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Sindicats i col·lectius feministes convoquen la 
població a fer seguiment de la vaga aquest divendres

L’Ajuntament i el col·lectiu ‘Les Carnera’ organitzen
lectures de manifestos i activitats reivindicatives

8-M: la vaga pels drets de les dones

El feminisme també va estar present a la rua
ACTuALITAT | P 04 q. pascual

La comparsa del Mestre Pla dedicada a una Mary Poppins reivindicativa va guanyar el premi a la millor carrossa
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el tema de la setmanadia de la dona

Avui divendres, 8 de març, els col·
lectius feministes volen repetir l’acció 
que es va dur a terme ara fa un any. 
Una vaga feminista i intergeneracional 
per denunciar les violències masclis·
tes i les discriminacions de gènere. La 
vaga, tant convocada per col·lectius 
com per sindicats com UGT, CGT, 
CNT, IAC i també CCOO, es planteja 
com a general, tot i que també s’han 
proposat altres opcions, com atura·
des laborals de dues hores. 

A Castellar, a més, es portaran a 
terme diferents accions reivindicati·
ves i de commemoració del Dia Inter·
nacional de la Dona organitzats per 
l’Ajuntament de Castellar i també 
pel col·lectiu feminista Les Carnera. 

Tot i que a les 12 h es farà una lec·
tura del manifest als jardins del Palau 
Tolrà, l’acte institucional es farà a les 
19 hores a la Sala d’Actes d’El Mira·
dor. La lectura del manifest serà a càr·
rec de Joana Naranjo, exinfermera de 
l’Àrea Bàsica de Salut. El text, de l’As·
sociació Catalana de Municipis i de la 
Federació de Municipis de Catalunya, 
destaca que un any més “les dones de 
tot el món alcem la nostra veu per 
defensar els nostres drets socials, 
polítics i econòmics i reivindicar 
la igualtat efectiva entre homes i 
dones. També estem convocades a 
una vaga feminista sustentada en 
els eixos de les cures, el consum, 
la feina, l’educació, les violències i 
l’antiracisme. Des del món munici-
pal ens hi adherim, donem suport  
a les reivindicacions i us animem a 
participar-hi”. 

Després de la lectura del mani·
fest tindrà  lloc la proposta  Totes 4 en 
diem 8, la lectura dramatitzada de 8 
biografies de dones oblidades per la 
història, basada en el llibre Elles!, d’Ag·
nès Rotger, a càrrec de Sara Schkot, 
Clara Sellés, Dolors Ruiz i Agnès Her·
nández, amb la coordinació de Mònica 
Mimó i amb música de Mariona Roca 
i Mireia Sans. 

8 de Març: les dones alcen la veu
L’Ajuntament i el col·lectiu ‘Les Carnera’ organitzen lectures de manifestos i activitats reivindicatives per avui

  Cristina Domene

SERVEI D’ATENCIÓ DONES

225 usuàries al 2018

Coincidint amb el Dia internacional 
de les dones, la Regidoria de 
Programes Socials ha donat a 
conèixer les dades d’ús del Servei 
d’informació i atenció a les dones 
(SIAD) que s’ofereix des de 
l’Ajuntament. Aquest és un servei 
gratuït d’informació, orientació i 
assessorament adreçat a dones 
amb diferents necessitats socials.
L’any 2018 el SIAD va dur a 
terme 298 atencions a un total 
de 225 usuàries. Les consultes 
realitzades al servei estan vinculades 
majoritàriament amb aspectes 

de serveis socials (44%). En 
menor mesura es tracten temes 
jurídics (14%), psicològics (11%), 
de violència (10%), laborals (10%), 
de formació (9%) i de salut (2%).
El SIAD compta, a més, amb un servei 
d’atenció psicològica per a infants 
i dones que l’any 2018 va atendre 
un total de 36 persones usuàries 
i va dur a terme 287 atencions. A 
més, des de l’Ajuntament també 
es presta un servei d’orientació 
jurídica adreçada a dones, que va 
dur a terme l’any passat un total 
de 87 atencions a 60 usuàries. 
Un terç de les usuàries del SIAD hi 
arriben per iniciativa pròpia, un altre 
terç derivades pels Serveis Socials, 
mentre que el terç restant hi arriba 
per recomanació dels serveis de 
salut, els serveis d’atenció ciutadana 

D’altra banda, el col·lectiu femi·
nista castellarenc, Les Carnera, ha 
programat accions al matí i a la nit. A 
les 9 del matí s’ha proposat una tro·
bada a El Mirador per esmorzar ple·
gades. Les participants poden por·
tar menjar per compartir. A les 9.30 
hores es llegirà el manifest i a les 10 
hores es posaran en marxa per anar, 
a peu, cap a la manifestació convoca·
da a Sabadell a les 11 hores davant el 
jutjat. La recomanació és anar amb 
calçat i roba còmoda. 

Ja a la nit, a les 21 hores, s’ha pre·
vist un sopar a la Sala ‘Lila’ de l’Espai 
Tolrà. L’entrada és lliure, tot i que per 
5 euros es podien adquirir tiquets per 
sopar paella de verdures, pa, aigua i vi. 
A més a més, hi haurà monòlegs amb 
Agnès Hernàndez i Mònica Mimó, mú·
sica amb Mariona Roca i Mireia Sans, 
actuacions de Kor Ítsia, DJ Vagirina i 
art en viu amb Skartistika.

exposicions que remouen

Diferents exposicions dedicades a les 
dones podem visitar aquests dies a 
Castellar. L’Escola Municipal d’Adults 
ha preparat la mostra “Trepitgem 
amb força per fer visibles diferents 
situacions de la dona”, que es pot vi·
sitar fins el 15 de març. També fins el 
15 es pot gaudir  a El Mirador de “Na·
dryv. Art sobre dones fet per dones”, 
que busca visualitzar la dona artista a 
través de pintures, dibuixos i fotogra·
fies on s’expressen emocions i pensa·
ments.  A més, fins el 6 d’abril el Casal 
Catalunya mostra un “Homenatge a 
les grans dones: Elles també fan his·
tòria”, organitzada per l’Assemblea 
de Dones d’ERC de Castellar del Va·
llès. Fins al 8 de març es fa un recull 
de fotografies amb un petit text expli·
catiu d’aquelles dones que han sigut 
especials a la nostra vida. L’exposi·
ció s’inaugurarà el dia 16 de març a 
les 11’30 h al Casal Catalunya per a la 
Gent Gran. El projecte ha estat impul·
sat per les membres més joves del col·
lectiu, com Alba Sánchez, que ocupa 
el número 8 a la llista d’ERC de cara 
a les municipals. 

o els cossos policials, entre d’altres. 
Pel que fa al perfil, un 57% de 
les usuàries tenen entre 46 i 
65 anys, un 27% entre 19 i 45 
anys, mentre que el 16% restant 
correspon a altres franges d’edat. 
A banda del SIAD, la Regidoria de 
Programes Socials també ofereix un 
grup d’ajuda mútua, que consisteix 
en un espai de trobada per ajudar a 
millorar l’autoestima, el benestar i les 
relacions personals amb l’acompa-
nyament de suport professional. 
L’any passat es van dur a terme 40 
sessions, amb un total de 14 dones 
participants. També es compta amb 
un altre grup, anomenat Psicodona, 
que té com a objectiu oferir suport i 
capacitació enfront de les situacions 
de violència. Aquest recurs va 
comptar  amb 6 dones participants.

La lectura Totes 8 en diem 16, a la sala de Petit Format de l’Ateneu, divendres passat. Avui es repeteix la proposta però amb 
una versió reduïda Totes 4 en diem 8. Es podrà gaudir aquest vespre,  a les 19 h, a la Sala d’Actes d’El Mirador || f. muñoz
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carnestoltes

un dia per jugar a ser qui vulguis ser

Una nena disfressada del Barretaire d’Alícia al País de les Meravelles juga amb confetti durant la rua de Carnaval, dissabte passat. || q. pascual

Un infant disfressat d’aneguet al Carnestoltes del carrer Major. || q. pascual

Per una tarda, Port Aventura es va 
traslladar de Salou, i una muntanya 
russa circulava pels carrers de la vila. 
I també un circ. Centenars de vikings, 
força domesticats, dansaven coreo·
grafies al so d’un greu “Uh, ah!”. Els 
bàrbars van coincidir pacíficament, 
sense atonyinar·se, amb els personat·
ges emmascarats d’una de les sèries 
que més repercussió ha tingut últi·
mament a la televisió espanyola, La 
casa de papel. 

Els astronautes de l’Esplai 
intergal·làctic Xiribec, potser bus·
cant la lluna, van anar a parar a la 
rua de Carnaval, i s’hi van quedar a 
recollir ous. Com és tradició, els en 
llençaven des dels balcons i els havi·
en de recollir amb una manta. Allà, es 
van trobar amb la cangur més famosa 
del món, la Mary Poppins; amb dan·
saires de zumba brasileres; amb im·
menses galetes Oreo; amb mussols, 
papallones i cucs; amb tota la colla 
dels barrufets; i, entre molts altres 
personatges, amb un grup de zom·
bis que comptava amb la presència 
del pilot de motos castellarenc Car·
melo Morales. 

A la rua, es va fer evident que els 
superherois i els pallassos mai passen 
de moda. Per més que passi el temps. 
En canvi, respecte a l’any passat, les 
disfresses d’animalons han anat lleu·
gerament a la baixa. D’altra banda, 
el fenomen Harry Potter ha revifat 
i hi rondaven moltes varetes i força 
fronts cicatritzats. 

Però el que és evident és que, 
com cada any, la celebració explota 
l’originalitat a Castellar. En total, fins 
a catorze comparses es van inscriure 
a la rua de Carnaval, en què van par·
ticipar unes 900 persones. I, evident·
ment, van afegir·se a la rua cente·
nars de castellarencs  que també van 
viure la desfilada d’aquest dissabte a 
la tarda disfressats sense inscriure·
s’hi, adoptant aquella identitat que 
més il·lusió els va fer. Precisament, 
la gràcia del carnestoltes tracta de 
ser qui et rota durant, com a mínim, 
unes hores de disbauxa. Jugar a ser 
qui vulguis ser.

I qui no va faltar·hi, va ser Tol·
tes Papallongues. Encapçalava la rua 
a dalt de la seva carrossa, sense dei·
xar de ballar a ritme de rock’n’roll. 
Dues flames intensificaven l’efecte 
de la presència d’aquest rei caste·
llarenc, senyor de la festa durant el 
Carnestoltes.  El seu pas omplia de 
confeti els carrers.  

Entregades a la causa, les di·
ferents comparses no van deixar de 
ballar durant més de dues hores i 
mitja, saltironejant pels carrers de 

La rua i el carrer 
Major van  portar 
la disbauxa del 
Carnaval pels 
carrers de Castellar 

 Guillem Plans

la vila. A les 17 h, la rua de Carnaval 
va sortir ben puntual des de davant 
de l’Espai Tolrà, al carrer Portugal ,i 
ràpidament va enfilar l’itinerari es·
tablert: Suïssa, Barcelona, avinguda 
Sant Esteve, Sant Pere d’Ullastre, 
passeig de Tolrà, General Boadella, 
Major, plaça Cal Calissó, Passeig, Pe·
drissos i, de nou, l’Espai Tolrà. Allà, 
l’Esplai Xiribec, que durant tot el dia 
va recollir més d’un miler d’ous, va 
servir gratuïtament truita acompa·
nyada de pa a tothom qui en volgués. 
És el 33è any que l’Esplai organitza 
la truitada popular.

Una vegada la rua va plantar·se 
a l’Espai Tolrà, representants de les 
diferents comparses van pujar a dalt 
de l’escenari. Centenars i centenars 
de persones esperaven el veredicte 
del jurat respecte a la rua, mentre 
sonava música del discjòquei Toni 
Les. I aleshores es van anunciar els 
diferents guanyadors: el premi a la 
millor  comparsa va ser per a ‘Thri·
ller family tu muerto me suena’, un 
grup d’amics i família; la millor car·
rossa per a Mary Poppins, de l’AMPA 
Mestre Pla; i la millor disfressa per 
a ‘Circus’, de l’escola Joan Blanquer. 
Els tres grups van rebre un val de 
500 euros. Després, el rei de la festa, 
Toltes Papallongues, es va acomia·
dar amb un fort “fins l’any vinent!”.

carnestoltes al carrer major

Els ulls del Pepe irradien orgull quan 
parla del seu carrer. Tres carros de 
pagès, d’uns seixanta o setanta anys 
d’antiguitat, n’han tallat el trànsit i 

tot el que hi queda sembla haver virat 
cap a un passat camperol. Els pa·
quets de palla a les cantonades, els 
sacs recosits per pagesos, les gàbies 
d’ocells de fusta, una escombra feta 
de feixos de bruc i estris de cuina 
caducs, completament rovellats, 
hi contribueixen. Són rampoines 
que, durant el Carnestoltes, tor·
nen a bategar, revitalitzades per 
finalitats decoratives.

Els veïns i els comerciants esti·
men el carrer Major. O potser només 
és un simple espai de convivència i 
el que realment aprecien són les re·

lacions que s’hi caldegen, tot el que 
hi han viscut plegats. En qualsevol 
cas, com és habitual, no han desa·
profitat l’ocasió festiva i han treba·
llat de valent per engalanar l’artè·
ria imprescindible que dona vida al 
poble, unes hores abans que comen·
ci la rua de carnaval.

El Pepe Casajuana, de la boti·
ga STOP, ha estat un dels qui més 
s’ha arremangat per l’ocasió. “Ens 
estimem el carrer”, sentencia con·
vençut. Durant un parell de mesos, 
ha estat construint cinc ovelles per 
adornar de figurants animals el car·

rer Major. Va recollir llenya i, després 
de tallar·la i donar·hi forma, va far·
cir·la i folrar·la. Les bestioles són un 
dels pols d’atracció del carrer, situa·
des davant del portal de Ràdio Cas·
tellar, custodiant l’entrada de la re·
dacció d’aquest diari.

“Cada any som més i ho fem 
millor”, conclou, molt cofoia, la 
veïna encarregada –fictícia– de la 
lleteria del carrer. Per l’ocasió, s’han 
fet servir tot d’envasos que havien 
estat de la mare del Pepe, que real·
ment s’havia dedicat a l’ofici de ven·
dre llet.  Una mica més amunt, just 
al costat de la font del carrer, hi ha 
un hort decoratiu vigilat per un es·
pantaocells que atreu l’atenció dels 
transeünts. En canvi, el taulell de 
Can Bogunyà, que no és figuratiu i 
a primera hora era ple de verdura 
ecològica, ha acabat completament 
buit cap al migdia, tal com eviden·
ciava el paradista: “Ho hem venut 
tot. No ens ha quedat res”.

