borda mesos de contactes amb la finalitat d’establir un diàleg bilateral
entre Catalunya i l’Estat espanyol. I
el més greu és que no ho va fer perquè el trigèmins d’Aznar l’acusessin
de traïdor, sinó perquè les velles mòmies del seu propi partit li van llençar
una nova OPA hostil, com ja van fer
quan el van derrocar de la secretaria
general després del “no es no” a Rajoy.
Corcuera, Guerra, González, Ibarra,
Lambán... tots ells formen part d’una
llarga llista de membres de la confraria de la pana, que són els qui realment
segueixen ostentant el poder al PSOE.
Ara bé, Sánchez s’ho té ben merescut, tot el que li puguin dir i fer aquesta gentola, perquè, en el fons, no deixa
de ser com ells. Ell va donar suport al
155 i, per tant, els socialistes són còmplices directes de PP i C’s en l’onada
repressiva contra els catalans. Textualment, en el seu nou llibre, Sánchez
diu que “el 155 fue como un bálsamo
para Cataluña”. És evident que, tenint
aquesta visió dels fets, Sánchez no es
mereix seguir a la Moncloa ni un segon

|| mar pérez i mariona martín, alumnes del taller de periodisme del mirador i redacció

continua a la pàgina 11
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A l’abast de tothom

S

egur que alguna vegada haureu dit allò
de: ... m’agradaria
saber dibuixar.
Doncs ara podreu comprovar que, si realment ho desitgeu,
podeu fer-ho sense complexes.
Procureu-vos un petit bloc sense pautes i un llapis. Preneu l’hàbit de portar-lo sempre al damunt, com ja feu
amb el vostre preuat mòbil i les claus
de casa o del cotxe. A partir d’aquest
moment tindreu a la vostra disposició tot un univers d’atractius suggeriments per plasmar-los al paper a
la vostra manera. Objectes, persones, gestos, cares, animals, escenes,
efectes, textures, sensacions... tot es
pot explicar amb uns quants traços.
Només cal observar i triar.
El fet de no tenir cap formació relativa a tècniques d’arts plàstiques no us
ha de fer tirar enrere. No estem parlant de muntar exposicions –de moment– sinó simplement de dibuixar,
de gaudir del lliure acte d’expressar-se dibuixant, i una de les maneres més senzilles és fer-ho amb un
aparentment modest llapis. A aquest
no li calen actualitzacions, tampoc li
cal bateria i el seu cost és inferior al
d’una bosseta de llavors de gira-sol.
Els llapis estan plens de meravelles
que d’entrada no són visibles, però
que vosaltres mateixos anireu extraient com per art de màgia si de

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

Jugant amb artpen i el dit esquerre. || JOan mundet

veritat sentiu aquell rau-rau que
dèiem al principi.
De la mateixa manera que, si no sabeu
cantar, però sí que sou capaços d’alliberar-vos taral·lejant amb estil propi
qualsevol ritme, cançó o melodia,
també podeu tantejar gràficament
les imatges que tingueu al davant o
que s’originin en la vostra imaginació.
Tant se val que el resultat agradi o
no als altres, es tracta de la vostra llibertat expressiva sense involucrar ni
molestar ningú en aquest cas, i a més

a més és una pràctica terapèutica!
Però si la vostra gent propera també
us mostra el seu grat, els progressos
poden ser encara més notables amb
l’autoestima estimulada.
Per veure i comprovar el potencial
d’expressió del que disposa aquesta
eina, que ja va ser una companya important en l’aprenentatge de l’escriptura a la vostra infantesa, us proposo
començar dibuixant una tassa... una
cadira, una cullera, unes ulleres, el
propi llapis... tot intentant resoldre

les seves senzilles formes amb unes
quantes línies del grafit. Immediatament us aniran apareixent dubtes
que aniran seguits de respostes resolutives. Un mateix objecte o tema
es pot explicar amb línies fines, amb
traç gruixut, amb matisos difuminats, amb diversos tramats..., proveu-ho també amb diferents dureses
de mines. Sense adonar-vos-en, anireu ampliant el vostre atreviment i el
vostre interès per objectes i escenes
més complexes i, com una bola de neu,

augmentarà el plaer de plasmar-los.
Sorpreneu-vos amb el poder del blanc
i negre que tindreu a les vostres mans.
El color certament pertany a una altra
galàxia, a la qual podem viatjar-hi en
qualsevol altre moment.
Important: Potser l’ús preferent d’un
cosí del llapis, el portamines, podria
estalviar-vos més d’un coitus interruptus davant la possibilitat que es
trenqués la punxa en plena creació.
L’opció sempre serà vostra, i la satisfacció també.

ho vull fer no es només per un tema
de complicitat, de responsabilitat o
d’implicació emocional i material.
És un acte d’empatia. Fins i tot humanitari. Em sembla tan evident
que no hi ha causa penal ni delictiva
que no manifestar queixa o protesta
seria impropi d’un ciutadà compromès amb el seu país i la seva ciutadania. Només els que no volen la llibertat condemnen. Només els que
desconeixen la fraternitat ignoren.
Només els que rebutgen la igualtat
callen. Potser, fins i tot, no es necessari tenir valors republicans. Només
amb consciencia humana n’hi hauria d’haver prou.
Alguns presos compleixen un any
de presó preventiva aquests dies.
Altres porten molt més temps mancats de llibertat. Algú ja ha decidit
fer-los complir pena abans de jutjar-los. Que les evidencies siguin
terriblement dèbils o inexistents,
que no es mantingui la presumpció
d’ innocència o que siguin pares de
família amb nens petits no suposa
cap impediment per mantenir un
càstig públic amb escarni.
Però les injustícies que s’han fet fins
ara semblen irrellevants davant de
les que poden venir. La preocupació
va molt més enllà de les condemnes
que puguin rebre gent innocent. De
fet crec que el judici no va sobre unes
persones bones. Ni sobre uns fets pacífics i democràtics. Ni tan sols contra un poble en recerca constant de
la seva afirmació. El judici va sobre la

qualitat de la justícia que uns jutges
ens poden oferir. Qui es jutja no són
els encausats sinó els encausadors.
Hi ha inquietants preguntes que ens
hem de fer: Pot un tribunal declarar
que no hi ha delicte després de més
d’una any amb presó preventiva?.
Amb quina credibilitat quedaria la
justícia si admetés que no hi ha delicte després d’ haver-los condemnat
arbitràriament?. No queda la sentència definitiva del tribunal absolutament condicionada per la seva
condemna prèvia?.
I si hi ha condemna, com quedarà la
justícia per inventar-se uns delictes
inexistents?. De fet el tribunal sembla molt preocupat en que la previsible condemna no serà compartida
pels tribunals europeus. Per més que
les formes i els protocols es vulguin
aparentar imparcials la justícia d’alguns països europeus ja ha indicat
que no veu delictes de rebel•lió i sedició. I, pel que portem de judici, la
fiscalia i l’advocacia de l’Estat semblen tenir seriosos problemes per
acreditar malversació.
La principal preocupació no ve,
doncs, de saber si hi ha d’haver sentència de culpabilitat o absolutòria.
La tragèdia ve per la convicció ciutadana que els jutges que han de jutjar no tenen com a valor suprem les
lleis que han d’aplicar sinó mantenir la sagrada unitat de la pàtria que
volen preservar.
Personalment ja em costava d’acceptar que la justícia fos cega però

si també ha de ser sorda i sense
tacte llavors demanaré que també
sigui muda. O sinó tot plegat farà
molta pudor.

que a Castellar no hi havia aquesta oferta. Per aquest motiu, els i les
joves que volien cursar aquests estudis superiors es veien obligats a
realitzar-los fora del nostre municipi o a canviar la seva primera opció.
A partir del curs vinent, ja no serà
necessari desplaçar-se per estudiar aquesta modalitat.
Al mateix temps, continuem treballant amb col·laboració amb el Departament d’Educació esperant
que aquestes dues bones notícies
es complementin amb la segregació dels estudis professionals de la
família agrària de l’Institut Castellar, i puguem crear l’Escola Agrària del Vallès.
Des de l’Ajuntament fem una aposta decidida per la formació dels nostres infants i joves des del convenciment que és la millor manera de
lluitar contra la desigualtat social.
La societat del benestar és impensable si no es destinen els recursos
suficients a la formació i l’educació.
Afortunadament, comptem amb
unes magnífiques escoles i instituts.
Gràcies a la professionalitat, l’esforç
i el compromís dels i les mestres i
professors que ho fan possible.
Però cal seguir millorant, i hem de
continuar vetllant perquè totes les
persones que viuen en el nostre municipi tinguin la possibilitat d’una
educació de qualitat, sense exclusions, ni excepcions i a temps complet.

ve de la pàgina 10

més mentre depengui de nosaltres.
D’altra banda, són tan poca-soltes
que ara que ja s’han rebutjat els seus
pressupostos reconeixen que tenien un forat de vuit mil milions. Eren
uns pressupostos purament electoralistes, fets des de la incompetència, i
com és tradició, no s’hagués executat
ni un 10% de les inversions destinades
a Catalunya. Per tant, cap lliçó sobre
responsabilitat política cap als partits
independentistes, perquè nosaltres, a
diferència d’ells, no hem amagat res en
cap moment i ens hem mantingut allà
on érem en tot aquest tràmit.
Recapitulant, està clar que qui governa contra Catalunya té els dies comptats al capdavant de l’executiu espanyol. Per això, per la nostra dignitat
nacional, per totes les víctimes de la
repressió, pels nostres interessos i per
defensar Catalunya, el 28-A, ni un vot
per als partits del 155.