Els veïns, alguns disfressats 
de pagesos, també han decorat el 
carrer Major amb cistells de vímet 
i forques ancestrals. Un absolut ho·
menatge als oficis rurals del passat. 
Hi ha un toro de cartró i vaques, i 
algunes cantonades, a més, s’han 
adornat amb flors. I, ara que som 
en temps de brandar banderes, n’hi 
ha una que havia quedat una mica 
arraconada i que ha recobrat pro·
tagonisme. Per sobre de les altres. 
El groc, el vermell i el blanc, llam·
pants sota la solejada, han tenyit els 
balcons del carrer Major.  
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La Festa del Patró dels Bom·
bers Voluntaris de Castellar 
arriba enguany amb més nove·
tats que mai: canvi de dia, canvi 
d’ubicació i d’activitats. “L’any 
que ve els Bombers Volunta-
ris fan 35 anys que són a Cas-
tellar. La festa d’aquest any 
l’hem agafat com un simula-
cre de la de l’any que ve. Hem 
volgut provar aquest nou for-
mat per veure com funciona i 
tenir experiència de cara l’any 
que ve”, ha explicat al cap del 
Parc dels Bombers Voluntaris, 
Cisco Altarriba.

Si els darrers anys la festa 
s’organitzava un diumenge i al 
Parc de Bombers, enguany l’es·
deveniment es trasllada a dis·
sabte i a l’Espai Tolrà. A partir 
de les 4 de la tarda hi haurà ac·
tivitats per als infants a la plaça 
de la Fàbrica Nova, amb infla·
bles, photocall i la possibilitat de 
veure un vehicle dels bombers. 

A les 17.30 h es farà una 
xocolatada i a partir de les 18 h 
un taller de castellers a càrrec 
dels Capgirats. Paral·lelament, 
es portarà a terme la campanya 

Festa del Patró dels 
Bombers: nou dia, nova 
ubicació i noves activitats

Francesca Calvó rep la Medalla 
Centenària de la Generalitat

CElEBRACIÓ  | SAn jOAn dE déuhOMENATGE  | 100 AnyS

La castellarenca Francesca Calvó 
Mas va rebre dimarts, 26 de febrer, 
la Medalla Centenària de la Genera·
litat de Catalunya en una celebració 
que es va dur a terme a la Residèn·
cia Les Orquídies i que va comptar 
amb l’assistència de familiars i de 
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, i 
el regidor de Salut i Serveis Socials, 

Joan Creus. La Medalla Centenària 
és un reconeixement de la Generali·
tat lliurat pel Departament de Tre·
ball, Afers Socials i Famílies a totes 
les persones residents a Catalunya 
que han complert 100 anys d’edat 
o estiguin a punt de complir·los. Es 
tracta d’una medalla commemorativa 
personalitzada, gravada amb el nom 

de la persona i l’any de celebració del 
seu centenari. Francesca Calvó Mas 
s’ha afegit a la llista de castellarencs 
i castellarenques que han arribat a 
complir cent anys. En l’actualitat, 
a la vila hi ha nou persones que su·
peren el segle de vida: set dones i un 
home de 100 anys i una dona de 102 
anys.  || REDaccIÓ

Per accedir a 
l’atenció presencial, 
s’ha de sol·licitar per 
web o per telèfon

Servei de cita prèvia a l’ORGT

L’Organisme de Gestió Tributària de 
la Diputació de Barcelona (ORGT) 
va posar en marxa l’1 de març el nou 
servei de cita prèvia d’ús obligatori 
a tota la seva xarxa d’oficines, inclo·
sa la de Castellar del Vallès, situada 
a El Mirador.

Així, a partir d’ara, i amb l’objec·
tiu de millorar l’atenció presencial a la 

“Els bombers t’acompanyen a donar 
sang”. “Ens hi afegim perquè en 
aquesta època, a més, les dona-
cions baixen molt. L’any passat 
van fer-se 38 donacions. Aquest 
any també n’esperem moltes”, 
diu Altarriba.

A partir de les 20.30 h la festa 
es trasllada a l’interior de l’Espai 
Tolrà amb una botifarrada popu·
lar. A les 23 hores comença la festa 
musical, amb un concert a càrrec 
de Rock Riders i a partir de la mit·
janit, música amb els DJ David Fu·
entes, amb música disco dels 80 i 
90 i música actual amb DJ RC i DJ 
Fer. Totes les activitats són gratu·
ïtes exceptuant la botifarrada, que 
té un preu de 10 euros. Els tiquets 
es poden comprar a la botiga El Bo·
tonet, al carrer Passeig, 23. 

“Esperem que hi participi 
molta gent i ens acompanyin a ce-
lebrar la Festa del Patró dels Bom-
bers, Sant Joan de Déu. No tenim 
experiència a fer-ho dissabte, però 
estem molt il·lusionats i hem tre-
ballat molt per preparar aquesta 
festassa”, conclou el cap del Parc de 
Bombers Voluntaris, Cisco Altarri·
ba.  || cRIstIna DomEnE

l’any passat es van fer 38 donacions durant la Festa del Patró. || aRxIu

ADMINISTRACIÓ | SErvEIS

ciutadania, per poder dur a terme la 
majoria de tràmits i gestions a l’ofici·
na és imprescindible fer ús d’aquest 
servei, que es pot sol·licitar per mitjà 
del web orgt.cat/cites o bé a través del 
telèfon 93 202 98 02.

 Segons ha informat la Diputa·
ció de Barcelona, aquest nou servei 
s’implanta ara que ja és possible re·
alitzar la majoria de tràmits des de 
la seu electrònica de l’Organisme de 
Gestió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, fet que permet que la ciu·
tadania no hagi de desplaçar·se a les 
oficines sinó que pugui fer qualsevol 
tràmit de manera electrònica a qual·
sevol hora i qualsevol dia de l’any.

Cal tenir en compte que només s’aten·
dran sense cita els tràmits següents: 
el registre de l’ORGT, domiciliacions, 
documents per pagar, justificants de 
pagament i embargaments.

Cal identificar·se en el dispen·
sador de torns de l’oficina quan faltin 
menys de 15 minuts per a la cita. Els 
usuaris tindran tota la prioritat per 
ser atesos a partir de l’hora assigna·
da. Si arriben més de 10 minuts tard 
hauran de fer cua com la resta d’usua·
ris. Si la persona que acudeix a la cita 
prèvia no és la persona interessada, ha 
d’aportar fotocòpia del NIF de l’inte·
ressat i l’autorització com a apoderat 
o representant.  || REDaccIÓ
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política

Els quatre regidors del grup muni·
cipal d’ERC Castellar es van des·
plaçar a Madrid aquest dimarts 5 
per a assistir al judici contra els 
nou presos polítics que se celebra 
al Tribunal Suprem. Els regidors 
tenien previst entrar a la sessió de 
la tarda, però finalment van poder 
accedir a la del matí. “Enteníem 
que era la nostra obligació com 
a càrrecs públics anar , encara 
que fos per donar suport moral, 
quan declaren les autoritats del 
país en un judici contra la demo-
cràcia”, va expressar el portaveu 
de la secció local, Rafa Homet. 

La visita va coincidir amb el 
testimoni d’Enric Millo i la de l’ex 
portaveu del govern Neus Munté. 
“Encara estic païnt el que vam 
viure. El senyor Marchena ens 
va adreçar unes paraules dema-
nant-nos que aturéssim les ma-
nifestacions de desacord amb el 
testimoni de Millo, perquè els 
bots que fèiem a la cadira eren 
molt evidents”. 

Durant els recessos, a les 12 
i a les 14 hores, van tenir l’oportu·
nitat de saludar i abraçar els pre·
sos i preses, malgrat el cordó que 
els separava. “Junqueras em va 
transmetre el seu mantra ‘co-
ratge, confiança, valor, enda-
vant’ i em va dir, Rafa, Caste-
llar tornarà a ser una ciutat 
republicana, heu de guanyar les 
eleccions municipals. En lloc de 
ser jo qui porta aquesta ànims a 
Madrid,és ell qui em dona ànims 
i a més em posa deures”. Homet 
va afegir que davant de la decla·
ració de Millo “vam sentir certa 
vergonya aliena”.  

El grup d’ErC assisteix al judici 
del procés al Tribunal Suprem

Els quatre regidors d’ERC a les portes del Suprem, dimarts passat. || cEDIDa

L’advocada i periodista visitarà Castellar 
dissabte i l’advocat de Puigdemont, el dia 12

ERC | TrIBunALS

El proper dissabte 9 de març a les 
12:30 h, Junts per Castellar orga·
nitza una conferència a l’Auditori 
en què participaran, d’una banda, 
l’advocada i periodista Beatriz Ta·
legón i de l’altra, Rosario Palomi·
no, psicòloga i membre del govern 
de la Crida Nacional. La conferèn·
cia, titulada “Llibertat. Igualtat. 
República”, tractarà dels valors 
republicans i sobre com la instau·
ració de la República Catalana és 
una oportunitat per assolir ma·
jors quotes de llibertat i igualtat 
entre les persones.

Talegón és llicenciada en 
Dret, directora d’Opinió de Di·
ario 16, tertuliana del programa 
Preguntes freqüents de TV3 i co·
lumnista en diversos mitjans digi·
tals. Es declara no independentis·
ta, però defensa la causa perquè 
li sembla legítima i cada vegada 

Actes amb Beatriz Talegón 
i Jaume Alonso-Cuevillas

Bea Talegón i Jaume Alonso-Cuevillas, convidats per  Junts x Castellar. || cEDIDa

JUNTS PER CASTEllAR | PrECAMPAnyA

més lògica i necessària. 
D’altra banda, el proper di·

marts 12 de març a les 20:00, hi ha 
prevista a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà una conferència amb Jaume 
Alonso·Cuevillas, advocat de Car·
les Puigdemont. En aquesta ocasió 
es conversarà sobre diversos temes 
relatius a l’activitat del president a 
l’exili, a la situació política actual del 
país i al judici que s’està fent al Tri·
bunal Suprem. 

Profesor de Dret procesal a la 
Universitat de Barcelona, va ser degà 
del Col·legi d‘Advocats de Barcelo·
na entre el 1997 i el 2005, president 
del Consell de l’advocacia catalana 
entre el 1999 i el 2000 i president de 
la Federació Europea de l’Associa·
ció d’Advocats entre els anys 2007 i 
2008. El seu nom sona per encapça·
lar la candidadtura del PDeCAT a 
les europees.  || REDaccIÓ

Núria Picas presenta 
el llibre de Raül 
Romeva

+ERC

L’ex campiona del món d’ultratrails 
Núria Picas serà a Castellar dimecres 
13 per presentar el llibre de Raül 
Romeva, ‘Esperança i llibertat’, 
un llibre escrit des de la presó que 
vol donar un pas decidit cap a la 
República. La presentació tindrà 
lloc a les 19 h al Calissó d’en Roca.  

D’altra banda, ERC organitza per 
al dijous 14 de març a la Sala de 
Petit Format de l’Ateneu (20.30 
h) la xerrada-col·loqui sobre 
municipi, comerç i indústria.
En aquesta xerrada s’analitzaran
el present i el futur de la indústria 
i comerç castellarencs i la visió 
global d’ambdós dins el territori.
L’acte comptarà amb la presència 
d’Isaac Albert Agut, diputat delegat 
de Comerç i vocal de la Comissió 
Informativa i de Seguiment de Des-
envolupament Econòmic Local de la 
Diputació, l’alcaldable d’ERC, Rafa 
Homet i el regidor Ferran Rebollo.

PP | CAMPAnyA EN COMú PODEM | PrOPOSTA

El PP demana a 
l’Ajuntament retirar 
símbols grocs d’El Mirador

Els ‘comuns’ aposten 
per ampliar el parc 
públic d’habitatge

El PP de Castellar ha presentat a l’Ajuntament una 
instància demanant que es retiri de la façana d’El 
Mirador adhesius i llaços grocs, “simbologia parti-
dista que, a més d’embrutar atempta contra l’ele-
mental neutralitat que han de mantenir els poders 
públics”, afirmen. Segons explica el PP, aquesta pe-
tició neix del malestar de diversos veïns de Caste-
llar que així ho han fet saber als populars. “Som molt 
respectuosos amb la llibertat d’expressió, però un 
Ajuntament i les seves instal·lacions representen 
a tots els ciutadans, pensin com pensin, motiu pel 
qual ha d’imperar el principi de neutralitat més ab-
soluta”, ha afirmat el cap de llista del PP, Agustí Ber-
nad. “hem sol·licitat la retirada d’adhesius grocs 
que han posat a la façana d’El Mirador. Si no ho fan 
ho demanarem a instàncies superiors”, adeverteix 
Bernad.  || REDaccIÓ

En Comú Podem insta l’Ajuntament a emprendre “tots 
els camins possibles per a l’ampliació d’un parc pú-
blic d’habitatge realment assequible”. Una de les prin-
cipals eines que els comuns posen sobre la taula és que 
es tramitin “les modificacions legals necessàries per 
tal que es destini un 30% dels habitatges d’obra nova 
i de grans rehabilitacions (superiors a un sostre ur-
banístic a determinar), de venda o de lloguer, a habi-
tatge de protecció oficial situat en el mateix edifici”. 
Informen que han registrat una petició de reunió amb 
l’alcalde Ignasi Giménez ja que consideren que és pos-
sible aplicar la legislació disponible per generar oferta 
públic d’habitatge a la vila. Segons estima aquesta for-
mació política, hi ha “unes 200  famílies i joves amb 
necessitat urgent d’habitatge” i que al municipi exis-
teixen més de 120 habitatges buits, propietat de bancs 
i societats.   ||  REDaccIÓ

BREUS

CUP | PrOGrAMA ELECTOrAL

La CUP de Castellar va fer dimecres a Cal Gorina el seu programa elec-
toral en polítiques d’igualtat, feminisme i col·lectiu LGTBI+ . A la sessió, 
de caire participatiu,  hi van participar el regidor de Polítiques LGTBI, 
Solidaritat i Inclusió de l’Ajuntament de Ripollet, Fran Sánchez, la mem-
bre del col·lectiu Les Carnera Bet Tena i el membre de la CUP Castellar, 
Bili Juanico..  || REDaccIÓ

Polítiques d’igualtat, feminisme i LGTBI+
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Els joves de Castellar del Vallès pre·
nen la paraula perquè a partir d’ara 
comptaran amb un nou punt de tro·
bada: el Consell d’Adolescents de Cas·
tellar. Després de la seva presentació 
al plenari municipal de febrer, dijous 
passat es va constituir a Ca l’Alberola 
el grup impulsor d’aquest nou ens. El 
Consell d’Adolescents s’emmarca en 
el Pla Local d’Infància i Adolescèn·
cia 2016·2020.