Josep Maria Calaf*

Jutges jutjats

S

embla que aquests
dies tots parlem dels
judicis que afecten als
nostres presos politics. I jo no puc, ni vull,
deixar de fer-ho. Volgudament. I si

*Regidor d’ERC

M. Antònia Puig*

Bones noves per a l’oferta
educativa de Castellar

E

l proper curs 2019/20
tindrem novetats importants pel que fa a
l’ensenyament secundari del nostre municipi.
La primera gran notícia és que disposarem del primer Institut Escola de la vila. Després de realitzar
aquesta demanda durant 9 anys
seguits, el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya
ha acceptat que l’Escola Sant Esteve esdevingui un institut escola.
Amb aquesta mesura aconseguirem
redistribuir l’alumnat que ha d’iniciar la Secundària i ampliar l’oferta
educativa de la nostra vila.
La segona notícia important és que
l’Institut Castellar podrà oferir la
modalitat de batxillerat artístic.
S’havia detectat que hi havia una
demanda d’alumnes que quan finalitzaven l’ESO volien continuar
els estudis de Batxillerat artístic i

*Regidora d’Educació,
Formació i Ocupació
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gastronomia

Menjar calçots sense emmascarar-se
el
Menjador

Manel Bonafacia

Això de menjar calçots n’hi ha que
ho venen com una tradició catalana, però de tradicional no en té res,
si entenen com a tradicional allò que
feien els nostres besavis. De fet, els
calçots no es van inventar fins a final
del segle XIX, i van trigar força a popularitzar-se a Valls, d’on són originaris, i encara més a tot Catalunya.
Pregunteu al avis, si en teniu, quantes vegades havien menjat calçots de
joves, i si hi havia algú que en cultivés.
D’uns anys ençà, la cosa ha canviat radicalment, i fer una o unes
quantes calçotades cada any és habitual per a molta gent, i no és gens
estrany veure’n als horts del poble,
igual que uns quants restaurants
castellarencs ofereixen calçotades
com si fóssim a l’Alt Camp.
Una calçotada és, diguem-ho
clar, una excusa més per reunir-se
i passar una bona estona amb familiars, amics o companys de feina, i
tothom sap que consisteix a coure
amb foc viu els calçots (cebes que
es calcen, és a dir, es cobreixen de
terra perquè tinguin més tros blanc

i tendre) que després es mengen traient-ne les capes de fora, que han
quedat negres. L’interior, tendre i
dolç, se suca en salsa salvitxada, cosina germana del romesco i el xató,
i es fica a la boca, si pot ser, sencer.
Se’n poden menjar uns quants, fins
i tot unes quantes dotzenes, però
deixant lloc per al plat fort, que és la
carn i botifarra que es cou amb les
brases que han quedat de rostir els
calçots. I la crema catalana, postre
típic d’aquestes festes, ja t’acaba de
deixar a punt per fer un pet.
És un àpat divertit i, també s’ha
de dir, brut, perquè quan agafes els
calçots et queden les mans emmascarades i sense pitet és fàcil que et pengis unes quantes medalles de salsa.
Però el calçot es pot menjar de
moltes altres maneres, més sofisticades o, si voleu, més netes per als comensals. Diumenge vam fer una calçotada a casa, i amb les cebes que van
quedar cuites i les que no vam coure,
dilluns vaig fer una crema, dimarts
un arròs, en vaig cuinar unes altres
amb uns peus de porc i encara en vam
confitar un parell de dotzenes més,
que ja veurem què en farem.
Ara que som en plena temporada, i durarà unes quantes setmanes,
us deixo algunes d’aquestes idees i
d’altres que he anat penjant al meu
blog els darrers anys. Totes les receptes les podeu fer amb calçots ja
cuits que hagin sobrat de la calço-

tada, o bé agafar-ne de crus, treure
les fulles verdes, les arrels i les primeres capes, i cuinar-los. En moltes
d’aquestes receptes us farà falta salsa
salvitxada, en trobareu de bones envasades, però si podeu, més val que
us la feu, la recepta la trobareu fàcilment a internet.
Crema
Pelem els calçots, una vintena, els
tallem petits i els posem en una olla
amb oli. Els sofregim mentre pelem
una patata, la tallem petita i l’afegim, seguim sofregint un parell de
minuts i cobrim amb aigua o brou.
Quan estigui tot cuit, triturem amb
una batedora, rectifiquem de sal i
pebre i servim.
Coca o pizza
Preparem o comprem feta una base
de coca o de pizza, l’estenem, hi escampem una capa de salsa salvitxada
i hi posem a sobre calçots cuits tallats
per la meitat de dalt a baix, botifarra
crua a rodanxes d’un dit i formatge
ratllat. Cap al forn i a gaudir.
En escabetx
Netegem els calçots i els posem en
una cassola de parets altes, hi aboquem mig got d’oli i uns grans d’all
pelats i deixem que coguin a foc suau
durant cinc minuts; abans que s’enrosseixin, hi afegim una fulla de llorer, una branqueta de farigola, una

cullerada de grans de pebre negre, un
got de vi blanc, un got de vinagre de vi
blanc i mig got d’aigua. Tapem i deixem coure fins que les cebes estiguin
cuites. Deixem reposar unes hores.
Arròs de calçotada
Si els calçots són crus, els pelem i
netegem bé, els tallem en trossos de
dos o tres dits de llarg i els posem a
sofregir en una paella o cassola, a foc
suau. Hi afegim mig pebrot verd i la
mateixa quantitat de pebrot vermell, així com un gra d’all, tot ben
picat. Quan els calçots estiguin mig
cuits, hi posem unes tires de pebrot
vermell i rodanxes de botifarra crua
d’un dit de gruix. Remenem i hi afegim la salsa salvitxada, tornem a remenar bé i hi tirem l’arròs. Deixem

coure un parell de minuts, perquè
s’impregni bé de la salsa, i hi aboquem brou calent (de pollastre o de
verdures) o aigua, en la proporció
que tinguem per costum si volem un
arròs sec o melós. Dos minuts abans
d’acabar, repartim per sobre rodanxes de botifarra negra. Si fem servir
calçots ja cuits, els afegirem quan
tirem l’arròs a la cassola.
He fet arrossos semblants amb
gambes en lloc de botifarra, i amb
brandada de bacallà.
També podem fer croquetes
de calçots, arrebossar-los (ja cuits)
o fer-los en tempura, posar-los en
un entrepà de botifarra, i dotzenes
de coses més.
En qualsevol cas, visca el calçot i visca la imaginació a la cuina.
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esports

Pol Pujol, podi a les
G-Series d’Andorra
El pilot de l’Escuderia T3, Pol Pujol
(Speedcar), va aconseguir una sensacional segona posició a la final B
del circuit de gel de Pas de la Casa

Toni Lucha i Oriol Torrecilla,
podis al “Grand Prix”

(Andorra), en les G-Sèries de Kartcros. D’altra banda, l’altre pilot de
la T3, Jordi Pujol, va aconseguir la
tercera posició a l’altre final i Josep
Maria Vilà arrodonia el cap de setmana de l’equip Tramac amb un
altra tercera posició.

Els lluitadors del Club Kyokushin
Castellar, Toni Lucha i Oriol Torrecilla van aconseguir plata i bronze respectivament al Campionat

de Catalunya de karate Kyokushin
disputat a Badia del Vallès. Als dos
medallistes, acompanyats pel sensei Fernando Durán, se’ls va unir
l’infantil Bruno Aguasca, que després d’un combat molt dur, no va
aconseguir classificar-se.

FutBOL | 1a catalana

Roldán torna a la banqueta del Castellar
El tècnic castellarenc
substitueix Juan Carlos
Rodríguez 100 dies
després d’haver marxat

Albert San Andrés

Només onze jornades després de marxar
de la banqueta de la UE Castellar, Juan
Antonio Roldán tornarà a fer-se càrrec
del primer equip en substitució del tècnic Juan Carlos Rodríguez, en una rescissió de mutu acord, segons la versió oficial
del club blanc-i-vermell.
El tècnic sabadellenc marxa després dels últims resultats negatius de
l’equip en lliga, deixant-lo en 14a posició,
en lloc de promoció de descens, amb un
balanç de tres punts dels últims 21 possibles. Amb un bagatge total de tres victòries, quatre empats i quatre derrotes,
Rodríguez ja feia jornades que demanava
més suport del club a l’hora de realitzar
fitxatges per ajudar a capgirar la situació
en un equip marcat per les lesions i sancions, a banda de la marxa de jugadors.
Tot i no tenir el suport en el capítol de les incorporacions, va aconseguir
sumar un total de 13 punts en 11 jornades,
tres més que les 11 primeres, en la primera etapa d’aquesta temporada de Roldán.
El ja exentrenador s’ha acomiadat
del club “agraint la confiança de la directiva i dels jugadors” i amb el desig
que l’equip “tingui molta sort” en la
recta final de lliga.
La destitució pactada del tècnic,

Juan Antonio Roldán en la primera etapa com a entrenador de la UE Castellar. || a. san andrés

deixa en suspens la incorporació dels
tres nous jugadors que havien d’arribar
aquesta setmana per reforçar l’equip,
però segons fonts consultades del club,
la secretaria tècnica dirigida pel nouvingut Santi Fernández segueix treballant
per apuntalar la plantilla. Una feina difícil en un conjunt a hores d’ara amb un
projecte esgotat des de fa dues temporades i amb una evident falta de contundència damunt del terreny de joc. El defensa ‘Candi’ Marcos és l’última baixa
de l’equip aquesta setmana i fitxarà pel
CD Llano de Sabadell, on ja havia jugat
en temporades anteriors, unint-se a la
marxa en setmanes anteriors de Dani

100 dies
ha durat Juan
Carlos Rodríguez a
la banqueta
13 punts
en 11 jornades
ha sumat el
sabadellenc
15a posició
actual de l’equip

Quesada (CF La Romànica) o Aitor Granados (CE Europa).
El club, que s’ha marcat un “Javi
Calleja” –el tècnic que fa unes jornades
va tornar al Vila-real 50 dies després de
ser destituït– ha decidit tornar a comptar
amb els serveis de Roldán, justificant la
sorprenent decisió per “la falta de temps
per a trobar un tècnic que conegui els
jugadors i el club” i agraint al tècnic “la
tasca feta en el temps que ha estat al
capdavant de l’equip”. A diferència del
Vila-real, la UE Castellar rescata Roldán
100 dies després.
La primera etapa de Juan Antonio
Roldán va començar a mitjans de la 2014-

15, quan va substituir al cessat Toni Centella. Dos anys després, va aconseguir
l’ascens a Primera Catalana (16-17) i el
descens a Segona la temporada següent
(17-18). El tècnic castellarenc va presentar la dimissió l’11 de desembre a la jornada 11 de lliga, després de caure per 2-0
contra el Can Parellada, en una actuació
per oblidar dels seus jugadors. Roldán
també deixava el càrrec de director esportiu del club.
“El club i els jugadors m’han fet
canviar d’opinió. Torno perquè m’ho
ha sol·licitat el club, que es troba en
una situació molt complicada i no he
pogut dir que no, tot i que sóc conscient que salvar la categoria serà molt
difícil” ha explicat el nou tècnic.
La complicada situació de la Unió
Esportiva –en promoció de descens– fa
que la urgència de punts sigui immediata, ja que l’equip és a només dos del Can
Parellada, que ocupa la primera posició
del descens directe i a cinc del Sallent,
que marca la zona de salvació.
El calendari, molt advers per als
interessos blanc-i-vermells, portarà els
de Roldán a visitar el Parets, segon classificat, Les Franqueses (7è) i una renascuda Sabadellenca (12a) que ha aconseguit sortir del pou amb una ratxa de sis
victòries i un empat les últimes jornades. Ripollet (6è), Berga (1r), Can Parellada (15è) i Gramenet (5è) completen el
Tourmalet d’un equip que no vol baixar
a Tercera Catalana.
Roldán tindrà ara 12 jornades pel
davant per tractar de salvar l’equip, en
què haurà de treballar de valent amb la
secretaria tècnica per aconseguir apuntalar l’equip amb reforços que aportin
sang fresca i canviar la dinàmica actual
dels existents.
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bàsquet | copa catalunya

futsal | divisió d’honor

El CB Castellar cau a la
pista del cuer (74-70)

Pas de gegant de l’FS
Castellar a Gavà (2-3)

Albert Germà en un atac contra el Bàsquet Molins en el partit d’anada al Puigverd. || A. san andrés

Els jugadors de l’FS Castellar després d’aconseguir la victòria a Gavà. || cedida

Segona derrota consecutiva en lliga del CB
Castellar, que no va poder superar a domicili
el Bàsquet Molins i que va caure per 74 a 70
en un partit marcat per l’absència del sancionat Albert Cadafalch.
La derrota contra el Círcol Cotonificio
va ser un dura garrotada per a l’equip de Raúl
Jodra que, tot i haver de lluitar contra vent i
marea –els arbitratges cada vegada són pitjors–, van viatjar a Molins de Rei amb la intenció de revertir la situació negativa i seguir
a la part alta de la taula.
Però el partit al Baix Llobregat no va
sortir com esperaven i els de Cesc Senpau
plantaven cara des de l’inici, neutralitzant el
joc castellarenc i arribant només un punt per
sota al segon quart (18-19).
Quatre triples al segon període noquejaven els groc-i-negres, que rebien de la seva
pròpia medicina per arribar al descans 10
punts per sota al lluminós (45-35).
Els de Castellar però, no es rendien i su-

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar es va retrobar amb la victòria una jornada després de
caure golejats a casa. Els de Darío Martínez
van superar per la mínima (2-3) al CCR Gavà
- Colegio Santo Ángel B i fan un pas de gegant
en l’objectiu d’evitar el descens de categoria.
La desil·lusió de la derrota a l’última jornada de lliga contra el Monistrol Futsal al Blume
(1-6) no va passar factura als homes de Darío
Martínez, que es van saber sobreposar al filial
del Baix Llobregat per allunyar-se a cinc punts
de les zones de descens.
Els de Martínez, tot i anar a remolc des del
minut tres, no van perdre la fe en el seu joc i amb
les dues estrelles de l’equip entonades –Quim Juncosa i Ángel Olivares– li prenien el pols al partit.
Manel López anotava l’empat al minut
20, però Borja Blázquez tornava a repetir i
superava Rubén Vidigal al 30. Quim Juncosa tornava a ser letal davant la porteria i tres
minuts després retornava la igualada al seu
equip, perquè al 36, Olivares afusellés al por-

maven 20 punts per 11 dels locals, i van arribar
als 10 minuts finals només un punt per sota al
marcador (56-55).
Una millor definició dels de Senpau als
últims minuts atorgava la victòria a l’equip
local, que no guanyava des de feia quatre
jornades, quan va donar la campanada a
l’onze contra el CB Santa Coloma (71-68),
segon classificat.
El tècnic castellarenc destacava a les xarxes socials els “moments difícils, situacions de
partit complicades, sentiment d’indefensió i
tot i així, hem lluitat com animals contra tot”.
El CB Castellar cau a la vuitena posició
empatats 7/9 amb l’AESE i a una victòria de
Sitges i Reus Ploms, que superen a la taula el
conjunt castellarenc.
Aquesta jornada, els de Raúl Jodra rebran
al Puigverd el líder de la categoria, el CB Ripollet (13/3), que va tornar a caure per segona jornada consecutiva contra el Reus Ploms per 8690. || a.san andrés

ter amb el 2-3 que seria definitiu.
Amb els tres punts, els taronges tornen
al camí de la victòria, que feia dues jornades
que se li resistia, amb la caiguda del Monistrol
i l’empat a tres amb el Castellbisbal. Aquesta és la tercera victòria lluny del Blume, per
dues com a locals.
L’equip segueix en novena posició, però
ara a cinc punts del descens de categoria, amb
el Castellbisbal un punt per sota després de superar el Casserres (3-2) i a quatre del Rosario
Central, que va caure (1-5) amb el Sants. Per
dalt, el Monistrol i Casserres –que visitarà el
Blume en dues jornades– sumen dos punts
més que els de Martínez, que són l’exemple
de la màxima igualtat a la lliga: cinc victòries,
cinc empats i cinc derrotes amb 55 gols a favor
i 60 en contra.
La pròxima jornada l’equip torna a jugar
fora, a la pista de l’Alheña de L’Hospitalet, amb
qui va caure a casa per 1-5 la primera volta de
la lliga. || A. San Andrés
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ATLETISME | Club atlètic Castellar

Joan Bea arrodoneix el tetracampionat amb un altre títol
El veterà del Club
Atlètic Castellar,
campió absolut
de llançaments

Albert San Andrés

Serà difícil per a qualsevol atleta del
Club Atlètic Castellar superar la temporada que està aconseguint el llançador Joan Bea. Si la setmana passada
aconseguia el tetracampionat de llançament en el català màster d’hivern,
aquesta setmana ho ha fet en l’absolut
en el mateix escenari, el Joan Serrahima de Barcelona.
Bea va acabar en cinquena posició en el llançament de disc, amb
un registre final de 39,5 metres, però
era amb el martell en què aconseguia
la glòria: 55,65 metres i el primer lloc
que li feia sumar un nou campionat al
seu palmarès. Amb aquest, són cinc
els campionats aconseguits amb una
diferència de només set dies, que el
col·loquen com al millor llançador de
la història de Castellar.
En pista coberta, les categories

inferiors del club van participar en el 6è
Trofeu Natàlia Amiel a Sabadell amb
bons resultats: en categoria infantil,
Antonio Bono va obtenir la primera
posició als 60 m (8,01 s), i es va quedar
a les portes del podi en salt d’alçada.
Laia Romero era segona a la final
B dels 600 metres (1:50,81) i acabava
en cinquena posició final.
En alevins, Pol Saperas s’enduia
la medalla de plata als 60 m (8,79 s) i va
anotar un nou rècord del club castellarenc. En dones, Lucia Zorrilla (1,15 m)
era quarta en salt d’alçada amb nou rècord del CAC als 60 m (9,11).
En benjamí, destaca Marc Sánchez als 1000 m (3:48,63), Pol Piñol
(12,84) als 60 m tanques i Noa Paredes
(3,57) en llançament de pes.
Al mateix escenari també es
van disputar els campionats de Catalunya Màster de pista coberta, en
què els atletes veterans del club van
seguir sumant èxits.
Xavi Planas (4:10,67) era subcampió de Catalunya als 1.500 metres i
quart als 400 metres. Javi López aconseguia el podi en una prova molt atípica al seu historial com és el salt d’alçada, ja que va marcar 1,34 metres, i va
fer 5:03,48 en els 1.500 m.
L’incombustible Bea va fer el
segon lloc en pes amb 11,17 i Mohamed

el Haddad va millorar la marca personal als 3000 m amb 10:15,63.
Pel que fa a l’edició 2019 de La
Corriols del Vallès es disputarà el cap
de setmana del tres de març canviant la
data típica de finals d’any per la d’inici
de temporada per començar amb una
mitja marató molt tècnica.
Aquesta cinquena edició tornarà a tenir dos recorreguts, un de 14
km i un altre de 24 km i com a novetat d’enguany es disputarà una minicorriols gratuïta per a nens entre els
5 i els 13 anys.
El traçat de 24 km tindrà un desnivell acumulat de 900 m i el seu recorregut transcorre en gran part per
corriols, alguns d’ells amb certa complexitat tècnica, i passarà, com és habitual, per quatre localitats diferents:
Castellar, Sant Llorenç Savall, Caldes
de Montbui i Sentmenat.
Les espectaculars vistes al Parc
Natural de la Mola i Serra de l’Obac,
el Pic del Vent i El Farell a Caldes, els
dos vallesos, el Moianès i el prelitoral
barceloní fan d’aquesta prova un dels
referents en aquest tipus de competició a tot Catalunya.
Les inscripcions poden fer-se a
través de Runedia, per correu electrònic (info@lacorriolsdelvalles.cat)
o a les pistes d’atletisme. || redacció

Joan Bea -al centre- al podi del Joan Serrahima. || CEDIDA
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HOQUEi | 1a catalana

Vòlei | FS Castellar

Un partit de vòlei del sènior masculí al Puigverd. || a.s.a.