Si bé la vila compta des de fa una 
dècada amb el Consell Municipal d’In·
fants,  la mesa de participació per a 
adolescents tot just comença a fer les 
seves primeres passes.  En aquesta 
etapa inicial, el Consell d’Adolescents 
està format per 24 nois i noies del mu·
nicipi d’entre 12 i 16 anys (12 adoles·
cents entre 12 i 14 anys, i 12 més entre 
14 i 16 anys). Aquest curs, els repre·
sentants es distribueixen de manera 
proporcional entre els centres educa·
tius, i representen el 2% de cada cen·
tre escolar que ofereix secundària. 
Així, l’institut Puig de la Creu, l’IES 
Castellar, el Casal i FEDAC Castellar 
compten amb els seus portaveus en 
aquest consell de nova fornada.

Tal com va explicar Laia Llonch, 
dinamitzadora del Consell Municipal 
d’Adolescents a través del projecte 
Urbanins, la funció del grup impul·

nou espai de participació per als joves 
Es constitueix el grup 
impulsor del Consell 
d’Adolescents, que 
elaborarà el reglament 
de l’ens participatiu

Els membres del Consell d’Adolescents, acompanyats de representants institucionals i els dinamitzadors de l’ens.  || f.  muñoz

sor serà “redactar el reglament del 
consell, i establir quin serà el seu 
funcionament, així com el procés 
de selecció dels representants”.  Els 
joves decidiran les regles del joc i pre·
pararan el camí per a la seva posada 
en marxa el mes de setembre, amb 
l’arrencada del nou curs 2019·2020.  
“Volem donar continuïtat a l’expe-
riència del Consell d’Infants”, va 
afegir Llonch. “Es nota que tenen 
neguit perquè la seva veu sigui es-
coltada, que tenen propostes”, va 
apuntar la dinamitzadora.

En la dinàmica de treball del 
Consell, els nois i noies seran els pro·
tagonistes. A més d’impulsar la parti·
cipació ciutadana d’aquest col·lectiu, 
l’objectiu del Consell és també apo·

 Rocío Gómez 

derar·los “perquè siguin conscients 
del seu paper en la comunitat i del 
valor de les seves aportacions”, van 
detallar des d’Urbanins.

De fet, en la primera troba·
da del grup impulsor, que va comp·
tar amb la participació de l’alcal·
de, Ignasi Giménez, el regidor de 
Joventut, Dani Pérez, la regidora 
d’Infància i Adolescència, Àngela 
Pappalardo, i de diversos regidors 
de l’equip de govern i de l’oposició, 
els joves van posar damunt la taula 
alguns dels reptes que es plantegen 
en l’àmbit de l’oci, les noves tecno·
logies i les xarxes socials.  “El con-
sell era un espai absolutament 
necessari”, va constatar l’alcalde, 
Ignasi Giménez. “Hem de ser capa-

ços d’incorporar la mirada dels 
adolescents en relació al nostre 
municipi. Hem de prendre el ter-
mòmetre de les necessitats i les 
demandes d’aquest col·lectiu i 
construir solucions amb ells per 
a tots els problemes que ens vagin 
plantejant”, va apuntar Giménez. 

Finalment, l’alcalde va anunci·
ar a la trobada del grup impulsor, que 
les obres del Casal de Joves cogestio·
nat que acollirà l’Espai Tolrà finalit·
zaran aquesta primavera.  “Hem de 
ser capaços de buscar estratègies 
perquè sigui un espai de referència 
per a tot el  col·lectiu, un espai que 
puguin utilitzar per complir amb 
els seus interessos i expectatives”, 
va remarcar Giménez.  

EDUCACIÓ | TECnOLOGIA

Uns 158 alumnes de 3r de primària  
a 4t d’ESO del col·legi El Casal van  
visitar el YoMo (Youth Mobile Fes·
tival), un esdeveniment adreçat a 
escoles que se celebra a la Farga 
de l’Hospitalet coincidint amb el 
Mobile World Congress. La finali·
tat d’aquest festival internacional, 
organitzat pels mateixos respon·
sables del Mobile, és despertar les 
vocacions científiques i tecnològi·
ques entre els infants i els joves, i, 
en especial, les joves. Enguany, hi 
hauran passat més de 20.000 estu·
diants, dels quals el 54% han estat 
noies, però molts d’altres se’n van 
quedar fora.
Va ser la primera vegada que el cen·
tre educatiu castellarenc podia en·
trar al festival, després d’haver·ho 
provat sense èxit l’any passat. Un 
per un, convenientment acreditats, 
els alumnes van anar accedint en un 
lent i emocionant degoteig cap a l’in·
terior, on hi havia estands, tallers, 
conferències i espectacles sobre ro·
bòtica, STEM, programació, nano·
tecnologia o intel·ligència artificial.
Al YoMo, els veritables protagonis·
tes són els alumnes, que poden anar 
voltant en petits grups i descobrint 
de manera autònoma els apassio·
nants continguts del festival: podi·
en tocar, preguntar, interaccionar i 
aplicar tecnologies que comencen 
a conèixer, com fer volar drons, ex·
perimentar la realitat virtual o im·
primir objectes increïbles en 3D. Els 
professors podien, per la seva banda, 
estar al dia de novetats i oportuni·
tats, i agafar un munt d’idees per 
portar·les a les aules.  || REDaccIÓ

El col·legi El 
Casal visita el 
festival YoMo
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dos policies locals salven la vida d’un home

Al centre, els dos agents que van rebre el reconeixement, Borràs i Rocabert. || cEDIDa

La Policia Local de Castellar del Va·
llès va aconseguir salvar la vida d’un 
home utilitzant un desfibril·lador en 
una intervenció d’urgència feta di·
jous passat a la tarda, quan l’home 
va patir una aturada cardiorespira·
tòria. La patrulla de la Policia Local 
va rebre un avís ciutadà que alertava 
que una persona s’havia desplomat i 
estava inconscient als horts del Bru·
net, i va fer ús del desfibril·lador amb 
què està dotat el vehicle policial des·
prés de comprovar que el veí havia 
patit una aturada cardiorespiratòria. 

Els agents van aconseguir recu·
perar el pols de l’home, de 74 anys i 
veí del municipi, després de fer tres 
cicles de descàrrega, i van continu·
ar fent maniobra de recuperació de 
manera manual fins que va arribar 
l’ambulància.

Un cop estabilitzat pel personal 
sanitari, la víctima va ser trasllada·
da a l’hospital Parc Taulí on, segons 

Els agents van reanimar un home de 74 anys amb parada cardiorespiratòria als horts del Brunet

fonts mèdiques, s’està recuperant 
d’un episodi de mort sobtada. Les 
mateixes fonts van assegurar que la 
ràpida intervenció dels agents farà, 
previsiblement, que les seqüeles de 
la víctima siguin de grau menor.

reconeixement

Dimecres passat l’alcalde, Ignasi Gi·
ménez, el regidor de Seguretat Ciuta·
dana, Pepe Leiva, i el cap de la Policia 
Local, Armand Martínez, van fer un 
reconeixement públic a aquesta ac·
tuació que van portar a terme els dos 
agents, Juan Manuel Borràs Martín 
i David Rocabert Campillo. Segons  
els va traslladar l’alcalde, “accions 
com aquestes serveixen perquè la 
ciutadania se senti orgullosa de la 
seva policia” i els va animar “a con-
tinuar la seva feina amb el mateix 
coratge i professionalitat” que van 
mostrar  el passat 28 de febrer als 
horts del Brunet.  

La grafia l·l (ela geminada) representa 
el so d’una ela llarga i només s’usa entre 
vocals: apel·lar, anul·lar, cel·la, til·la, al·
legar... Aquest dígraf (dues lletres que 
representen un so) es pot compondre 
amb la ela, el punt volat i una altra ela 
del teclat de l’ordinador. És a dir, que 
les eles no es poden separar ni amb un 
guionet ni amb el punt de puntuació. El 
punt volat es troba en la tecla del tres 
de la part principal del  teclat.
També cal tenir en compte que si 
abreugem una paraula que conté ela 
geminada aquesta s’ha de mantenir i 
no reduir·la a una sola ela: pel·li (pel·
lícula) i col·le (col·legi).

Una pel·li del col·le

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva·
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.
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Finalitzen les obres de l’Ateneu

OBRES | EquIPAMEnTS

VIA PúBlICA | SAnT fELIu dEL rACÓ

Des de la setmana passada ja s’ha restablert la circulació normalitzada de 
vehicles al pont de Sant Feliu del Racó, després que des del novembre passat 
s’hi hagi hagut de circular de forma alternativa a causa de les obres d’am·
pliació que s’hi estan duent a terme. Els treballs han consistit en la instal·
lació d’un nou sistema de contenció de vehicles d’ampit metàl·lic adequat a 
la normativa vigent que substitueix el que hi havia anteriorment i en l’am·
pliació del tauler del pont amb vorera per facilitar el pas de vianants i bi·
cicletes.  Les obres en aquest punt de la carretera BV·1249 s’emmarquen 
dins un contracte de conservació d’elements de superestructura en ponts 
de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Barcelona, i finalitzaran 
de forma definitiva la setmana que ve, quan es preveu que quedin enllesti·
des les tasques d’acabats de la vorera i la barana.  || REDaccIÓ

L’Ajuntament ha finalitzat les obres de millora de l’Ateneu, uns treballs que 
han servit per millorar l’accessibilitat i reforçar la seguretat d’aquest edifici 
històric. D’una banda, l’equipament ha estrenat un ascensor situat al vestí·
bul amb façana al carrer Major.  D’aquesta manera es resoldrà una dificul·
tat històrica que tenia aquesta sala pel que fa a l’accés de persones amb mo·
bilitat reduïda. Amb aquesta mateixa finalitat s’ha canviat la porta principal 
d’accés a l’equipament per una porta de vidre d’obertura automàtica. D’al·
tra banda, les millores en la seguretat han consistit en la reparació i el reforç 
amb perfils metàl·lics d’alguns elements estructurals de l’edifici, com són al·
gunes biguetes de formigó de la sala d’assajos i del sostre d’un magatzem de 
la primera planta, amb problemes de carbonatació i d’oxidació. Els treballs 
han tingut un cost de 141.000 euros i han anat a càrrec de l’empresa Baldó 
Associats Constructora SL.  || REDaccIÓ

L’ampliació del pont ja s’ha enllestit

BREUS

L’Ajuntament ha instal·lat  recentment 
10 nous punts de llum LED que s’alimen·
ten amb energia solar. Vuit dels fanals 
s’han col·locat a l’inici de l’àrea de pas·
seig del Pla de la Bruguera, a partir del 
monument de la Fita i en direcció a Cas·
tellar. Els altres dos es troben situats als 
accessos a l’aparcament del carrer del 
Sot de Goleres, on ja se n’havien instal·
lat dos més anteriorment.

Les lluminàries instal·lades, que 
compten amb una potència de 30 W ca·
dascuna, suposaran un estalvi anual en 
el consum elèctric de 1.260 kW/h/any, el 
que equival a una reducció d’emissions 
de mitja tona de CO

2
 a l’any.  La instal·

lació de les 10 lluminàries LED foto·
voltaiques ha suposat una inversió de 
26.000 euros, 22.000 euros menys del 
que costaria una instal·lació convencio·
nal connectada a la xarxa elèctrica. Cas·
tellar disposa ara d’un total de 15 punts 
de llum amb panells d’energia solar: 8 a 
l’àrea de passeig del Pla de la Brugue·
ra, 4 a l’aparcament del carrer de Sot 
de Goleres, 2 al parc de Colobrers i 1 a 
l’aparcament de Les Arenes.   

Punts de llum amb energia solar

Alguns dels fanals que s’han instal·lat a l’àrea de passeig  del Pla de la Bruguera. || f. muñoz

S’ha fet una inversió de 26.000 euros en 10 lluminàries LEd fotovoltaiques

  Redacció

TERRITORI | PLA dE LA BruGuErA I SOT dE GOLErES
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DnI. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Avui dia 8 de març les dones de tot el 
món hem estat convocades a la vaga 
feminista.
Venim de lluny, tenim una llarga histò·
ria. Cal recordar totes les dones activis·
tes, sufragistes i sindicalistes: com les 
que van sostenir la Segona República, 
les que van lluitar a la Guerra Civil, les 
que es van enfrontar al colonialisme i 
les que han format part de les lluites 
antiimperialistes de tot el món.
Però actualment la lluita continua, les 
nostres vides segueixen sotmeses al 
patriarcat, que provoca desigualtats, 
discriminacions i violències sobre les 
dones, per això avui som aquí.
Som Les Carnera, col·lectiu de dones 
feministes de Castellar del Vallès. 
Estem fartes, cridem PROU!
PROU! D’anar amb por pel carrer!
PROU! Discriminació salarial!
PROU! Ocupació dels llocs de poder 
per homes!
PROU! De fer·nos entrar en una talla 36!
PROU! Mirades assetjadores!
PROU! De qüestionar les víctimes!
PROU! Racisme i exclusió!
PROU! Opressió per la nostra orienta·
ció sexual i identitat de gènere!
PROU! Violències masclistes!
Volem trencar rols.
Volem ser lliures en tots els espais i a 
tota hora.

Manifest 8-M – Les 
Carnera

 les Carnera. Col·lectiu feminista de 

Castellar del Vallès.