Derrotes de masculí i
femení del vòlei a casa
L’equip sènior masculí i el sènior femení de vòlei del FS Castellar van caure
en la tercera jornada de la segona fase en els dos partits que van jugar com
a locals al pavelló Puigverd.
El femení queia per 1-3 (20-25/14-25/25-12/20-25 ) contra el CEV
L’Hospitalet B en la fase de permanència de Tercera Divisió. Les de Raúl
Gálvez ocupen la setena posició sense conèixer la victòria, una situació
semblant a la dels nois de Nieves Torrico, que van caure per 1-3 (15-25/1925/28-26/21-25) contra l’Ametlla B i també són setens. || A.San andrés
Marcel Montllor intenta superar un rival en el partit d’anada contra el Bigues i Riells. || A. San andrés

L’HC Castellar suma un
punt amarg a Bigues (5-5)
L’equip es deixa
empatar però
segueix millorant
La substancial millora de l’HC Castellar després del canvi de tècnic ja s’està
deixant veure des les últimes jornades,
quan Ramon Bassols es va fer amb les
regnes de l’equip. Si dimarts, contra el
CP Roda, l’equip grana deixava escapar
la victòria a 12 segons del final, aquesta
vegada ho feia els últims 10 minuts de
partit a Bigues i Riells. Un símptoma
que l’equip arriba amb opcions a final
dels partits, un senyal que no es veia
des de la temporada passada.
Com assenyalava el tècnic a
Ràdio Castellar divendres passat,
abans del partit, “ja no tenim marge
d’error i hem de sumar com sigui en

cada partit”, quan només queden 11
jornades per concloure la lliga. Un precepte que se’ls ha escapat per poc els
últims dos partits de lliga, en què han
sumat un punt i podrien haver-ho fet
amb els sis.
A Bigues i Riells, l’equip va tornar
a donar la cara i Guillem Plans avançava els granes, que veien com els locals els capgiraven el marcador. Jordi
Vegas, després de culminar una gran
jugada personal, tornava a empatar i
Montllor aconseguia el tercer després
d’una rematada col·locada, per arribar
al descans amb 2-3.
A la segona meitat, l’empat local
no feia defallir els de Bassols, que estan
mostrant un to físic espectacular en
aquest tram de temporada, després
de ser un dels aspectes que més s’està cuidant. Amb l’equip bolcat en la
salvació, Gerard Tantiñá definia per
l’escaire el 3-4 i Xavi Vernet aprofita-

va una directa per blava d’un local per
fer el que semblava ser el gol definitiu.
Amb el 3-5, però, els locals aconseguien empatar als últims 10 minuts, i
deixaven sense premi els castellarencs
i amb un agre sabor de boca per la feina
sense recompensa. Els cinc últims minuts van ser un atac continu dels dos
equips, amb opcions per als dos, però
que no s’acabaven de materialitzar.
L’HC Castellar segueix en penúltima posició amb quatre punts, a 10 de
les posicions de promoció de descens
i a 18 de la salvació. La setmana que
ve, l’equip grana rep el CH Arenys de
Mar (dissabte, 20:00 h al Dani Pedrosa), equip que el precedeix a la taula i
que marca la línia de la promoció amb
14 punts. Un partit en què no hi ha excusa per aconseguir una victòria importantíssima i que seria un pas de gegant en la lluita per aconseguir sortir
del descens directe. || A.San andrés

Dòmino | open

Van participar-hi 42 parelles d’arreu de Catalunya || CEDIDA

Castellar, capital catalana del dòmino
Les fitxes blanques amb puntets negres van ser protagonistes durant més
de 9 hores a l’Espai Tolrà, en un total de gairebé 300 partides. Per 19a vegada, Castellar es va convertir en la capital del dòmino gràcies a l’Open
de la la Lliga Catalana.
Van participar-hi 42 parelles, i els guanyadors van ser José Navarro i Carlos Tabuenca, de Sant Andreu. Els castellarencs més ben posicionats, d’altra banda, van ser Manel Alier i Marcel Segon, que es van endur
una placa. “El poble de Castellar va quedar molt bé gràcies al torneig.
Va ser emocionant i molt maco veure-hi tanta gent”, va valorar Lluís
Lòpez, de Club Dòmino Castellar. || REDACCIÓ
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

2A CATALANA · GRUP IV · J22

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J15

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J16

1A CATALANA · GRUP A · J19

Matadepera - Ripollet
Gamanet - Can Parellada
Juan XXIII - Berga
Sabadell B - Les Franqueses
Caldes de Montbui - Joanenc
Cardedeu - Vic Riuprimer
UE Castellar - Masnou
Sallent - Parets
Roda de Ter - Sabadellenca
CLASSIFICACIÓ	

1-2
7-2
2-3
0-1
1-1
1-3
1-3
0-0
2-3

PT	 PJ PG PE PP

CE Berga
41 22 11
CF Parets
41 22 11
Vic-Riuprimer RFC	39 22 11
CD Masnou
38 22 11
UDA Gramanet
37 21 11
CF Ripollet
37 22 10
CF Les Franqueses 36 21 11
CE Sabadell B
36 22 10
FC Joanenc
35 22 9
FC Cardedeu
33 22 9
CF Caldes Montbui 33 22 9
UE Sabadellenca 31 22 9
CE Sallent
27 22 7
UE Castellar
23 22 6
CD Can Parellada 21 22 6
FC Matadepera
18 22 4
CS Juan XXIII	
11 22 3
CE Roda de Ter
6 22 1

8 3
8 3
6 5
5 6
4 6
7 5
3 7
6 6
8 5
6 7
6 7
4 9
6 9
5 11
3 13
6 12
2 17
3 18

Olesa - Rocafort
Monistrol - Alheña
Nou Escorial - Floresta B
Eixample - Sant Joan Despí
Castellbisbal - Casserres
Gavà B - FS Castellar
Rosario Central - Sants

CLASSIFICACIÓ	

5-2
11-1
11-1
4-7
3-2
2-3
1-5

PT	PJ PG PE PP

FS Olesa
32
AP Nou Escorial
31
S Joan Despí CFS 30
FS Bosco Rocafort 28
Sants Futsal
26
Alheña CE	
25
FS Casserres
22
Monistrol FS
22
FS Castellar
20
FS Castellbisbal
19
F Rosario Central 16
CFS Eixample
15
CCR Gavà B
10
Olímpic Floresta B 6

15 10
15 10
15 9
15 8
15 8
15 8
15 7
15 7
15 5
15 6
15 5
15 4
15 3
15 2

2 3
1 4
3 3
4 3
2 5
1 6
1 7
1 7
5 5
1 8
1 9
3 8
1 11
0 13

AESE - Alpicat
Sant Cugat - Ademar
Sitges - Badalonès
Santa Coloma - Pia
Cotonificio - Cantaires
Ripollet - Reus Ploms
Molins - CB Castellar

53-52
78-71
79-66
77-57
58-61
86-90
74-70

CLASSIFICACIÓ	

CB Ripollet		 16
Badalonès		 16
CB Santa Coloma		 16
CB Alpicat		 16
Maristes Ademar		 16
Bàsquet Sitges		 16
La Salle Reus Ploms		 16
CB Castellar		 16
AESE		 16
Basquet Pia Sabadell 16
CB Cantaires Tortosa 16
Círcol Cotonificio		 16
Bàsquet Molins		 16
UE Sant Cugat		 16

CP Voltregà
50
HC Sentmenat
39
FD Cassanenc
38
HP Tona
37
CP Roda
36
HC Ripoll
33
CP Jonquerenc 32
CE Arenys de Munt32
CH Lloret
30
CP Vic
26
GEiEG	
22
CHP Bigues i Riells22
CH Palafrugell
19
CH Arenys de Mar 14
HC Castellar
4
CP Tordera
3

3
4
5
5
7
8
8
9
9
10
11
11
11
11
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Arenys Munt - Voltregà
Bigues i Riells - HC Castellar
Tona - Lloret
Arenys Mar - Vic
Ripoll - GEiEG	
Tordera - Sentmenat
Jonquerenc - Cassanenc
Roda - Palafrugell

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

13
12
11
11
9
8
8
7
7
6
5
5
5
5

AGENDA
5-5
5-5
7-3
1-3
2-3
4-11
1-3
5-2

PT	 PJ PG PE PP

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

16
12
12
12
12
10
10
9
9
8
6
6
5
4
1
1

2
3
2
1
0
3
2
5
3
2
4
4
4
2
1
0

1
4
5
6
7
6
7
5
7
9
9
9
10
13
17
18

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 23 FEBRER
Joan Cortiella-Can Serrador
09:00 infantil A – Sabadellenca UE
10:30 prebenjamí A – C. Sabadelles
10:30 benjamí E – Can Rull RT
11:30 benjamí A – Sabadell Nord
11:30 aleví A – Sabadell FC
13:30 aleví D – Sabadellenca UE
13:30 aleví E – Cerdanyola
15:00 juvenil B – Tibidabo TR
17:30 cadet A – Can Rull RT
Partits a fora
09:00 	EF Barberà - aleví B
10:00 Cerdanyola Vallès FC - aleví F
10:30 	Mirasol Baco - benjamí B
11:30 	EF Planadeu - aleví C
12:50 Cerdanyola - benjamí D
13:00 Sabadell FC - prebenjamí B
13:45 Sant Cugat FC - infantil D
17:45 	EF Sabadell - cadet B
18:00 Vilassar Mar UE - juvenil fem
DIUMENGE 24 FEBRER
Joan Cortiella-Can Serrador
08:15 veterans – V. Guitart
10:30 aleví G – UFB JABAC
10:30 aleví H – Lliçà de Vall CF
12:30 benjamí C – Sabadell FC
12:30 infantil B fem – FE Grama
14:00 cadet C – OAR Gràcia
16:30 infantil C – Badia
Partits a fora
09:15 Sabadellenca UE - infantil B
11:30 Poniente - escola debutants
12:00 Badia del Vallès FC - juvenil A
12:00 Parets CF - amateur
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 23 FEBRER
Pavelló Puigverd
09:00 Premini – CB Prat
09:00 	Mini – CB Sant Quirze
10:30 Premini – CB Regina Carmeli
16:30 Cadet- UE Sant Cugat
Partits a fora
09:00 	EB Papiol - Premini fem
12:00 CEB Navarcles - Preinfantil
12:00 CB Sant Just - Júnior fem
16:00 UE Claret - Mini
17:30 CE Maristes Rubí- Infantil
19:00 UE Barberà - Sènior femení
DIUMENGE 24FEBRER
Pavelló Puigverd
11:00 Sots 25 – CB Solsona
12:30 	Júnior – CB Castellet
17:30 Sènior B - CB Ripollet
19:00 Sènior A- CB Ripollet
FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 23 FEBRER

Pavelló Joaquim Blume

12:40 prebenjamí B – Manlleu
17:00 juvenil B – Jordi Sánchez
Partits a fora
10:45 	Parets FS - aleví A
13:35 	Franciscans - benjamí B
14:30 	Barri Can Calet - cadet B
15:30 	OAR Gràcia - infantil A
16:15 	Lliçà de Vall CFS - aleví B
16:45 	Sant Joan Despí - juvenil A
17:15 	Alheña CE - sènior

Dani Pedrosa amb el premi ‘Nombre del Motor 2019’. || CEDIDA

MOTOR | MOTGP

Dani Pedrosa rep
el premi ‘Nombre
del Motor 2019’
La retirada de la competició de Dani Pedrosa ha portat una sèrie
de reconeixements a la seva carrera esportiva, l’últim dels quals
és el prestigiós ‘Nombre del Motor 2019’, atorgat per Editorial
Prensa Ibérica i La Vanguardia en la dissetena edició dels ‘Premios Coche del Año’, com a tribut a la brillant trajectòria esportiva en el món del motociclisme del de Castellar del Vallès.
El pilot va qualificar “d’immens honor” rebre el premi i
va lamentar no poder assistir a l’acte per la recent operació de
la qual encara està convalescent. El premi el va recollir el seu
mànager, Xavi Bosch, de mans de Javier Moll, president d’Editorial Prensa Ibérica. || redacció

DIUMENGE 24 FEBRER

Excursionisme | CEC

Pavelló Joaquim Blume

Nou Grup Juvenil al CEC
Diumenge passat, 10 de febrer, el Grup
Juvenil del Centre Excursionista de Castellar va fer la primera sortida amb monitors professionals a Collbató. Van realitzar les activitats d’escalada, orientació
i espeleologia.
Aquest grup ha nascut aquest any
2019 com a conseqüència directa del Grup
Familiar, un grup que ja existeix des de
fa uns anys. “Són els nens que s’han fet
grans. Els pares hem anat fent sortides amb ells fins que hem tingut monitors titulats perquè puguin anar sense
pares”, apunta una de les responsables
del Grup Juvenil.

Els nois i noies poden començar al
Grup Juvenil del CEC a primer d’ESO.
“Tot i que, excepcionalment, aquest
any tenim també nens de sisè”.
A dia d’avui, el grup està format per
16 joves. Per fomar-ne part, s’ha de ser
soci del Centre Excursionista de Castellar
o fer-se’n, en horari d’obertura de secretaria, dimecres i divendres, de 19 a 21 h.
La idea és fer una sortida al mes amb
monitors professionals, que es combinarà
amb altres sortides genèriques del Centre
Excursionista i que es faran amb pares.
Les sortides que disposin de monitors tindran un cost addicional. || M. Antúnez.

11:45 benjamí A – Ràpid S.C.
13:00 cadet A – Futsal Vicentí
17:00 sènior B – Escola Pia
Partits a fora
09:00 	Sant Cugat - prebenjamí A
HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 23 FEBRER
Pavelló Dani Pedrosa
16:30 prebenjamí B – CH Claret
17:30 aleví – CP Blanes Atlètic
18:45 infantil – Jesús, Maria i J.
20:30 sènior – CH Arenys de Mar
DISSABTE 23 FEBRER
Pavelló Dani Pedrosa
11:00 fem – CH Vila-sana
12:00 iniciació A – Arenys de M.
13:00 juvenil B – Cerdanyola CH
Partits a fora
15:30 	CP Torrelles - prebenjamí A
17:00 	CH Palafrugell - juvenil A
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Aquest divendres, swing
a la Sala Blava de l’Espai
Tolrà amb Subsòl
L’Associació Cultural Subsòl ha
programat, per a aquest divendres a les 20 hores, un concert de

swing. Aquesta és una associació
cultural sense ànim de lucre amb
seus a Castellar del Vallès i Barcelona. Els objectius són promoure i
dinamitzar la vida cultural del municipi, contribuint al foment de la
indústria cultural local.

Quins fogons també celebra
dijous gras amb una
recepta vegana de truita
El 28 de febrer se celebra la festa de
dijous gras. En aquest dia, és costum menjar botifarra d’ou, llardons

i truites de tota mena. Les noies de
Quins fogons han volgut, enguany,
donar la volta a la truita i fer-la vegana, per donar opció també a les
persones que no mengen proteïna
animal. Segueix-les al Facebook de
Quins fogons i al Youtube de L’Actual.

‘Immortal’ de Bruno Oro, a l’Auditori
El muntatge, dirigit per Marc Angelet, és un monòleg en què l’actor es planteja què passaria si no ens moríssim mai
a l’escenari ja val la pena anar a veure
l’obra, és una feina magnífica”, afirma Angelet.
A Immortal es generen diferents
situacions. En una mateixa escena, el
Bruno pot arribar a interpretar 15 personatges o més. El que veurem és un
monòleg, un “one man show” posat al
servei de la comèdia.
No es tracta d’una obra de text,
sinó que hi prima la feina del Bruno a
l’escenari. Al voltant d’això, s’ha generat un artefacte escenogràfic, musical i
de vídeo. El Bruno és el centre de l’obra.
La conclusió: volem ser immortals? “Jo
i el Bruno som immortalistes, sí, però
el que volem és que el públic es faci la
pregunta i la discuteixi”.
La crítica i el públic han rebut molt
bé la proposta Immortal. “Estem molt
contents de la rebuda”. Van estrenar
al Club Capitol i segueixen la gira. La
seva intenció és que encara pugui tornar a Barcelona unes funcions.

Marina Antúnez

Aquest divendres al vespre, a les 21
hores, Bruno Oro puja a l’escenari de
l’Auditori Municipal Miquel Pont per
presentar Immortal, una proposta coescrita per Marc Angelet i Alejo Levis i
dirigida per Angelet. “El projecte neix
del propi Bruno Oro, a qui li venia de
gust fer un monòleg al voltant de la
immortalitat”, explica Angelet.
Oro va contactar amb la productora Hause & Richman “i ells van contactar amb nosaltres”, afegeix Angelet. En aquells moments, ell i l’Alejo
estaven treballant en un espectacle de
ciència-ficció.
A partir de la idea primària de preguntar-se què ens passaria si, de cop i
volta, no ens moríssim, “una cosa que
sembla anecdòtica, però que et transforma tota la vida, a tots nivells”, des
de la relació amb la família, amb la parella, amb la feina, el teu dia a dia quotidià, les teves ambicions, etc.
Aquests canvis paradigmàtics es
posen sobre la taula a l’espectacle Immortal des del gènere de la comèdia.
“Bruno Oro està al servei d’aquesta
comèdia, l’objectiu és, clarament, fer
riure”, matisa Angelet.
L’obra es va anar escrivint a poc
a poc. “Quan ens vam trobar amb el
Bruno no hi havia obra, ell em va proposar escriure i dirigir una peça que el
tingués com a únic actor”. I, en aquest
sentit, l’actor va tenir una activitat molt
potent a nivell de creació d’aquest espectacle. “L’anàvem escrivint mentre assajàvem”. Es va generar un ambient molt divertit, i Oro va demostrar
una gran capacitat creativa.

marc angelet

Bruno Oro, al costat del cartell de l’obra que representarà a l’Auditori Municipal, ‘Immortal’. || cedida

QUÈ?
Teatre: ‘Immortal’,
amb Bruno Oro
ON?
Auditori Municipal
Miquel Pont
QUAN?
Divendres 22,
a les 21 hores

Angelet, que ja ha fet de dramaturg de desenes d’obres teatrals, va posar-se al servei d’aquesta experiència
enriquidora.
Els temes principals que desenvolupa l’obra són “el canvi de paradigma”.
Els temes són actuals i “són els que
tenim des que l’home és home”. Què
passa quan saps que viuràs eternament?
Què passa amb el teu fill de 300 anys que

no marxa de casa? La parella que ha dit
que només la mort us separarà i portes
amb ella 500 anys de convivència? Què
passa quan a la teva oficina hi vas cada
dia durant segles? I amb la família, que
veus durant milers de Nadals?
A partir d’aquests conflictes, Bruno
Oro interpreta més de 25 personatges absolutament diferents entre ells.
“Només per veure el que fa el Bruno