 Junts per Castellar

l castellarenc observa·
dor s’haurà adonat que 
d’un temps cap aquí 
s’han incrementat les 
actuacions i les obres 
a la via pública. Car·

rers, places, passeigs, parcs... Res 
escapa a la febre d’aquest equip de 
govern per fer·li un rentat de cara a 
Castellar abans que arribin les elec·
cions del maig i així l’elector tingui 
la percepció que s’han fet coses en 
aquests quatre anys. I tant que se 
n’han fet, de coses, sobretot els dar·
rers mesos! Altra cosa és que s’esti·
guin fent quan i com toca, però mal·
auradament no és el cas. 
Les obres d’aquesta setmana han 
tocat a la ctra. de Sentmenat. Sem·
bla ser que aquest cop es tracta d’eli·
minar jardineres i part de la vorera 
per fer aparcaments. Celebrem, així 
doncs, que l’equip de govern ens doni 
la raó en relació a les reclamacions 
que des de Junts per Castellar vam 
fer fa uns mesos en referència a la 
manca d’aparcament al municipi, i 
que aquest mateix equip de govern 
va menysprear. 
No obstant, no entenem aquest afany 
obsessiu d’eliminar tot l’arbrat de la 
via pública. Ho van fer amb la plaça 
Folch i Torres, ho van fer amb els ar·
bres dels jardins de la Torre Balada, 
ho han fet amb la plaça de la Lliber·
tat i amb un munt de carrers en què 
els parterres buits són el darrer ves·
tigi que ens recorda que allà hi havia 
un arbre. Sabíem la insensibilitat de 
l’equip de govern envers el benestar 
animal, i ara confirmem que la matei·
xa insensibilitat i menyspreu s’apli·
quen a la flora urbana. En comptes 
de seguir la tendència urbanística del 
segle XXI i fer un Castellar més verd, 
retrocedim a paisatges urbans propis 
del segle XIX en plena era industrial.
I per variar, tal i com dicta la marca 
de la casa, aquestes obres s’han co·
mençat sense haver ni tan sols infor·
mat als comerciants que regenten 
les botigues d’aquesta zona. Tampoc 

E
Prou d’eliminar espais 
verds a Castellar!

s’ha preguntat als veïns si les actua·
cions previstes des de l’Ajuntament 
són prioritàries per a ells o si tenen 
altres mancances que considerin 
més adients solucionar abans. Deu 
ser massa feina. Des de les files soci·
alistes consideren que opinar un cop 
a l’any per decidir en què s’inverti·
ran una part pressupostos és sufici·
ent per cobrir l’expedient de partici·
pació ciutadana. Per sort, el proper 
mes de maig, els castellarencs podran 
votar si volen que Castellar continuï 
anant enrere o si volen que comen·
cem a fer passos endavant.

 Decidim Castellar

a vaga general demos·
tra que el món és viu i 
té força.
La vaga feminista fa que 
el món s’atura. 

Si les dones deixem de produir, prestar 
serveis, cuidar, estudiar i consumir… 
el món s’atura.
Avui  8 de març paralitzarem tots els 
treballs, fins i tot aquells que realitzem 
gratuïtament a les llars i espais privats, 
el consum, els estudis i treballs de tot 
tipus, legals o de l’economia submer·
gida, a l’àmbit públic o privat, que in·
clou també les tasques de cura a la so·
cietat i a la família; treballs que ningú 
veu, o bé que fem amb una menor re·
muneració que quan els fan els nos·
tres companys.
Les dones som totes, també  les que 
no hi són: som les assassinades, som 
les preses, les exiliades, som les que 
es van quedar a les fronteres i som les 
que es van quedar al mar mediterrani 
i a tots els mars, també les paies, gita·
nes, amb diversitat funcional, senso·
rial, intel.lectual...

PROU! De violències masclistes, quo·
tidianes i invisibilitzades que vivim les 
dones, sigui quina sigui la nostra edat 
i condició.

L
8 de Març, Dia de la Dona 
Treballadora, caminem 
cap a la vaga feminista

Volem decidir sobre el nostre propi cos.
Volem avortament legal.
Volem educació sexual.
Volem educació feminista.
Som diferents, del món rural i de la ciu·
tat, treballem en l’àmbit laboral i en el 
de les cures. Som les què travessen el 
mar, les què caminen dies i dies. Som 
les què no hi són, les assassinades, les 
preses, les què són al fons del mar, les 
què esperen a la frontera.
SOM TOTES, I JUNTES, SOM MÉS.

Cerco resposta a una pregunta: què és 
tenir dignitat? És possible que sigui ser 
fidel a un mateix i no doblegar·se a les 
imposicions dels altres, si és que nos·
altres jutgem que no són raonables ni 
justes? És potser no accedir als capricis 
d’una societat que ens exigeix el que obli·
gatòriament s’espera de nosaltres, o dir 
no, quan el que és considera assenyat o 
els “benpensants” ens demanen un sí?
La dignitat sens dubte, és sentir·se i 
ser una persona lliure de pensament i 
d’obra i viure com ho decidim fer, sem·
pre, per descomptat, sense fer mal a 
ningú. La dignitat serà doncs no espe·
rar que ningú ens doni la llibertat, ja que 
si és que ens la donen serà que prèvia·
ment ens l’havien robat.
Ser lliure sense perjudicis ni socials, 
polítics o religiosos, així entenc la dig·
nitat, sense confondre l’espiritualitat 
amb la submissió ni la superstició i 
poder anar amb el cap ben alt per tal 
de perseguir els nostres legítims ob·
jectius, sense deure res a ningú, po·
dent mirar fit a fit a tothom, tot sent 
solidaris i iguals als altres.
Dignitat és ser ferm a la vegada que 
flexible i amigable, sols dignament es 
poden escatir litigis sense trampes, 
només amb veritats.
Això, entre altres consideracions, en·
tenc jo que és tenir dignitat.

La dignitat

 Òscar Cardona

Hem trobat una aliança de casat 
i ens agradaria tornar·la a la per·
sona que la va perdre. Podeu tru·
car al telèfon  93.714.67.01. L’alian·
ça conté un gravat que permet la 
seva identificació.

Aliança trobada

 Antonia hidalgo

La Junta Directiva del Club Atlètic 
Castellar convoca una Assemblea 
General Extraordinària pel diven·
dres 15 de març al gimnàs de les pis·
tes d’atletisme municipal.
L’assemblea se celebrarà a les 18:30 
hores en primera convocatòria i a 
les 19:00 hores en segona convo·
catòria per posar a votació l’acord 
per a la creació d’una secció inclu·
siva al CAC.
*El Club Atlètic Castellar aprofita 
aquesta nota per donar les gràcies 
a totes les persones que diumenge 3 
de març van fer possible que es po·
gués dur a terme amb èxit la cursa 
de la Corriols del Vallès.

Assemblea General 
Extraordinaria del CAC

 Junta del Club Atlètic Castellar

1. El fracàs dels models socialdemò·
crates i neoliberals han fet ressorgir 
la ultradreta. Una ultradreta que su·
posa una amenaça per als drets labo·
rals, humans, socials, econòmics, cul·
turals i polítics que tants anys ens han 
costat de conquerir.
2. Això se suma a l’evidència d’una jus·
tícia patriarcal que deixa en llibertat 
La Manada i separa dones com Juana 
Rivas dels seus fills alhora que la con·
demna per voler·los protegir.
3. Els discursos xenòfobs, masclistes 
i neoliberals aprofiten el seu auge per 
atacar les polítiques de gènere i qües·
tionar la violència masclista, que ja 
porta 14 dones assassinades a l’esque·
na, només durant els dos mesos que 
portem de 2019.
4. No obstant això, els feminismes no es 

Comunicat per la vaga 
feminista del 8-M

 Assemblea llibertària

La junta directiva del casal de la 
gent gran de Castellar ha convo·
cat la seva assemblea general el 
divendres 22 de març a les 16.30 
hores a l’auditori del propi Casal.

Assemblea General

 Casal Catalunyafan enrere. Com sempre es diu: contra 
la violència patriarcal, autodefensa fe·
minista. Com l’any passat, es convoca a 
una vaga general de 24 h que vol para·
litzar els centres de treball, els centres 
d’estudi, el consum i les feines de cures. 
5. Celebrem que, un any més, es ge·
neri aquesta necessària coordinació 
entre els feminismes, el sindicalisme 
i els drets que afecten de forma trans·
versal totes les dones. 
6. No podem entendre la lluita feminis·
ta sense el component de classe i ori·
gen que travessa la majoria de la po·
blació i que ens oprimeix per triplicat. 
7. Tampoc podem entendre un sindica·
lisme que no estigui repercutit per la 
qüestió de gènere, ja que els sindicats 
no estan exempts d’autocrítica contí·
nua per erradicar el masclisme de les 
seves bases, dinàmiques i estructures. 
8. També volem reivindicar que el pa·
triarcat repercuteix en tots els àmbits 
de la vida com l’habitatge, l’educació o 
el racisme. És per això que defensem 
que les lluites no poden ser sense as·
sumir que totes han de tenir en el femi·
nisme un dels eixos articuladors clau. 
9. Així ,doncs, animem a continuar tei·
xint aliances entre dones (lesbianes 
i trans), independentment del seu 
origen o arrelament, i a crear xarxes 
de suport mutu i sororitat feminista 
per combatre l’opressió patriarcal: 
que la resposta i les propostes surtin 
dels carrers! 
10. Per últim, no oblidem totes les dones 
lluitadores que han quedat invisibilitza·
des al llarg de la història i que ara s’al·
cen per fer escoltar la seva veu.
11. Sabem que no diem res de nou però 
ja no fa falta. El moviment feminista 
creix cada dia que passa i es conso·
lida cada 8 de Març. Per a nosaltres, 
no queda cap altra opció: feminis·
me o barbàrie! 

continua a la pàgina 11



DEL 8 AL 15 DE MARÇ DE 2019 11

Edita: ajuntament de castellar del Vallès · c. major, 74 1r pis · 937 472 123 · Director: Julià Guerrero · Redactor en cap: Jordi Rius · Direcció d’art: carles martínez calveras 
Redacció i Fotografia: marina antunez, cristina Domene, Rocío Gómez  · Compaginació i disseny de publicitat institucional: carles martínez, Jordi Batalla i Èlia Guàrdia
Publicitat: ielou comunicació, s.l. · 937 070 097 · comunicacio@ielou.cat · Impressió: Gráficas de prensa Diaria · Distribució: tEB castellar · Tiratge: 5.500 exemplars 
Correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · Dipòsit legal: B-13007-2008

 Joan Creus Oliveras*

Castellar acull aquests 
dies una quinzena d’ac·
tivitats reivindicatives 
dels drets de les dones 
al voltant del Dia Inter·

nacional de les Dones. Avui, 8·M, hem 
convocat una concentració als Jar·
dins del Palau Tolrà, a les 12 del mig·
dia, per fer palès el suport de l’Ajun·
tament i la ciutadania a les demandes 
que des de tots els àmbits de la socie·
tat calen millorar.
A les 7 de la tarda, a la Sala d’Actes 
d’El Mirador, realitzarem l’acte ins·
titucional, que comptarà amb la Lec·
tura del Manifest a càrrec de la Joana 
Naranjo, dona referent de la sanitat 
pública del nostre municipi. Al mateix 
acte comptarem amb la col•laboració 
de l’Esbart Teatral de Castellar, que 
ens obsequiarà amb la lectura musi·
cada de 8 biografies de dones oblida·
des per la història ‘Totes 4 en diem 8’. 
I finalitzarem amb la visita a la mag·
nífica exposició “Nadryv. Art sobre 
dones fet per dones”.
No us perdeu la resta d’activitats 
programades dels propers dies (ci·
nema, exposicions, lectures, tallers). 
A l’apartat del web municipal www.

A
A Castellar reivindiquem 
el Dia Internacional de les 
Dones

otalment immersos 
dins un context actu·
al tan viu i canviant 
com és el del món audi·
ovisual, amb les noves 

plataformes i les noves maneres que 
ens ofereixen de veure cinema, sèri·
es, documentals, etc., plataformes 
com Netflix ens donen l’opció d’ac·
cedir a continguts de maneres di·
ferents a les tradicionals. Això ma·
teix ja hauria de ser enriquidor des 
del moment que ens permet adaptar 
als nostres horaris i a la nostra dis·
ponibilitat una oferta de propostes 
amplíssima: veure la nostra sèrie fa·
vorita quan i on ens vagi bé, també 
des d’altres dispositius... no cal ser 
ni a casa ni davant la pantalla del te·
levisor per poder veure aquell docu·
mental, aquella sèrie o aquella peli 
que ens interessa.
Aquestes noves formes de veure el 
cinema han entrat a les nostres vides 
per quedar·se i, en un món tan fluc·
tuant i de canvi constant, hem de 
saber aprofitar els avantatges que 
ens ofereixen i fer·ne un bon ús. Però 
tot i acceptant·les i reconeixent·les, 
mai haurien de poder reemplaçar i 
menys substituir el visionat en pan·
talla gran i en una sala de cinema. 
No ens podem desfer de l’embolcall 
màgic que representa una sala de 
projecció. L’evasió que et permet una 
sala de cinema no admet comparaci·
ons. Al cine pots oblidar les pampa·
llugues dels telèfons mòbils, els so·
rolls de l’entorn més immediat i tot 

  2001 Space Odyssey. || Joan munDEt

La màgia de la pantalla gran

T PlAÇA MAJOR

ÀNGElA BAIlÉN
Membre del Club Cinema 
Castellar i de la Comissió 

BRAM! 2019
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pel·lícula tan premiada i anomenada 
com Roma sense sortir del menjador 
de casa seva. Doncs si tenen l’opor·
tunitat de poder veure·la en alguna 
de les poques sales de cinema on s’ha 
estrenat, veuran una pel·lícula dife·
rent de la que van veure al televisor 
de casa. Per polzades que aquest tin·
gui, la fotografia en blanc i negre, amb 
aquells plànols generals que acaben 
sent plànols seqüència, i aquella re·
creació del Mèxic dels anys setanta 
tan aconseguida, no es poden valo·
rar ni apreciar de la mateixa mane·
ra veient·la al cinema o veient·la a la 
televisió. Per tant, reivindiquem que, 

si més no, hi ha un determinat tipus 
de pel·lícules més aconsellables de 
veure en pantalla gran, tot i les pla·
taformes que ens les puguin oferir, 
si el que volem és gaudir del bon ci·
nema i totes les seves virtuts.
Sense sortir del tema de les platafor·
mes, l’11è BRAM! ha estat sensible al 
context actual i projectarà com a no·
vetat la sèrie Arde Madrid de Movis·
tar+. A Castellar tindrem el privile·
gi de poder·la veure en pantalla gran 
en una marató que comptarà, a més, 
amb la participació de la seva crea·
dora, la castellarenca Anna R. Costa. 
I sense perdre l’essència social, i 

també en pantalla gran, la mostra 
ens brindarà diversos eixos temà·
tics: la mirada femenina al cinema, 
l’activisme i el feminisme, els drets 
del col·lectiu LGTBI, la memòria his·
tòrica... un seguit de temes que cons·
tantment cal reivindicar, denunciar, 
recordar perquè malauradament no 
perden vigència, malgrat el pas del 
temps. Tot plegat, preparat a cura 
pel Club Cinema Castellar Vallès: 
som amants del cinema i, en defini·
tiva, públic que s’ha organitzat per 
acostar un cinema que combina re·
flexió, art i entreteniment... ah, i que 
aposta per la versió original.