El director i codramaturg de l’obra va estudiar Interpretació al Timbal i Direcció
i Dramatúrgia a l’Institut del Teatre. És
fundador de La Guapa Teatre. Ha trebaballat de director, dramaturg i intèrpret als espectacles The brigde’s blues,
Totes les bigues van al cel, Porta tancada,
Mcbeth con queso, Call center, Black box,
Sopar de Nadal, Genius (L’habitació), Old
Records, El biògraf, Voyager, Ego, Fang i
setge, Pluja i Life Spoiler.
Ha rebut diversos premis per alguns dels seus muntatges. També ha treballat en diversos programes de ràdio,
dona classes d’interpretació a Aules, El
Col·legi del Teatre i Memory, classes de
producció a Ites i de guió, a l’ESCAC.
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Diumenge se celebra Sant Antoni Abat
La Passada s’iniciarà a les 11.30 al Pla de la Bruguera; la benedicció serà a les 12.30 a la plaça Major

Marina Antúnez

Els Amics de Sant Antoni Abat ja
tenen a punt les activitats programades per diumenge, 24 de febrer,
per fer lluir cavalls i carruatges, un
any més, en motiu de la Diada de Sant
Antoni Abat.
L’activitat començarà a les 9
del matí, al carrer del Berguedà, al
polígon del Pla de la Bruguera. “Allà
farem un esmorzar per a tots els
participants”, explica Montse Rafart, presidenta dels Amics de Sant
Antoni Abat.
La família Astasio Camacho,
que lidera la comitiva amb els petits
abanderats Adrián i Aina Astasio
Camacho i la cordonista Eva Zarco
Cuevas, oferirà coca i moscatell per
a socis i participants. Enguany, es
preveu la participació d’uns 150 cavalls i 75 carros, segons fonts de l’organització.
Una de les novetats d’enguany
és que la passada no sortirà a les 12
hores sinó mitja hora abans, a les
11.30 hores, “i que canviarà part del
recorregut que fèiem altres anys,
per la dificultat que tenien alguns
carros per passar”, expliquen des
de l’associació. En aquest sentit, ja no
es passarà per la plaça Vella.
El recorregut per a aquest 2019
de la passada serà pels carrers Berguedà, Barcelona, Àngel Guimerà,
Prat de la Riba, Catalunya, Barcelona, avinguda Sant Esteve, Sant
Pere d’Ullastre, Passeig Tolrà, General Boadella, Major, plaça Calis-

só, carretera de Sentmenat (de pujada i baixada fins a l’escola de les
Dominiques), Passeig, Pare Borrell,
Barcelona i, de nou, Berguedà. “Enguany, iniciarem i finalitzarem la
passada des del mateix punt perquè així no és tan perillós, com
quan acabàvem al carrer de Girona i ens ajuntàvem ponis, carros,
tots junts”, expliquen els Amics de
Sant Antoni Abat.
A la plaça Major està prevista
la benedicció, a càrrec del mossèn
Txema Cot. “Comptem que, com la
sortida, també beneirà més d’hora, cap a les 12.30 hores”. En alguns
punts del recorregut, hi haurà comerços col·laboradors amb la Passada que oferiran petites degustacions als participants.
L’arribada està prevista cap a
les 13.30 h. Allí, les autoritats faran
entrega dels trofeus a tots els participants. L’entitat no proporciona
caramels però sí que, “a nivell particular, hi ha carros que han comprat caramels”.
La majoria d’hípiques properes
s’afegeixen cada any a aquest esdeveniment. Es tracta d’una iniciativa
que ja s’ha convertit en una tradició
a la vila de Castellar i que omple els
carrers de cavalls d’aquí i d’altres
poblacions de la comarca. “La Passada de Sant Antoni que es fa a
Castellar està molt ben valorada,
perquè fem bons trofeus i bon esmorzar”, apunten des de l’associació. Això fa que gent aficionada als
equins intenti sempre participar a
la Passada local.

CCCV | projecció

‘El orden
divino’, film
per a dissabte
A causa de la vaga del dijous 21,
el Club Cinema Castellar Vallès
ha canviat la pel·lícula de cinefòrum que tenia programada
per a aquest dia, El orden divino, i finalment la projectarà
dissabte 23, a les 20.30 hores,
a l’Auditori Municipal.
La cinta, dirigida per la
suïssa Petra Biondina Volpe, és
un drama que ens situa a l’any
1971, quan les dones encara no
podien votar a Suïssa. La Nora
és una jove mestressa de casa i
mare de dos fills que viu en un
petit i pintoresc poble on les
notícies de les protestes pels
drets civils i la revolució sexual no són un tema de discussió.
La Nora és una persona
tranquil·la que compta amb la
simpatia de tothom, però quan
el seu marit li prohibeix acceptar una feina a temps parcial, la
frustració la porta a lluitar públicament pel sufragi femení.
La seva fama li comporta amenaces i la possible fi del
seu matrimoni, però ella es
nega a fer marxa enrere, i convenç les dones del seu poble
d’anar juntes a la vaga, mentre descobreix aspectes sobre
el seu propi alliberament. Les
tranquil·les vides dels veïns es
veuran afectades del tot.
La pel·lícula ha rebut diversos premis al Festival de
Tribeca i als Satellite Awards.
|| m. ANTÚNEZ

Adrián i Aina Astasio Camacho, els abanderats d’aquest any. || cedida
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ESPAIART | CONCERT

S’obren inscripcions per
participar a la rua de Carnaval

Espaiart reestrena la
sala de l’Ateneu

Les candidatures es poden presentar fins al 27 de febrer

El Toltes Papallongues, rei Carnestoles, l’any 2017, a l’arribada de la Rua. || q. pascual

Marina Antúnez

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert el termini d’inscripció
al concurs colles participants a la rua
de Carnaval, una competició que organitzen la Comissió de Festes i la
Regidoria de Cultura i que enguany
se celebrarà el dissabte 2 de març.

Com cada any, la inscripció està
oberta a totes les entitats, associacions i grups que ho desitgin, que hauran de formalitzar la seva sol·licitud
de participació a l’activitat com a
màxim dimecres 27 de febrer. Aquesta sol·licitud cal presentar-la al Registre General de l’Ajuntament, de
forma presencial a l’edifici d’El Mirador en el seu horari d’obertura o bé
a través d’instància electrònica. En

tots dos casos s’haurà d’adjuntar el
formulari específic que es pot obtenir al Servei d’Atenció Ciutadana i a
la pàgina web de l’Ajuntament, www.
castellarvalles.cat/carnaval.
El dia 2 de març, tots els inscrits s’hauran de situar, entre les
16.45 i les 17 h, al carrer de Portugal,
al costat de l’Espai Tolrà, per poder
iniciar conjuntament el recorregut
de la rua, que sortirà des del carrer de Portugal, continuarà pel c. de
Suïssa, c. de Barcelona, av. de Sant
Esteve, c. de Sant Pere d’Ullastre,
passeig de Tolrà, c. del General Boadella, c. Major, pl. de Cal Calissó,
Passeig, c. dels Pedrissos i que tornarà a l’Espai Tolrà.
Enguany, la novetat més destacada de la rua de Carnaval és que
s’ha reduït de cinc a tres el nombre de premis previstos, però que
se n’augmentarà la quantia. Així,
el jurat concedirà un premi de 500
euros per a cadascuna de les categories següents: millor carrossa, millor
comparsa i millor disfressa. Per ferho, tindrà en compte criteris d’originalitat, de qualitat i d’ambientació
en totes tres categories. A més, pel
que fa a les carrosses i les comparses, també es valorarà la seva integració en el conjunt.
Podeu consultar més detalls
sobre les bases del concurs al web
municipal, www.castellarvalles.
cat/carnaval.

Dissabte passat, 16 de febrer, la Sala de Petit Format es va reestrenar,
després de la remodelació feta durant els últims mesos, per acollir les
“audicions d’hivern” d’Espaiart, escola d’arts escèniques. Durant tota
la tarda, es van succeir grups instrumentals i vocals, grups de cambra
i instruments (bateria, flauta travessera, guitarra, piano, saxo, trompa, trompeta, veu i violí).
Les audicions que organitza Espaiart al llarg de l’any permeten
“viure un moment únic amb els alumnes fora de l’aula i són una
manera fantàstica d’oferir als alumnes la possibilitat de compartir les seves il·lusions a diferents escenaris”, diu Sònia Gatell, directora d’Espaiart.
Els alumnes de l’escola, convertits en músics a dalt de l’escenari, van emocionar amb les seves interpretacions els familiars i amics
que omplien la sala. Els estudiants acaronaven els instruments mentre feien sonar les partitures i van crear un espai, en molts moments,
molt divertit. || m. antúnez

Alumnes d’Espaiart i familiars, el dia de les “audicions d’hivern”. || cedida
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BREUS

Actes culturals en suport
a la Marató de la Diversitat
Aquest dissabte, es farà un vídeo promocional a la plaça
d’El Mirador i Rosa Fité explicarà contes a l’Auditori Municipal