tipus d’interrupcions domèstiques 
que es produeixen quan ets a casa. 
Diríem que es donen les condicions 
adequades per submergir·te durant 
una hora i mitja o dues hores en una 
altra vida i en unes altres històries.
Aquesta és la màgia i mai serà el ma·
teix veure una pel·lícula al cinema o a 
la pantalla d’un telèfon mòbil o d’una 
tauleta, mentre vas en tren a treba·
llar. A més, i enfront el consum indi·
vidualitzat que suposen l’ús d’aquests 
dispositius, les sales de cinema oferei·
xen una experiència col·lectiva. Anar 
al cine és un acte social que afavoreix 
les relacions humanes al poble o a la 
ciutat, permet compartir impressions 
sobre allò que has vist i fins i tot afa·
voreix l’activitat econòmica als bars, 
restaurants i comerços del voltant. 
Ens podem fixar en un exemple re·
cent. Els usuaris de Netflix poden 
veure pràcticament en exclusiva una 

castellarvalles.cat/diadelesdones es 
pot consultar amb tot detall aquesta 
suma d’esforços amb les entitats que 
són sensibles a la causa del feminis·
me i l’equitat.
Totes aquestes activitats són exem·
ples de l’aposta ferma per la defensa 
dels drets, la llibertat i la seguretat de 
les dones.  Estem vivint amenaces reals 
cap a les polítiques feministes, amb la 
irrupció de formacions polítiques ab·
solutament reaccionàries i la radicalit·
zació dels partits de dretes que recupe·
ren els seus discursos més retrògrads 
i contraris als drets de les dones. 
Tot i així, també vivim amb esperan·
ça l’enfortiment del moviment femi·
nista, com va quedar demostrat amb 
l’èxit internacional de les manifestaci·
ons del 8M, el moviment MeToo, etc... 
amb la implicació copartícip de dones 
i homes que es rebel•len front el siste·
ma patriarcal i exigeixen governs que 
donin respostes efectives als greus pro·
blemes que pateixen més de la meitat 
de la població: violència masclista, dis·
criminació en tots els àmbits (educa·
tiu, laboral, polític, cultural, esportiu...), 
feminització de la pobresa, manca de 
polítiques de conciliació... 
Perquè sabem que les polítiques pú·
bliques d’igualtat són l’instrument 
per millorar, no només les vides de 
les dones sinó de tota la ciutadania. 
Perquè quan avancen les dones, avan·
ça la societat i la democràcia.
*1r Tinent d’Alcalde

 Ferran Rebollo*

ia 5 de març, 4,30 
h del matí, ens tro·
bem els 4 Regidors 
d’ERC Castellar, per 
tal d’agafar l’AVE, en 

D
Tribunal Suprem

que no hagin marxat els nostres 9 
companys/es empresonats, només 
en separa un cordó, podem inter·
canviar altre cop mirades de com·
plicitat i somriures, es veuen forts.
A les 12,30 h, tornem a entrar a la 
Sala, es torna a obrir el teló, els ac·
tors ja són el seu lloc i continua l’in·
terrogatori amb en Millo, continua 
el festival. Acaba la representació 
d’aquesta personeta i es retira.
Al cap d’una estona és crida a de·
clarar a Neus Munté, l’interroga·
tori és més breu.
A les 14,30 h s’aixeca la sessió, 
de nou hem d’esperar que surtin 
els nostres 9 companys/es de la 
sala, ens torna a separar un cordó, 
aquest cop si, aquest cop podem 
fer una abraçada amb l’Oriol, amb 
Jordi Cuixart, amb en Raül Rome·
va, tornen a haver·hi mirades i som·
riures de complicitat amb la resta, 
fins que arriben els agents de se·
guretat i ens separen dels nostres 
companys/es. Veiem amb tristor i 
indignació com surten per la porta 
de la platea.
A les 21,25 h surt l’AVE de tornada, 
mentrestant anem a dinar, donem 
una volta per Madrid, i tornen cap 
a casa, amb la sensació d’haver in·
tentat donar escalf i ànims als nos·
tres companys/es, han de saber que 
no estan sols. #llibertatpresosipre·
sespolitiques #judicidelavergonya
*Regidor d’ERC

destí Madrid, en concret al Tribu·
nal Supremo.
Arribem a Madrid, percebem una 
quantitat enorme de banderes es·
panyoles als balcons de les cases i 
edificis, cap bandera de la Comu·
nitat de Madrid, no recordàvem un 
Madrid tan abanderat, tan espanyol 
tant patriota, curiós oi?
Arribem al TS cap a les 9 del matí, 
per entrar a la sessió del #judicide·
lavergonya, ens demanen el DNI, i 
ens fan deixar el telèfon mòbil. En·
trem i comencem a veure cares co·
negudes, gent de la premsa, polí·
tics, advocats...
Entrem a la Sala, ostentosa, recar·
regada, davant l’escenari, estan el 
jutges amb les seves punyetes, a un 
costat d’aquest escenari els fiscals, 
a l’altre els advocats defensors i al·
guns dels nostres companys/es que 
han de ser jutjats, al mig hi ha una 
bancada en la resta de companys, 
en entrar ens creuem la mirada amb 
ells, amb un somriure de complici·
tat i d’ànims, tot impressiona i molt.
S’obre el teló, ja comença la fun·
ció, s’obren els micros i crida’n per 
entrar al primer testimoni el “Sr.” 
Jose Enrique Millo, per declarar, 
obvio el contingut de la declaració 
d’aquesta personeta, per no ferir 
la sensibilitat de ningú, en nom a 
la veritat. Tot un festival.
A les 12 hi ha un recés del judici, i 
no podem abandonar la sala fins 

PROU Insults
PROU assatjaments
PROU explotació
PROU de ser el blanc fàcil del mercat
PROU estereotips
PROU sentències masclistes
PROU POR!!
VOLEM  poder moure’ns en llibertat 
per tots els espais i a tota hora.
VOLEM gaudir d’una vida lliure de vi·
olències masclistes.
VOLEM  ser les mestresses del nos·
tre cos.
VOLEM estimar lliurament, sense que 
ningú ens hagi de dir  com ho hem de fer.
VOLEM comportar·nos com vulguem, 
sense prejudicis ni ser jutjades.
VOLEM ocupar alts càrrecs, prou sos·
tres de vidre.
VOLEM cobrar el mateix per fer el 
mateix.
VOLEM ser educades igual que al nos·
tre germà, amic..
VOLEM ...



DEL 8 AL 15 DE MARÇ DE 201912

salut

El projecte COMSalut, comunitat i 
salut, parteix de la base que un 80% 
dels determinants de la salut són 
fora del sistema sanitari. L’objectiu 
és tractar la salut des de tots els àm·
bits, que no sigui una cosa exclusiva 
del CAP. “L’objectiu que marca el 
COMSalut és incrementar, cada ve-
gada més, les actuacions, les acti-
vitats respecte el que entendríem 
com medicina tradicional”, explica 
el regidor de Salut, Joan Creus, que 
va estar present a la jornada que es 
va organitzar dimecres. “Vam parti-
cipar en la sessió que organitzava 
el COMSalut titulada Experiència 
i futur perquè estem entre els 16 
municipis més actius en l’aposta 
per la salut comunitària”.

Castellar del Vallès forma part 
del grup impulsor de COMSalut. De 
fet, és un dels municipis més petits 

que en formen part. “Va ser una 
jornada de bones pràctiques per 
mostrar com es treballa la salut 
comunitària a tots els municipis i 
així poder-nos enriquir entre tots”.

COMSalut pretén impulsar la 
reorientació del sistema sanitari cap 
a la promoció de la salut i la salut co·
munitària, així com la lluita contra les 
desigualtats i la promoció de les polí·
tiques públiques saludables en l’àm·
bit local. “Aquesta és una línia que 
s’ha engegat darrerament dins del 
Departament de Salut de la Gene-
ralitat però en què històricament 
Castellar, tant des del CAP com des 
de la regidoria de Salut de l’Ajun-
tament, hi ha cregut molt. Des de 
fa tres anys fem prescripció soci-
al amb l’objectiu que la salut no 
vingui només donada per uns in-
dicadors farmacològics sinó que 
es facin activitats de caràcter més 
social com caminar, fer zumba o un 
cafè tertúlia”.

Pioners en la 
salut comunitària

Foto de família en el marc de la jornada de treball ‘Experiència i futur’. ||  cEDIDa

responsables de salut de la vila participen en 
una jornada de bones pràctiques al COMSalut 

  Cristina Domene

SANITAT | jOrnAdES

Castellar fa 20 anys que treballa 
en xarxa i els resultats són evidents. 
A tall d’exemple, el 2018, 419 perso·
nes es van beneficiar de la prescrip·
ció social a la vila. Tot i això, els rep·
tes continuen endavant, com adaptar 
el catàleg d’activitats a les necessi·
tats de la població o implicar tots els 
professionals, també fer participar 
empreses. “Com a intervenció més 
immediata, en breu començarem 
la prevenció d’addiccions en els 
joves, amb el programa Youth in 

Castellar”, afirma Creus.
El 2015, en el marc del Pla Inter·

departamental de Salut Pública, neix 
el projecte transversal Comunitat i 
Salut: COMSalut. Al juny se signa un 
acord marc entre el Departament 
de Salut, el CatSalut i proveïdors de 
l’atenció primària que constitueix 
el tret de sortida de COMSalut a 16 
ABS de Catalunya. Les setze àrees 
bàsiques de salut que participen in·
icialment en el COMSalut apleguen 
més de 350.000 persones. 

de Castellar es van 
beneficiar l’any 2018 de 

la prescripció social 

PERSONES

419
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esports

les inscripcions de la 29a 
Travessa a Montserrat fins 
al 14 de març

les inscripcions per a la 29a edi-
ció de la travessa a montserrat 
del centre Excursionista castellar 

es podran fer fins al 14 de març a la 
botiga stop (c/ major, 23) i a la se-
cretaria del centre Excursionista 
(c/ colom,  s/n), els dilluns, dime-
cres i divendres de 7 a 9 del vespre i 
es podrà sol·licitar més informació 
en el telèfon 937 14 7 305.

Bárbara Martínez, or a 
l’Open Ibiza de taekwondo

la taekwondista del club cInfI de 
sabadell Bárbara martínez va em-
portar-se l’or en el torneig open Ibiza 
disputat a l’illa balear. martínez es va 

imposar a la final per un contundent 
11-0 en categoria precadet. la caste-
llarenca va col·laborar amb aquesta 
victòria en els èxits del club sabade-
llenc, que quallant una bona actuació 
va tornar amb dos ors i tres bronzes 
de l’illa blanca.

jesús fraile i Ona Sociats s’emporten la Corriols

Un dels participants de la cinquena edició de la Corriols del Vallès, a l’últim tram no asfaltat de la cursa. || a. san anDRés

Jesús Fraile i Ona Sociats s’emporten 
la victòria absoluta a la cinquena edició 
de la Corriols del Vallès en la cursa dels 
24 kilòmetres. Ricard Pérez i Irene Sán·
chez guanyen la cursa curta dels 14 km. 
La primera edició de la Mini·Corriols és 
per a Marc Sánchez.

Més de 200 participants han gau·
dit dels tres recorreguts de la Corriols 
del Vallès en una jornada en què el sol i 
la calor han estat la tònica de la jorna·
da. Passats uns minuts de les 9 del matí 
es donava el tret de sortida als dos re·
correguts de 24 i 14 km, des de la plaça 
d’El Mirador.

El recorregut de 24 km, amb 900 
metres de desnivell i gran part del tra·
jecte per corriols molt tècnics, ha trepit·
jat territori de Castellar, Sant Llorenç 
Savall, Caldes de Montbui i Sentmenat, 
ha passat molt a prop del turó dels Tres 
Pins (640 m), ha visitat el pic del Vent 
(815 m) i ha vorejat el turó de la Tomba 
dels Moros (667 m) i el de Sant Sebas·
tià (672 m), just a tocar de Sant Sebas·
tià de Montmajor o les Roques de Can 
Jofresa (517 m).

Jesús Fraile (2:05,28) era el més 
ràpid en el trajecte llarg, seguit d’Isaac 
Duarte (2:08,20) i Aarón Díaz (2:09,34). 
En categoria femenina, Ona Sociats 
(2:28,02) era la guanyadora, seguida de 
Cristina Bernabé (2:45,35) i de Cristina 
Juni (2:49,22).

  Albert San Andrés

D’altra banda, el recorregut de 14 
km sortia des del mateix punt, girava pel 
Coll Roig (37 m) i en direcció al turó dels 
Tres Pins i les Roques de Can Jofresa. 
Un trajecte que Ricard Pérez va com·
pletar en 1:10,12, seguit de Jordi Lexina 
(1:16,34) i Miguel Cruz (1:19,39). Irene 
Sánchez (1:30,36) era la més ràpida, se·
guida de Míriam Moreno (1:37,49) i Isa·

Més de 200 inscrits en 
la cinquena edició de la 
prova de muntanya del 
Club Atlètic Castellar

bel Criach (1:41,27).
La Mini·Corriols, cursa que debu·

tava en aquesta cinquena edició, tenia 
una desena de participants i sortia des 
de l’última zona de corriols de la cursa 
gran. Marc Sánchez (0:03,55) era el gua·
nyador, seguit d’Adrià Morón (0:04,06) i 
Gael Lima (0:04,06).

“A nivell organitzatiu ha anat tot 

molt bé i hem tingut molts col·laboradors, 
entre els quals es troben els ADF. La pri-
mera edició de la Mini-Corriols ha estat 
molt positiva i la valoració rebuda dels 
participants ha estat molt bona, desta-
ca que el recorregut ha estat dur, tècnic 
i molt maco” va destacar Marc Villanue·
va, organitzador de la prova i membre del 
Club Atlètic Castellar. 

de la prova de 
muntanya del 
CA Castellar

EDICIÓ

5
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L’equip groc·i·negre no va poder su·
perar el CB Sitges i va perdre per 
81 a 76 contra un rival directe de 
la part alta de la taula. Els de Raúl 
Jodra, però, aconsegueixen mante·
nir la vuitena posició a la taula tot i 
quedar a dues victòries del cinquè i 
el sisè classificat.

A la pista, el CB Castellar va 
saber mantenir el pols del partit du·
rant gairebé els 40 minuts de joc, tot 
i les baixes de l’equip, que arribava 
sense els lesionats Aleix Pujadas i 
Àlex Hernàndez, i el fet de presen·
tar·se a Sitges amb només set juga·
dors del primer equip, completant 
la convocatòria amb el filial.

El Castellar, però, va saber 
manar al primer període i amb qua·
tre triples superava per 23·24 els lo·
cals, que aconseguien tres anota·
cions des del perímetre. Tot i això, 
l’equip groc·i·negre no era contun·
dent com en altres ocasions i Raúl 
Jodra es veia obligat a mantenir 
molts minuts els titulars a la pista.

Al segon quart, els castella·
rencs no aconseguien fer front a 
l’allau de joc exterior dels del Garraf, 
que els superaven per cinc punts al 
descans, 46 a 41, i la defensa visitant 

es començava a ressentir 
L’equip, però, aconseguia man·

tenir el duel del joc al tercer quart, i 
feia del joc perimetral la faceta més 
completa, ja que va aconseguir qua·
tre triples més. El local David Haro, 
però, es convertia en el millor dels lo·
cals i aconseguia sumar en el quart 
un total d’onze punts, decantant la 
balança i fent marxar els seus de vuit 

El Carnaval no despista el Bàsquet Sitges (81-76)

Les baixes 
condemnen el CB 
Castellar, que tot 
i la derrota manté 
la vuitena plaça

  Albert San Andrés

guir creixent i aprendre dels er-
rors i ser conscients dels partits 
que queden per guanyar el prò-
xim a casa contra el Sant Cugat”.

Amb vuit partits encara per en·
davant, el CB Castellar ocupa la vui·
tena plaça de la categoria amb un 
balanç de 8 victòries i 10 derrotes, 
abans de rebre el CB Sant Cugat, 12è 
classificat amb un balanç de 6/12. 

punts a l’últim període. El Castellar 
intentava reaccionar, però les baixes i 
el cansament acumulat li feien desis·
tir per acabar caient de cinc, 81 a 76.

“A la segona meitat ens va fal-
tar mentalitat. En l’àmbit ofensiu 
ens van condicionar molt amb la 
seva defensa, sobretot sota cistella. 
Ens va faltar duresa, estàvem con-
dicionats perquè només érem set 

jugadors del primer equip. El par-
tit va ser igualat i una sèrie de pèr-
dues al final va decantar la balan-
ça” va afirmar el tècnic Raúl Jodra, 
que creu que “era una sortida molt 
complicada per la setmana que ha-
víem patit, en què l’equip no va en-
trenar plegat pràcticament cap dia 
per lesions i manca de jugadors. 
Ara ens toca fer-nos més forts, se-

El pivot Jordi Navarro va tornar a ser el màxim anotador del seu equip i va aconseguir tres triples per tal de sumar un total de 22 punts. || a. san anDRés
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Eric Rubio va acabar quart i es va quedar a les 
portes del podi en la segona cita del campionat 
de Catalunya de motocròs al circuit de ‘El Bos·
quet’ de Ponts (Lleida).

Tot i el zero que va marcar a la primera cita 
del campionat al circuit de Rufea (Lleida) per 
avaria, el castellarenc Eric Rubio segueix apre·
nent i creixent com a pilot de motocròs en la ca·
tegoria MX50 i aquest cap de setmana va sumar 
una quarta posició absoluta al circuit de Ponts.

El ‘77’ aconseguia el tercer millor crono 
d’entre els 31 participants en la cursa, sent pilot 
de primer any i competint amb pilots amb més 
experiència. El de la Danny Rodríguez Academy 
no tenia gaire sort durant la primera de les cur·
ses i la KTM fallava a la sortida, cosa que el va 
deixar a l’última plaça.

Tot i això, Rubio era capaç de remuntar 
fins a la cinquena posició i va quallar una cursa 
espectacular.

En la segona màniga, tot i no fer una bona 
sortida, aconseguia col·locar·se en el grup cen·
tral de la cursa, on mantenia una gran lluita per 
la tercera posició,  tot i que va acabar quart.

El pilot d’Àvila, Carlos Martín, era el gua·
nyador de les dues curses i segueix dominant 
la categoria més petita del català, amb un total 
de 95 punts a dues carreres. Daniel Valencia és 
segon amb 63 i Nil Pérez, tercer amb 57.

Rubio ocupa la vuitena plaça entre els 35 
pilots participants i suma 26 punts tot i no haver 
puntuat a les dues mànigues de Rufea.

La pròxima cita del campionat serà el 7 
d’abril a Almenar, Lleida.  || a. san anDRés

falta de sort i punteria a
Arenys de Munt (5-0)

Eric rubio segueix aprenent 
al Campionat de Catalunya

Eric Rubio amb la seva KTM abans de la cursa de Ponts. || cEDIDa

hOqUEI | 1A CATALAnA MOTOR | CAMPIOnAT CATALunyA MX

Tot i seguir en la bona línia de joc, l’HC Cas·
tellar va tornar a patir l’enèsim correctiu 
d’aquesta temporada, després d’encaixar 
un 5·0 en la visita a l’Arenys de Munt. Els del 
Maresme, setens classificats, van ser més 
efectius de cara a porteria i van assegurar 
els tres punts amb jugadors de l’equip de Na·
cional Catalana.

Sembla com si tothom estigués avisat de 
la reacció de l’equip grana en aquestes últimes 
jornades de lliga i, a Arenys de Munt, la tònica 
de l’equip rival va seguir sent la mateixa que 
als últims partits i es reforçava amb jugadors 
del primer equip de Nacional. Els granes, que 
segueixen lluitant tot i la desgavellada situa·
ció que viuen des de l’inici de temporada, no 
van tenir la sort de cara a porteria i van fallar 

totes les ocasions del partit.
El tècnic castellarenc, Ramon Bassols, 

es va lamentar de la pèrdua dels tres punts i 
va afirmar que “l’Arenys va venir amb tota 
l’artilleria. Ningú vol perdre contra nosal-
tres. Vam tenir errors defensius, però el re-
sultat no s’ajusta al partit que vam fer, amb 
una segona part molt bona, en què vam tro-
bar un porter que ho va aturar tot. Un dels 
principals problemes que tenim és que ne-
cessitem moltes ocasions per aconseguir 
marcar i tot i això, no acabem de definir”.

Amb aquesta derrota, l’HC Castellar 
es complica definitivament la permanència, 
quan només queden nou jornades i 27 punts 
per disputar. El Castellar és a 13 de la promo·
ció de descens.  || a. san anDRés

l’hC Castellar va tornar a xocar contra un rival en lliga. || a. san anDRés
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Els jugadors del sènior masculí en un partit al Puigverd, en imatge d’arxiu. || a. san anDRés

Casado, segon per la dreta a sota i Alcaraz, el quart, a Ripoll. || cEDIDa

VOlEI | LLIGA

CIClISME | CArrETErA

Primera victòria 
del sènior masculí 
a la fase d’ascens

Casado i Alcaraz arrenquen 
la temporada amb victòria

Una sort diferent per als dos equips sènior de la secció de vòlei 
del FS Castellar, amb una victòria i una derrota per a cada 
equip. La victòria va ser del sènior masculí al Puigverd per 
3·2 (26·24/20·25/22·25/28·26/15·7) contra el Torre de Clara·
munt VC. L’equip de Nieves Torrico aconsegueix així la prime·
ra victòria a la segona fase de la lliga ·la de l’ascens· després 
de cinc partits disputats. L’equip segueix en setena posició.

D’altra banda, les noies de Raúl Gálvez van sumar la 
quarta derrota de la segona fase després de perdre a casa 
per 1·3 (18·25/25·19/20·25/24·26) contra el CV Alella. L’equip 
ocupa l’última plaça de la taula i es complica la permanència 
a la Tercera Catalana.  ||  a.san anDRés

Axier Casado i Oriol Alcaraz comencen la temporada ciclista amb dues vic·
tòries al 4t Trofeu Vila de Ripoll·CTER,  la cursa de ciclisme en ruta dispu·
tada a Ripoll aquest cap de setmana.

Els del Tot·Net Terrassa van dominar la prova i mentre Casado (01:12:31) 
s’imposava en la classificació absoluta de la cursa de 40 km, Alcaraz (01:13:06) 
entrava en quarta posició i era el primer cadet de primer any de la competi·
ció. L’equip del Tot·Net Terrassa CC va ser el gran triomfador de la jornada 
ja que va ocupar les cinc primeres posicions de la cursa, amb Marcel Palla·
rés segon, Martí Hidalgo tercer i Joel Díaz quart. Díaz acompanyava al podi 
a Alcaraz en cadets de primer any, amb Adrià Franquesa tercer.

L’equip terrassenc també es va emportar tots els premis possibles de 
la cursa de Ripoll i va aconseguir la victòria als ports de muntanya i a les 
metes volants.  || a.san anDRés

Vic-Riuprimer - Gramanet 2-0
can parellada - Juan xxIII 1-1
les franqueses - sallent 3-1
Joanenc - cardedeu 1-1
sabadellenca - sabadell B 2-0
Ripollet - Roda de ter 5-0
Parets - UE Castellar 0-0
masnou - caldes montbui 0-0
Berga - matadepera 3-1

tona - Vic 5-3
Arenys de Munt - hC Castellar 5-0
Bigues - tordera 5-0
Ripoll - lloret 9-3
Jonquerenc - Voltregà 5-5
arenys de mar - sentmenat 2-3
Roda - GEiEG 2-2
palafrugell - cassanenc 4-3

Eixample - Gavà B 4-4
Alheña - FS Castellar 2-2
sants - castellbisbal 6-4
sant Joan Despí - olesa 4-9
casserres - monistrol 4-4
floresta B - Rosario central 3-7
Rocafort - nou Escorial 5-3

FUTBOl FUTBOl SAlA BÀSqUET hOqUEI PATINS
2A CATALAnA · GruP Iv · j22 dIvISIÓ d’HOnOr · GruP II · j16 COPA  CATALunyA· GruP 2 · j18 1A CATALAnA · GruP A · j21

cE Berga  44  23  12  8 3
Cf Parets  42  23  11  9  3
vic-riuprimer rfC 42  23  12  6  5
Cf ripollet 40  23  11  7  5
Cd Masnou 39 23  11  6  6
Cf Les franqueses  39  22  12  3  7
uDa Gramanet  37  22  11  4  7
fC joanenc  36  23  9  9  5
CE Sabadell B  36 23  10  6  7
fC Cardedeu  34 23  9  7  7
Cf Caldes Montbui  34  23  9  7  7
uE Sabadellenca  34  23  10  4  9
CE Sallent 27 23  7  6  10
UE Castellar  24  23  6  6  11
Cd Can Parellada 22  23  6  4  13
fC Matadepera  18  23  4  6  13
CS juan XXIII 12 23 3 3 17
CE roda de Ter 6 23 1 3 19

fs olesa 35 16 11 2 3
fs Bosco Rocafort 31 16 9 4 3
ap nou Escorial 31 16 10 1 5
s Joan Despí cfs 30 16 9 3 4
sants futsal 29 16 9 2 5
alheña cE 26 16 8 2 6
fs casserres 23 16 7 2 7
monistrol fs 23 16 7 2 7
FS Castellar 21 16 5 6 5
fs castellbisbal 19 16 6 1 9
f Rosario central 19 16 6 1 9
cfs Eixample 16 16 4 4 8
ccR Gavà B 11 16 3 2 11
olímpic floresta B 6 16 2 0 14

Badalonès  18 14 4
cB Ripollet  18 14 4
cB alpicat  18 13 5
cB santa coloma  18 12 6
maristes ademar  18 10 8
Bàsquet sitges  18 10 8
la salle Reus ploms  18 8 10
CB Castellar  18 8 10
aEsE  18 7 11
Bàsquet molins  18 7 11
Basquet pia sabadell   18 7 11
uE sant cugat  18 6 12
cB cantaires tortosa 18 5 13
círcol cotonificio  18 5 13

ClASSIFICACIÓ  PJ PG PPClASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP ClASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP ClASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

cp Voltregà 52 21 16 4 1
Hc sentmenat 42 21 13 3 5
fD cassanenc 41 21 13 2 6
Hp tona 41 21 13 2 6
cp Roda 37 21 12 1 8
Hc Ripoll 36 21 11 3 7
cE arenys munt 36 21 10 6 5
cp Jonquerenc 33 21 10 3 8
cH lloret 33 21 10 3 8
cHp Bigues i Riells 28 21 8 4 9
cp Vic 27 21 8 3 10
GEiEG 26 21 7 5 9
cH palafrugell 22 21 6 4 11
cH arenys fe mar 17 21 5 2 14
cp tordera 6 21 2 0 19
hC Castellar 4 21 1 1 19

sant cugat - Reus ploms 67-62
Sitges - CB Castellar 81-76
molins - cotonificio 66-62
aEsE - Badalonès 67-71
santa coloma - ademar 73-68
Ripollet - cantaires 91-71
alpicat - pia 70-52

FUTBOl (UE Castellar)

DISSABTE 9 MARÇ
Joan Cortiella
09:00   infantil a fem – B. montcada  
10:30     benjamí a – ufB JaBac  
10:30     benjamí B – sabadell nord  
11:30     prebenjami B – aristoi  
11:30     aleví a – Ef Barberà  
13:30    cadet B – Ef Base Ripollet aD 
15:30     infantil B – Ef Barberà  
17:30     juvenil a – cardedeu fc 
19:30     juvenil fem – Ef Barberà
  
Partits a fora
09:00    mirasol Baco -  aleví G 
09:45    c. sabadellès -  benjamí E 
10:00    tibidabo tR -  infantil c 
10:30    Ef sabadell -  benjamí c
12:00    molletense uD -  infantil a 
12:00    Ef planadeu -  juvenil B
12:10    terrassa -  prebenjamí a 
13:15    sant Joan D. -  escola 

DIUMENGE 10 MARÇ
Joan Cortiella
09:00   aleví c – Ef Base Ripollet
09:00   aleví f – terrassa
10:30     benjamí D – sant quirze
12:15     amateur – les franqueses
14:15     aleví B – cercle sabadellès
15:45     infantil D – sant quirze

Partits a fora
09:30    la Garriga cf -  aleví H
10:05    Ef sabadell -  aleví E 
11:15    cerdanyola -  aleví D
12:15    Ef Barberà  -  cadet c 
12:30    sant quirze -  cadet a 
14:15    m. lanzarote -  infantil B fem 

AGENDA
dEL 8 AL 14 dE MArÇ

BÀSqUET (CB Castellar)

DISSABTE 9 MARÇ
Pavelló Puigverd
16:30   preinfantil  – creu alta
18:00     júnior fem – Dominiques

Partits a fora
10:15    creu alta sabadell -  mini 
11:00    EB Rosella -  premini 
17:45    cB Ramon llull -  sènior fem