Marina Antúnez

El projecte Marató de la Diversitat s’impulsa des del Consell Escolar i la Federació d’AMPAS de Castellar i neix motivat per l’evidència
de la manca de recursos a les escoles per poder atendre la diversitat
de l’alumnat, a causa de les retallades i de la no acceptació dels pressupostos. Els centres educatius de
Castellar tenen moltes dificultats
per implementar el decret d’inclusió amb garanties.
A la Marató de la Diversitat hi
participen mares, pares, ciutadania,
comerços, escoles, entitats i empreses que s’han mostrat disposades

a col·laborar. Perquè es puguin organitzar més bé els esdeveniments
solidaris, s’han constituït diverses
comissions especialitzades en els
diversos àmbits: culturals, esportius, comunicatius, de logítica, etc.
La Marató té per objectiu recaptar fons per cobrir i implementar
el servei escolar de personal vetllador, de logopèdia, de formació dels
mestres i d’acollida, entre d’altres.
El projecte té una segona intenció, “que és la de sensibilitzar
la ciutadania vers la importància
d’aconseguir una escola inclusiva”, apunta Mercè Esteban, responsable d’una de les comissions
que s’han creat per a la Marató. I
actes culturals, esportius, entitats,
comunicació, etc. A hores d’ara, en-

cara s’estan perfilant algunes de les
activitats es duran a terme a la marató castellarenca.
Hi haurà un calendari d’activitats. “La primera proposta és el dia
2, amb uns globus de la marató durant la rua de Carnaval”, afegeix
Esteban. També hi haurà activitat
dissabte 23 i, sobretot, els dies 29,
30 i 31 de març, a l’Espai Tolrà. La
Marató culminarà el 27 i 28 d’abril
a la plaça d’El Mirador, amb més
propostes culturals. “La intenció
és que el que es recapti es pugui
reinvertir de cara al curs que ve”.
Els EAP (Equips d’Assessorament
Pedagògic) seran els encarregats de
valorar les necessitats prioritàries.
Diumenge passat, l’escola El
Casal ja va dur a terme un acte en
motiu de la Marató de la Diversitat.
Va organitzar una calçotada i botifarrada i es van vendre 89 tiquets.
actes del cap de setmana

Calçotada solidària d’El Casal, diumenge passat. || cedida

Aquest dissabte s’han previst dues
activitats. D’una banda, a les 16 hores
d’aquest dissabte 23, s’ha fet una convocatòria pública a la plaça d’El Mirador per fer un vídeo promocional.
Es gravaran un mínim de 100
persones formant un signe gegant
de “suma”, filmat amb un drone.
“Hem enviat la proposta per xarxes socials i WhatsApp”, diu Esteban. “Demanem que qui vulgui
s’inscrigui a través del correu voluntaris@sumacastellar.cat perquè els enviarem la sol·licitud de
drets d’imatge”. In situ, el mateix
dia, també hi haurà fulls perquè qui
vulgui pugui cedir els drets per sortir al vídeo.
A les 18 hores està prevista una
sessió de contes solidaris a l’Auditori Municipal a càrrec de Rosa Fité.
El donatiu solidari és de 3 euros.

LITERATURA | PREMI

Cerezo recull el premi ‘Ojo Crítico’
La setmana passada, l’escriptora castellarenca Natàlia Cerezo es va deplaçar fins a Madrid per assistir a la Gala de la XXIX edició dels premis
El Ojo Crítico i recollir el guardó que li han concedit en la categoria de
narrativa. En aquesta edició, vuit joves talents del món de la cultura en
diverses disciplines van ser premiats. ‘El Ojo Crítico’ s’emet de dilluns a
divendres a Radio Nacional, i està dirigit i presentat per Alberto Martínez Arias. Els premis van ser creats pel programa cultural de Radio Nacional de España fa 29 anys per reconèixer joves talents. || m. a.

COLLA DE SABADELL | COMMEMORACIÓ

Centenari de la ‘Colla de Sabadell’
Una iniciativa que va començar gràcies a un nucli petit de gent s’ha convertit en una commemoració oficial de la Generalitat. “La colla de Sabadell seria, avui dia, un grup alternatiu perquè va trasbalsar la cultura sabadellenca”, apunta el castellarenc Anton Carbonell, membre del
Col·lectiu Pere Quart i un dels implicats de la Comissió dels 100 anys de
la Colla de Sabadell. Eren gent de la cultura de famílies benestants, que
van intentar congeniar “un humor provocatiu i gamberro” amb un intent d’il·lustrar culturalment la societat sabadellenca, “fer que la burgsia
que vivia per fer calés pensés que la cultura servia d’un element d’il·
lustració, de civilització”.
Capitanejats per Joan Oliver, Francesc Trabal i Armand Obiols, la
Colla de Sabadell va néixer als anys 20. Durant la seva existència van crear
una associació de música que va permetre portar primeres files del panorama musical a Sabadell, i van crear Edicions La Mirada. “La celebració
dels 100 anys també és una manera d’activar la societat sabadellenca”. La Comissió dels 100 ays de la Colla de Sabadell vol intentar crear
complicitats que facilitin la trobada de diferents sectors culturals. || m. a.
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la centraleta | contes

les carnera | concert feminista

Activitats a La Centraleta

Las Ninyas Te Bailan,
diumenge, a Cal Gorina

Aquest divendres programen contes per a adults amb Llanos Gascó

Las Ninyas Te Bailan actuen diumenge, a les 11.30 hores, a Cal Gorina, convidades pel col·lectiu feminista de Castellar Les Carnera. Són quatre membres:
Alexandra Gutiérrez (veu i guitarra acústica), Sara Mimó (guitarra elèctrica), Laia Dedeu (saxo) i Pau Serra (percussió i cajón). “Som un quartet acústic que fa cançons pròpies i versions”, explica Alexandra, la veu del grup.
Fan cançons amb un estil molt propi, que rep influències de l’ska, la rumba,
el reggae, el pop, el rock, etc. “Música de mestissatge”. Les versions que fan
són d’artistes com Camarón, Doriam, Canteca de Macao, etc.
La majoria d’ells són de Sabadell. De moment, no tenen cap disc enregistrat “tot i que estem estudiant fer un disc i penjar més temes”.
El nom del grup, Las Ninyas Te Bailan, ha anat evolucionant. “Al
principi, érem tres i jo era la ‘ninya’ que cantava”. Ara, se’ls han incorporat més noies, i ja són las ‘ninyas’”. “Posem ‘ninyas’ per remarcar
que som d’aquí”. Les seves lletres parlen de feminisme, d’amor i desamor,
de justícia de gènere, etc. || M. antúnez

Marina Antúnez

Aquest divendres, a les 20 hores, a la
llibreria La Centraleta s’ha programat una sessió de contes per adults;
Tot pot passar, amb Llanos Gascó.
En aquesta sessió, la rondallaire explica que les coses passen sense més
ni més, com un regal inesperat, una
sensació, qui sap què pot passar segons el camí que agafis. Aquesta narradora ja ha visitat l’espai en alguna
altra ocasió. Escoltarem històries i
contes de diversos autors i llocs del
món, però tots amb una mateixa finalitat, recordar que qualsevol cosa
pot passar als contes, però també a
la vida real. Amb Bucay trobarem el
per què de l’impuls, amb O. Henry, el
que pot arribar a significar un regal,
i altres històries de la tradició popular africana i oriental.
D’altra banda, dimecres es va fer
la presentació del llibre d’Eva Cornudella Yo decidí soñarte. L’autora ja va
venir fa un parell d’anys a Castellar
per presentar la seva primera novel·
la. Aquest cop, a la presentació la va
acompanyar l’amiga Lou Garcia.

Eva Cornudella va presentar dimecres a La Centraleta el seu darrer llibre. || CEDIDA

En aquesta segona obra que va
presentar, Cornudella es planteja
fins a quin punt la realitat i el món inconscient estan connectats i es confonen 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 decideixen fer un parèntesi en les seves
vides. En aquesta fugida de la seva
realitat coincidiran de forma inesperada i acabaran compartint tres dies
amb el Paco, un editor professional,
i el Mario, un neuròleg i psicoanalista. Tots quatre buscaran una connexió que els farà creure en la força del
que és inexplicable.

Las Ninyas Te Bailan durant una de les seves actuacions. || cedida
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‘Gente que viene y bah’

“90 anys d’Obra Social Benèfica”

Diumenge 24 · 18.45 h · Auditori

A FEDAC Castellar
Tot el mes de febrer, en horari d’obertura de l’escola

La pel·lícula ‘Gente que viene y
bah’, de Patricia Font, es podrà
veure aquest diumenge a l’Auditori Municipal. Protagonitzada per
Clara Lago, Álex García, Alexandra
Jiménez, Paula Malia, Fernando
Guallar i Carlos Cuevas, entre d’altres, el film és una comèdia dramàtica i s’explica que tot va bé a la vida
de la Bea, una jove amb talent, arquitecta, fins que enganxa el seu nòvio
embolicant-se amb una de les presentadores més guapes de la televisió. La Bea no té més remei que tornar al seu poble natal, on l’espera un
futur incert, una família peculiar i un
veí misteriós.

agenda

De 20 a 01 h - MÚSICA
Concert de swing
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Associació Cultural Subsòl
20 h - CONTES PER A ADULTS
‘Tot pot passar’, 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 - PROPOSTA
Immortal, de Hause & Richman,
amb Bruno Oro
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DISSABTE 23
De 8.45 a 14 h - JORNADA
“Qualitat i seguretat
alimentària: instal·lacions per a
l’extracció i envasat de mel”
+ info: a/e info@asab.cat i ruralcat.
gencat.cat/preinscripcionspatt
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Generalitat de Catalunya
i Associació d’Apicultors de
Barcelona
Col.l.: Ajuntament i Unió de Pagesos

17.45 h - BALL
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18 h - PROPOSTA
Contes solidaris amb la Rosa Fité
Auditori Municipal
Org.: Marató de la Diversitat
20.30 h - CINEFÒRUM
El orden divino
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès
22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Choffers
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