DIUMENGE 10 MARÇ
Pavelló Puigverd
09:30   infantil  – cB can parellada
11:00     mini  – Vedruna Gràcia
12:30     júnior  – co manresa
17:00     sènior B  – cn caldes
19:00     sènior a  – uE sant cugat

Partits a fora
09:15    Bàsquet pia sabadell -  cadet 
12:00    uE Barberà -  premini 

hOqUEI (hC Castellar)

DISSABTE 9 MARÇ
Pavelló Dani Pedrosa
17:30    iniciació B – HC Palau
19:30    sènior – HP Tona

Partits a fora
11:30   CP Masquefa -  iniciació A
12:00   Sant Cugat -  prebenjamí B
17:45   HC Palau Plegamans -  fem
18:45   HC Palau -  infantil

DIUMENGE 10 MARÇ
Pavelló Dani Pedrosa
12:00    prebenjamí A – Torrelavit
13:00    juvenil A – CP Congrés

Partits a fora
12:00   Mollet HC -  juvenil B

FUTBOl SAlA (FS Castellar)

DISSABTE 9 MARÇ
Pavelló Joaquim Blume
09:00   aleví a –  ufs mollet
10:15     prebenjamí a –  G. serra
11:30     cadet B –  cfs castellterçol
12:45     benjamí a –  cfs montcada
15:45     infantil a –  santa coloma
17:30     sènior a –  fs casserres
19:30     sènior B –  sentmenat cE

Partits a fora
10:15   cardedeu fs -  prebenjamí B
11:30   Ràpid s. coloma -  benjamí B
12:30   olímpic floresta -  cadet a
15:30   Estel Vallesca -  juvenil B

DIUMENGE 10 MARÇ
Pavelló Joaquim Blume
16:00     aleví B –  manlleu 2015 cEfs
17:30     juvenil a –  natació sabadell

esports
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cultura BRAM! 2019

BRAM! Infantil, 
diumenge al matí

El BRAM! 2019 també ha pensat en 
l’oferta cinematogràfica per al pú-
blic familiar. Diumenge 10, el BRAM! 
Infantil ofereix la pel·lícula ‘Ernest 
& Celestine, contes d’hivern’, a les 
12.30 hores, una pel·lícula francesa 
del 2017.  Prèviament, el Cor Sant 
Esteve oferirà un concert a partir 
de les 12 h. tot plegat, tindrà lloc 
a l’Auditori Municipal. L’Ernest 
és un os alt i gros a qui agrada 
tocar música i menjar melmelada. 
Des de fa un temps conviu amb 
la Celestine, una petita i bonica 
rateta que va adoptar perquè era 
òrfena. Amb l’arribada dels primers 
flocs, aquesta encantadora 
família haurà de fer front a un seguit 
d’esdeveniments que ajornaran la 
hibernació de l’Ernest. Una nova 
adaptació dels populars contes 
infantils, plena d’encant i valors 
positius, que manté la bellesa de les 
il·lustracions originals de Monique 
Martín (coneguda com a Gabrielle 
Vincent), il·lustradora, pintora i 
escriptora belga que va adoptar 
aquest pseudònim pels seus avis.  
El BRAM! també té altres propostes 
pel cap de setmana, com la pel·lícula 
d’Arantza Echevarría ‘Carmen 
y Lola’, premiada amb dos Goya 
(millor direcció novell i millor actriu 
secundària per a Carolina Yuste). 
El film es projecta diumenge a les 
21 hores. A més del documental 
‘Hotel Explotación: Las Kellys’, de 
Georgina Cisquella, que també 
es projecta diumenge, a les 18.30 
h, aquest mateix divendres s’ha 
previst la pel·lícula ‘La mujer de la 
montaña’, de Benedikt Erlingsson, 
una comèdia dramàtica islandesa 
que, just aquest mateix dia 8, 
s’estrena a les sales comercials. 

+ BRAM!

directores i protagonistes del BrAM!
Georgina Cisquella presenta ‘Hotel Explotación: Las Kellys’ i la castellarenca Anna r. Costa, la sèrie ‘Arde Madrid’

· quan va néixer el projecte ‘hotel 
Explotación: las Kellys’?
Fa dos anys. Al BRAM! de l’any passat 
ja vam presentar un petit tràiler del pro·
jecte i ara, amb molta il·lusió, tornem. 
Vaig contactar amb les kellys (“las que 
limpian”) a través de Facebook. A les 
xarxes socials comparteixen experi·
ències negatives als hotels. Jo no sabia 
que hi havia una categoria que es deia 
cambreres de pis. Em va cridar l’aten·
ció que dones que estan tan disperses i 
viuen en realitats tan diferents fossin ca·
paces d’associar·se. El projecte va anar 
creixent i vaig  convertir·lo en pel·lícula.

· De què parla, el documental?
Sobretot de les kellys, però també està 
dedicat a molts col·lectius en situació de 
desemparament. Els que estan invisibi·
litats, parla de la precarietat laboral i de 
les externalitzacions. La gran contra·

· Com planteges aquesta sèrie?
Arde Madrid se situa a l’any 1961 i està 
enfocada des del punt de vista dels criats 
de l’Ava Gardner, l’actriu americana que 
va viure 15 anys a Madrid. No és un bio·
pic sinó que expliquem dos estaments 
socials, el de gent rica que vivia la dic·
tadura d’una manera  i el de gent humil 
que la vivia de manera molt diferent. 

· Per què esculls la comèdia?
Per a mi, és la manera natural de veure 
la vida. Això depèn de cada creador i jo 
veig les coses des d’aquest punt de vista. 
El que m’ha sorprès és que fes riure tant 
la gent! No m’ho esperava. És una sèrie 
que diverteix molt, i que també té histò·
ria, art, flamenc, és per a tot tipus de pú·
blic, no és només entreteniment. 

· Per què és en blanc i negre?
Vam donar·hi moltes voltes, sobre el 

El percentatge de dones que aconsegueixen 
fer pel·lícules segueix sent petit

Des del meu punt de dona creadora, els 
personatges femenins eren una aposta

” ”

“ “

dicció és que un país que presumeix de 
tenir una indústria turística forta sigui el 
que abarateix les condicions de treball. 

· Com valoren el film, les kellys?
Tenir una història condensada del que 
ha passat durant dos anys els permet 
explicar més bé la seva causa i perdre 
la por. Moltes d’elles són immigrants i, 
algunes, monoparentals. El risc de per·
dre la feina és molt gran. 

· l’home és qui té més poder, en la 
indústria del cinema?
El percentatge de dones que aconseguei·
xen fer pel·lícules i tirar·les endavant se·
gueix sent petit. És una lluita permanent, 
hi ha diferències que es perpetuen, els ju·
rats de cinema també estan formats per 
homes. Sí que hi ha gent jove que pren 
consciència i això és imparable, s’ha de 
trencar el sostre de vidre. 

color. Fer·la tecnicolor, etc. Feta en blanc 
i negre situa l’espectador directament a 
l’època. Vam convèncer Movistar per·
què ens ho deixés fer així, un encert. 

· Com ha funcionat el tàndem amb 
el també director Paco león?
Durant el procés de guió ens hem bara·
llat molt, perquè cadascú tenia la seva 
idea, però no parem de rebre premis, o 
sigui que ha funcionat! La meva pare·
lla és molt coneguda, té èxit, la gent se 
l’estima molt. Ha estat una lluita terri·
ble poder tenir la meva visió al costat 
del Paco.  He fet el procés de documen·
tació i escriptura i  he pogut fer aques·
ta sèrie amb la meva visió particular. 
Des del meu punt de dona creadora, els 
personatges femenins eren una aposta, 
i m’he sentit realitzada. No els estem pre·
nent res, als homes, estem afegint algu·
na cosa, i l’home no ha de tenir por. 

GEORGINA CISqUEllA - Guionista i directora de ‘hotel 
Explotación: las Kellys’, que es projecta diumenge, 18.30 h

ANNA R. COSTA - Directora, guionista i dramaturga. 
Creadora de ‘Arde Madrid’, que es projecta dissabte, 18.30 h
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La noia de la làmpada va tenir lloc a 
l’Auditori Municipal diumenge pas·
sat. La proposta de Flyhard Produc·
cions / Sala Flyhard i Vania Pro·
duccions, dirigida per Marta Aran, 
planteja el tema de la maternitat des 
d’un punt de vista concret i dona 
veu a algunes dones que viuen el 
procés de ser mare amb pors, dub·
tes, ràbia, culpabilitat i, a vegades, 
amb una tristesa absoluta.

La protagonista, l’Alba, es 
queda embarassada en un dels seus 
millors moments laborals. Ella és 

La cara fosca de la maternitat
‘La noia de la làmpada’ 
exposa conflictes i 
trenca tabús sobre 
aquesta realitat

galerista d’art i ha de renunciar a 
fer realitat el seu somni professio·
nal, ser la nova directora d’una fira 
de nivell internacional. La seva pa·
rella, que és qui desitja i l’empeny 
a ser mare, i que alhora és artista, 
viurà d’una manera molt diferent el 
procés de ser pare.

El personatge es posa al servei 
de la voluntat de la directora per fer 
visibles com els rols masculins s’han 
anat perpetuant en una societat pa·
triarcal. L’Alba és un personatge 
que, d’entrada, no genera empatia 
per part de les dones que han pogut 
viure amb felicitat el procés de l’em·
baràs. Per tant, no representa totes 
les dones, però sí algunes. Portada a 
l’extrem, exemplifica el pensament 
i actitud de moltes dones que, en al·
guns moments, han pogut sentir i 
patir el mateix que la protagonis·

TEATRE | SALA fLyHArd

ta del muntatge. Aran vol, amb el 
text de La noia de la làmpada, posar 
sobre la taula, sense tabús, els pen·
saments de moltes dones que han 
pogut sentir·se en molts moments 
menystingudes, silenciades, sotme·
ses, dones a qui se’ls ha dit que han 
d’atendre unes obligacions només 
pel fet de ser mares. 

La conversa posterior va ser 
molt interessant. Poder reflexionar 
sobre la complexitat d’aquesta rea·
litat plasmada a l’obra amb la direc·
tora Marta Aran, amb les actrius i 
actor protagonistes, en una xerrada 
distesa coordinada per Montse Ga·
tell, va ser molt ben valorat pel públic.          

L’obra no només planteja com 
afronten les dones la maternitat 
sinó que també obre un debat sobre 
el que és i no és art, on és el límit.  

|| m. antÚnEz

FAMIlIAR | fESTuC TEATrE

L’imaginari de Peter Pan commou l’Auditori

festuc Teatre va 
presentar ‘Adeu Peter 
Pan’ aquest diumenge

El muntatge de Festuc Teatre Adeu Peter 
Pan es va poder veure diumenge al matí, 
davant d’un públic entregat i nombrós. La 
Maria és la nena protagonista d’una his·
tòria plena d’emocions, aventures, senti·
ments i reflexions al volant de l’imagina·
ri de J. M. Barrie. La petita passa moltes 
estones amb l’avi, que li explica històri·
es del Peter Pan. En els somnis, els nens 
perduts s’emporten la Maria cap al país 
de Mai Més. Allà, els pirates, la Campane·
ta, els indis, i altres titelles conformaran 
la trama d’aquesta gran història.

Pere Pàmpols i Íngrid Teixidó són els 
actors, narradors i titellaires d’una histò·
ria impecable, argumentalment molt tre·
ballada, que té moments de rialles, mo·
ments de tensió, moments de tendresa, i, 
fins i tot, moments en què sentim la tris·
tesa en la pell del personatge principal, 
la Maria, aquesta nena que no vol deixar 
mai de somniar.  Els infants segueixen el 
fil argumental, tractat amb molta deli·
cadesa, i viuen amb els personatges les 
seves aventures. Fins i tot hi ha l’efecte 
sorpresa, l’avi de la Maria no és qui ens 
pensàvem que era.

La música, al seu torn, lliga molt 
bé les escenes i manté l’atenció del pú·
blic. Aquesta vegada, Festuc ha triat una 
música potent, una música que ens en·
dinsa en l’imaginari de Peter Pan, i que 
ens recorda la banda sonora d’una pel·
lícula d’animació.

Un dels punts forts d’Adeu Peter Pan 
és l’escenografia. Aparentment senzilla, 
els elements físics que es mouen a l’esce·
nari permeten crear escenaris tan dife·
rents com l’habitació de la Maria, un cam·
pament indi, un vaixell pirata, un mar amb 
sirenes, el bosc de les fades... Són cons·
truccions molt versàtils, que es transfor·
men, que giren, que s’obren i es tanquen 
i que transporten l’espectador a llocs in·
creïbles. Els titelles també estan molt ben 
aconseguits, i són fàcilment transporta·
bles pels actors.

Al final de l’obra, hi ha qui deixa 
caure alguna llàgrima i tot, i tant els in·
fants com els adults aplaudim quan s’aca·
ba l’espectacle, sospirem feliços perquè, 
ara sí, creiem que somniant tot és possi·
ble, fins i tot volar com el Peter Pan, i que 
serà bo no deixar mai de somniar. Mai 
més.  ||  m. antÚnEz

‘la noia de la làmpada’, amb lara Díez. || cEDIDa

‘Adeu Peter Pan’, de Festuc Teatre. || cEDIDa
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Les Macedònia, guardonades 
als Premis Enderrock 2019

El grup Macedònia es va endur el 
premi a millor disc per a públic fa·
miliar als premis Enderrock 2019, 
els XXI Premis de la Música Cata·
lana, pel seu últim treball Escanda-
liciós. Per segon any consecutiu, el 
grup de música castellarenc guanya 

MúSICA | rECOnEIXEMEnT

el premi a millor disc per a públic 
familiar a aquest certamen.

La gala es va celebrar dijous, 
28 de febrer, a l’Auditori de Girona i 
va acollir les intervencions musicals 
d’artistes del panorama actual que, 
en la majoria de casos, estrenaven 

en directe cançons dels seus treballs 
discogràfics més recents. 

Entre tots els premiats, van 
destacar els reconeixements a Els 
Catarres, Rosalía i Joan Dausà com 
els artistes més guardonats dels Pre·
mis Enderrock 2019.  || m. antÚnEz

les Macedònia celebren, amb Dani Coma al centre, el premi Enderrock 2019. ||  cEDIDa

El blog castellarenc La Música Amanseix Les Feres (LMALF) celebra·
rà el seu 5è aniversari d’una manera ben especial. Tant Xavi Martí com 
Marina Sabaté, impulsors del portal musical amb ADN castellarenc, 
han decidit organitzar un concert solidari en benefici de l’entitat de salut 
mental Suport Castellar. La cita artística i solidària, a manera de vermut 
musical, serà dissabte 16 de març a la plaça del Calissó a partir de les 11 h.