De 8 a 14 h - PROPOSTA
Festa de la Federació Ocellaire 2019
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: Societat Castellarenca
A partir 9.30 h - PROPOSTA
Festa de Sant Antoni Abat
+ info: pàg 10
De 10 a 14.30 h - FIRA
Fira Fora Estocs i Molt Més
C. Montcada, c. Hospital i
c. Sala Boadella
Organització: Comerç Castellar
Hi col·labora: Ajuntament

D’11 a 14 h - PROPOSTA
Festa d’obertura de la
plaça de la Llibertat
+ info.: Pàg 23

D’11 a 14 h - PROPOSTA
Passada de tapes del Mercat
Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal

11.30 h - JUGUEM EN FAMÍLIA
Juguem amb coladors +
intercanvi de disfresses
+ info.: Pàg. 14

11.30h - MÚSICA
Concert de Las Ninyas Te Bailan
Cal Gorina
Organització: Les Carnera

12 h - PROPOSTA
Presentació de la CUP a les
eleccions municipals
Amb Maties Serracant (alcalde de
Sabadell) i Natàlia Sánchez (diputada al Parlament)
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: CUP Castellar

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
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

Exposició permanent: “Trenquem
reixes 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

DILLUNS 25

DIVENDRES 1

18.30 h - PRESENTACIÓ
Presentació pública del pla
d’acció del Pla Estratègic
Castellar 20/20
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament

20 h - PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes:
Bobbi Jene
Auditori Municipal
Org.: Cal Gorina, CCCV i L’Aula

DIMARTS 26
19 h - PROPOSTA
Ple municipal
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

DIMECRES 27
DIUMENGE 24

Fins al 22 de febrer
De 10 a 20 h a l’Espai Sales d’El Mirador

22 de febrer al 3 de març de 2019

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h

DIVENDRES 22

“Textures i més” de Rafael Aguilar

9.30 h - PROPOSTA
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

DIJOUS 28
18 h - CONFERÈNCIA
Escola de Pares i Mares:
“Què fer com a pares i mares
davant l’assetjament escolar?”
+ info.: Pàg 6
21.30 h - MÚSICA
Jam session al Calissó
El Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

De 20 a 22 h - MÚSICA
Música a la carta amb
Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca
20.30 h - PROPOSTA
Totes 8 en diem 16
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Ajuntament

DISSABTE 2
11.30 h - CONTES EN ANGLÈS
Once Upon a Time
amb PES Castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal
17 h - CARNAVAL
Rua de Carnaval
+ info: pàg. 04

DIUMENGE 3
11 h - TEATRE
Adeu Peter Pan, Festuc Teatre
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
De 16 a 21 h - PROPOSTA
42è Aplec de la Sardana
Pavelló Joaquim Blume
Organització: Agrupació Sardanista
Amics de Castellar
18 h - BALL
Ball a càrrec de Xarop de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.30 h - TEATRE
La noia de la làmpada
Flyhard Produccions / Sala Flyhard
i Vania Produccions
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
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“

”

penúltima

La vanitat és la cosa més saludable de la vida.

Karl Lagerfeld

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

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

DIVENDRES 22	VILÀ
DISSABTE 23
CASTELLAR
DIUMENGE 24	YANGÜELA
DILLUNS 25
EUROPA
DIMARTS 26
CASANOVAS
DIMECRES 27	ROS
DIJOUS 28
PERMANYER
DIVENDRES 1
CATALUNYA
DISSABTE 2	YANGÜELA
DIUMENGE 3
CASTELLAR

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
Servei d’urgència nocturn: Sabadell
i Terrassa.

DEFUNCIONS
Juan López Oliva
82 anys · 12/02/2019
Antoni Plana Plana
88 anys · 16/02/2019
Gregorio Moreno Cutillas
94 anys · 16/02/2019
Josep Albert Coll Osul
80 anys · 18/02/2019
David Roca Carol
44 anys · 18/02/2019
Rosa Blancafort Riera
92 anys · 18/02/2019

Primer Aplec de Catafau (2), 17 de juny de 1951
Els músics castellarencs enllestint els plats d’arròs del dinar. El programa de l’Aplec va ser a les deu
del matí, Santa Missa a la capella de la casa de Cadafalc, visita als paranys de les colles ocellaries, actuació del Cor Castellarenc i, tot seguit, sardanes. Dinar, i a mitja tarda altre cop unes quantes sardanes. S’hi va muntar un quiosc de begudes i el senyor Canals, pastisser conegut com a “el Merengues”,
va posar una parada amb el popular “torrat”. Moltes colles i famílies van gaudir d’aquest aplec que per
primera vegada es va fer a Cadafalc. || fons: Miquel Juliana Puigdomènech || text: albert antonell ||
facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@willieroman
Estany de Banyoles

@apelachs
Roures del campus de la UAB

@edunardu
Vallès sense filtres
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la contra
cedida

Gerard Portolés
Actor amateur i músic

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Perseverant
Un defecte que no pots dominar?
Insegur
Una persona que admires?
Els meus pares
Quin plat t’agrada més?
Pasta carbonara
Un color
Verd
Un animal?
Cavall
Un artista?
Ed Sheeran
Un llibre?
‘El violí d’Auschwitz’
Una obra de teatre?
‘Gairebé normal’ de Tom Kitt i Brian
Yorkey
Un escenari?
El Teatre Tívoli
Un viatge pendent?
El Canadà

”El meu projecte és

intentar entrar a
l’Institut del Teatre

“

Va començar com a cantant i guitarrista d’un grup local.
Va pujar als escenaris amb el teatre musical del TTMU
(Taller de Teatre Musical) i, més tard, va entrar a l’equip
d’Escènics, on interpreta el personatge de Hamlet
Marina Antúnez

· Quan inicies la teva trajectòria musical?

Quan tenia 14 anys tocàvem música
rock i hardcore amb el Carles Bernal, un amic de Sant Feliu del Raó.
Jo tocava la guitarra i també era el
cantant. Vaig anar fent música participant en altres grups de Sabadell i
fent algun petit concert a Barcelona.

· I vas seguir fent més teatre?

Sí. Devia tenir uns 17 o 18 anys, ara
en tinc 25. Després vaig fer Fama i
Els Miserables. Aleshores, el TTMU
es va dissoldre i va néixer Escènics,
una escola de teatre musical, de formació actoral. En aquesta escola
vam seguir part dels qui estàvem
al TTMU i vam reprendre el teatre
amb el muntatge Gairebé normal,
altre cop In the hide, Dogfight i Hamlet, que aquest divendres reestrenem
a La Bàscula de Sabadell.

· Quan t’estrenes com actor
de teatre?

· Quin ‘Hamlet’ feu a Escènics?

Doncs, gràcies a la música, em vaig
ficar en un grup de pop i swing on hi
havia membres del Taller de Teatre
Musical, el TTMU. Ara ja no existeix, però aleshores era una companyia de teatre musical bona. En
aquell moment estaven representant In the hide. Vaig fer el càsting pel
personatge de Benny. Suposo que els
devia agradar una mica, doncs, he he!

Fem un Hamlet de creació pròpia.
Per primer cop, no vam adaptar cap
musical ja existent sinó que el vam
fer des de zero, a partir del text de
Shakespeare traduït pel castellarenc Joan Sellent. A la direcció escènica, hi ha Irene Garrido, i a la musical, Adri Mena. Vam estrenar l’obra
al juliol. Ara, l’hem tornat a agafar i
hem modificat part dels temes mu-

sicals perquè fossin nostres. Hi havia
temes adaptats d’altres compositors.
Ara, tots són temes de l’Adri Mena.
Així, tots els interludis queden més
ben connectats amb l’obra. La música connecta la trama.
· A vegades, són temes poc habituals en els musicals, no?

Sí. El nostre treball va més enllà de
l’estètic i d’espectacle i prou. Hem
parlat de temes molt actuals, com
el bipolarisme i els conflictes familiars a l’obra Gairebé normal. A vegades, els nostres són musicals que
tenen menys èxit que els que la gent
espera trobar, tipus el Rei lleó i Anastasia, que són molt corals i amb coreografies espectaculars. Les obres de
text estan molt més ben valorades,
tenen més sortida i s’hi inverteixen
molts més recursos en producció.
En els musicals, és més complicat.
· Què prioritzeu, a Escènics?

Intentem marcar la diferència amb
altres companyies de teatre musical.
Més que treballar de fora cap a dins
i fer coses espectaculars busquem
més anar de dins cap a fora i crear
les sensacions a partir dels actors,
que les sensacions que tinguin s’encomanin al públic. Per això, portem
una escenografia minimalista. En el
cas de Hamlet, només bombetes, cubs
i vestuari. No volem una escenografia
carregada perquè distreu el públic.
Només busquem alguns elements
que marquin les diferents escenes.

s’aconsegueix. Tenim un rodatge de
tot l’any practicant les cançons i ara
ja ens és més fàcil.

· A nivell actoral, com has viscut
aquesta segona estrena?

· Professionalment, ets actor?

Doncs he hagut de fer un reset total
del personatge que interpreto, que
és Hamlet. No pensar en res del que
feia i buscar nous matisos i una manera més orgànica i humana d’enfocar el personatge. Al principi, ha
estat complex perquè tenia coses viciades. Però amb el treball i l’esforç

· I com a cantant, has hagut de
perfeccionar la tècnica?

Per causes de força major he hagut
d’aprendre a cantar, sí. Fa tres mesos
que he començat les classes de cant.
Vaig començar a cantar quan em
van dir que tenia bona veu i, amb els
grups de música, practicava. Però
em faltava base, he hagut de perfeccionar la tècnica.
No, jo treballo com agent de viatges
corporatiu. Quan surto de la feina
canto i actuo! He fet comèdies, tragèdies, drames, etc., temes més durs
i altres no tant. El meu projecte de
futur és presentar-me a les proves
de l’Institut del Teatre i formar-me
com a actor per a dedicar-m’hi professionalment.