En aquesta ocasió, LMALF convidarà els cantautors David Bitter, 
Jaume Arboledas, Frank Martínez, Samuel López, Toni Marbà i Lluís 
Paloma, que oferiran un recital. A l’estil de les batalles de hip·hop, els 
cantautors no interpretaran les seves pròpies cançons sinó les cançons 
dels cantautors amb els que compartiran escenari a la plaça del Calis·
só. Després dels cantautors arribarà el torn del punxadiscos Cesc. El 
comunicador castellarenc Marc Pascual serà el mestre de cerimònies.

Segons han detallat els organitzadors, durant el concert es ven·
dran tiquets per participar en una rifa solidària d’un lot de discos i de 
marxandatge de grups musicals. Els diners que es recaptin es destina·
ran a Suport Castellar.“Pel cinquè aniversari volíem col·laborar amb 
alguna entitat de la vila, i vam apostar per Suport Castellar, per la 
tasca tan important que fan per lluitar contra l’estigma de la salut 
mental”, detalla Marina Sabaté. 

Malgrat que LMALF va començar com un blog musical, des de fa 
un parell d’anys es van establir com a empresa de management i de pro·
moció de grups emergents fonamentalment del Vallès Occidental. “Els 
músics emergents necessiten mitjans en què es puguin promocio-
nar. Hi ha molt de talent a la comarca, però de vegades ho tenen di-
fícil per arribar al gran públic. Nosaltres els intentem donar un cop 
de mà”, afegeix Sabaté.   || R.GÓmEz 

Concert solidari per
Suport Castellar 

MúSICA | AnIvErSArI LMALf

Les joves han obert 
una exposició 
col·lectiva titulada 
‘nadryv. Art sobre 
dones fet per dones’

L’exposició col·lectiva Nadryv. Art 
sobre dones fet per dones es va inau·
gurar divendres, a la Sala Poliva·
lent d’El Mirador, amb gran èxit 
de públic. La mostra, que encara 
es pot veure fins al 15 de març en 
aquest espai, recull les creacions de 
nou artistes castellarenques: Marta 
Aguareles, Viena Boedo, Sara Bosch, 
Laiuska (Laia Capdevila), Merit·
xell García, Maria Minguell, Marta 
López, Gina F. Rocher i Yvette Sán·
chez, totes elles de Castellar.

Les joves artistes, d’entre 18 i 
25 anys, es posen al servei d’un únic 
tema, “la dona”. A partir d’aquí ex·
ploren les possibilitats artístiques 
que els ofereix aquesta temàtica, 
des d’un prisma íntim i particular. 

nou prometedores artistes exposen
a la Sala Polivalent d’El Mirador

ExPOSICIONS | EL MIrAdOr

A la mostra s’hi poden veure 
fotografies, projeccions, dibuixos 
a llapis, pastels o tècnica mixta, les 
creadores juguen amb nus, frag·
ments de la figura femenina, dis·
torsions, etc. En alguns moments, 
l’art és volgudament transgressor, 
en d’altres, és un art que mira cap 
endins, que explora l’interior de la 
dona, els seus sentiments, les seves 
pors, els seus anhels.

L’exposició ‘Nadryv’ s’emmar·
ca en els actes al voltant del Dia 
Internacional de les Dones. És in·
tencionadament feminista, “amb 
ella volem reivindicar l’art fet per 
dones, perquè a la història només 
es recorden els homes artistes 
però ben poques dones creado-
res, tot i que n’hi ha hagut moltes”. 

La seva intenció és fer visible la 
seva manera de veure l’art, d’inter·
pretar·lo, d’expressar·lo, ajudant·se 
de les tècniques més actuals com les 
audiovisuals i les digitals, però sense 
abandonar les tècniques pictòriques 
més clàssiques, com l’ús el carbonet 
i pastels, entre d’altres.

Algunes de les artistes prove·
nen del món de les belles arts, d’al·
tres, del camp del disseny. Les seves 
obres plasmen tot allò que han après 
i tot allò que volen transmetre, expli·
quen amb imatges i textos un món 
de dona on homes i dones empatit·
zin. Fan de l’art la seva lluita per se·
guir avançant cap a la igualtat.  || 

maRIna antÚnEzSet de les nou artistes de ‘Nadryv’, el dia de la inauguració a la Sala Polivalent d’El Mirador. || m. antÚnEz

david Bitter, Samuel López i Toni Marbà són 
alguns dels cantautors que hi participaran
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Trenta·quatre músics van aconseguir 
fer puntejar més de set·cents peus al 
Joaquim Blume. El ritme popular del 
flabiol unia centenars i centenars de 
mans per arrencar l’art de la sardana.

Aquest moment màgic entre 
dansaires és el que enganxa el Pau, de 
vint anys, a ballar sardanes els caps 
de setmana. No va faltar al 42è Aplec 
de la Sardana d’aquest diumenge a la 
tarda. “M’agrada molt aquesta tro-
bada. Ja hi havia vingut l’any pas-
sat, hi ha molt bon ambient i molt 
bones cobles”, explicava el jove d’Ar·
tesa de Segre. La Teresa, de Saba·
dell, també s’hi troba molt a gust: “A 
Castellar, que hi vinc amb autobús, 
m’agrada perquè l’ambient és molt 
familiar i maco”.

Les tres cobles convidades, La 
Principal de la Bisbal, la Jovenívo·
la de Sabadell i la Sant Jordi · Ciutat 
de Barcelona, van contribuir a con·
vertir Castellar en la capital mundi·
al d’aquesta tradició popular durant 
quatre hores. La celebració va atrau·
re més de tres·centes cinquanta per·
sones provinents de molts municipis 
de Catalunya: Sant Salvador de Guar·
diola, Parets del Vallès, Berga, la Gar·
riga, Granollers, Hospitalet o, entre 
d’altres, Montmeló. També de Sant 
Cugat, d’on és el Jordi, que tampoc 
era la primera vegada que assistia a 
l’acte: “Sempre m’agrada venir-hi. 
M’hi trobo molt a gust, i hi ha qua-
litat al programa de cobles”.

En total, les cobles van interpre·

El 42è aplec fa puntejar el Blume

El Jordi, d’Artesa de Segre, ballant amb la seva colla, al pavelló Blume. || G. plans

tar una vintena de peces. Les dues es·
trenes de Castellar van ser La noia del 
llibre  de Joan Làzaro, i De puntetes i 
amb pas ferm, de Lluís Pujals, que “van 
ser fantàstiques”, segons expressa·
va Francesc Sagrera, incondicional 
dels aplecs i col·laborador del pro·
grama Renaixença de Ràdio Castellar.

La novetat d’aquest any, el canvi 
d’ubicació de l’Espai Tolrà al Joaquim 
Blume, va agradar, segons explicava Joan 
Ventura, president de l’Agrupació Sarda·
nista de Castellar: “Ha anat bé, tothom 
m’ha dit que ha anat millor aquí”. Ara 
bé, el trasllat també va comptar amb un 
petit inconvenient. “En aquest pavelló 
s’hi balla molt bé, però per aparcar, 
fatal!”, va etzibar l’acompanyant del 
Joan.   || GuIllEm plans

Teatre solidari de TIC Escènic

El proper 6 d’abril, la companyia castellarenca TIC Escènic presenta l’obra 
L’Òscar i la senyora de rosa, d’Éric·Emmanuel Schmitt, que es podrà veure 
a la Sala de Petit Format de l’Ateneu també els dies 7, 13 i 14. Aquesta ve·
gada, la funció tindrà taquilla inversa amb acció solidària, perquè el 25% 
dels donatius es destinaran a la recerca a favor del càncer infantil. És per 
aquest motiu que la proposta escènica s’està publicitant, també, a l’agen·
da de Causes Solidàries de l’Hospital de Sant Joan de Déu. 

L’Òscar i la senyora de rosa parla d’un nen de 10 anys que es troba in·
gressat a l’hospital i a qui li queden pocs dies de vida. Ell ho intueix i està 
dolgut perquè ningú el tracta amb normalitat. Tot canvia quan topa amb 
una de les senyores de bata rosa que visiten els nens a l’hospital, una se·
nyora de rosa amb qui estableix una connexió molt especial i a qui ano·
mena iaia·Rosa. Gràcies a ella i a una imaginació desbordant, viurà els 
millors dies de la seva vida.  || m. antÚnEz

TEATRE | ATEnEu

BREUS

Domènec Triviño exposa obra nova a l’Acedèmia de Belles Arts de Saba·
dell a partir del 13 de març, i fins al 12 d’abril. L’artista castellarenc presen·
ta ‘Traces / Huellas /Rastres”, una sèrie feta amb acrílics.  Per Triviño, les 
formes i els colors no sorgeixen tan sols dels moviments de la mà, sinó que 
tenen la seva gènesi en la seva vida íntima i, aquests cromatismes i morfolo·
gies , són els portaveus de les vivències, el seu vehicle expressiu.   || m. a.

PINTURA | EXPOSICIÓ

TRADICIONS | SArdAnES

Domènec Triviño inaugura a Sabadell
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agenda del 8 al 17 de març de 2019

DIVENDRES 8
12 h - PROPOSTA
Concentració i lectura del 
manifest del Dia Internacional 
de les Dones
+ info.: Pàg. 8

19 h - PROPOSTA
Acte institucional amb motiu del 
Dia Internacional de les Dones
+ info.: Pàg. 8

de 20 a 22 h -  MúSICA
Música amb Sebastià Soley
Calissó d’en roca
Organització: Calissó d’en roca

21 h - BRAM!
la mujer de la montaña
+ info.: Pàg.02

21h - PROPOSTA
Sopar i festa feminista 8M
+ info.: Pàg. 8

DISSABTE 9
de 9.30 a 14 h - JORNADA
“Comercialització de productes 
alimentaris: etiquetatge de la mel”
Inscripcions: info@asab.cat, web 
ruralcat.gencat.cat/preinscripci-
onspatt
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Generalitat de Catalunya 
i Associació d’Apicultors de 
Barcelona
Col·l.: Ajuntament i unió de Pagesos

11.30 h -  INFANTIl
Racó 0-3 anys: Juguem amb la 
llum i la foscor
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal

12.30 h - xERRADA
Conferència a càrrec de Beatriz 
Talegón, advocada i periodis-
ta, i Rosario Palomino, psicòloga 
i membre del govern de la Crida 
Nacional
Auditori Municipal
Organització: junts per Castellar

A partir de les 16 h - PROPOSTA
Festa del Patró 2019
recinte firal de l’Espai Tolrà
Organització: Associació de 
Bombers voluntaris de Castellar

de 16.30 a 20 h - PROPOSTA
Els bombers t’acompanyen a 
donar sang
+ info.: Pàg. 9

18.30 h i 22 h -  BRAM!
Arde Madrid (18.30 h, cap. 1 a 4; 
22 h, cap. 5 a 8)
Amb l’assistència de la creadora i 
guionista Anna r. Costa
Auditori Municipal
Organització: Comissió BrAM!

22.30 h - BAll
Ball de Carnestoltes amb el Duet 
Pentagrama
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Pas de Ball i Tot Ballant

DIUMENGE 10
12 h - BRAM!
BRAM! Infantil
+ info.: Pàg.02

12 h - MúSICA
Vermut musical 
Plaça de Cal Calissó
Org.: SonaSwing i Calissó d’en roca

18 h - BAll
Ball a càrrec del Grup Sol de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.30 h -  BRAM!
hotel explotación: las Kellys
+ info.: Pàg.02

21 h - BRAM!
Carmen y lola
+ info.: Pàg.02

DILLUNS 11
17 h - PROPOSTA
Juguem! Racó de joc “Stop Barbies”
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal

19 h - TAllER
Taller de risoteràpia
Casal Catalunya
Organització: Tothicap

de 21 a 23 h -  BAll
Curs de salsa
Calissó d’en roca
Organització: Calissó d’en roca

DIMARTS 12
20 h - xERRADA
Conferència a càrrec de Jaume 
Alonso-Cuevillas, advocat de 
Carles Puigdemont
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: junts per Castellar

20.30 h - BRAM!
El sopar (1974-2018)
Auditori Municipal
Organització: Comissió BrAM!

DIMECRES 13
9.30 h - PROPOSTA
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

19 h - BRAM!
EnFemme
+ info.: Pàg.02

19 h - TAllER
“Aprèn a mirar-te: l’empowering!”
Casal Catalunya
Organització: Tothicap

19 h - PRESENTACIÓ
llibre Esperança i llibertat
Calissó d’en roca
Org.: ErC

DIJOUS 14
09 h - SORTIDA
“Fem passes per les dones!”
Sortida des de la pl. del Mercat
Organització: Ajuntament

17 h - PROPOSTA
Presentació de les propostes de 
Pressupostos Participatius 2019
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament

18.30 h - CINEMA
Curtmetratges del BRAM!: Plaça 
de la llibertat 1977-1982 + Diom
+ info.: Pàg.02

19.30 h - PRESENTACIÓ
Presentació del número 59 de la 
revista Plaça Vella
Llibreria La Centraleta
Organització: Centre d’Estudis de 
Castellar – Arxiu d’Història

20.30 h - xERRADA
“Castellar, vila comercial i 
industrial” 
Sala de Petit format de l’Ateneu
Organització: ErC

20.30 h - BRAM!
El silencio de otros
+ info.: Pàg.02

21.30 h -  MúSICA
Jam session al Calissó
El Calissó d’en roca
Organització: Calissó d’en roca

DIVENDRES 15
18.30 h - BRAM!
Cicle Gaudí: Entre dos aguas
+ info.: Pàg.02

de 20 a 22 h -  MúSICA
Música amb Sebastià Soley
Calissó d’en roca
Organització: Calissó d’en roca

22 h - BRAM!
Cold War
+ info.: Pàg.02

DISSABTE 16
11 h - MúSICA
Concert solidari a benefici de 
Suport Castellar. Amb david 
Bitter, jaume Arboledas, frank 
Martínez, Samuel López, Toni 
Marbà, Pd Cesc, Pd feres i Lluís 
Paloma “Patinet”
Pl. de Cal Calissó
Org.: La Música Amanseix les feres

11.30 h - JUGUEM EN FAMÍlIA 
Juguem a perruqueries
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal

11.30 h - INAUGURACIÓ
Exposició “homenatge a les grans 
dones: Elles també fan història”
Casal Catalunya
Organització: ErC

17 h - BRAM!
The Miseducation of 
Cameron Post
+ info.: Pàg.02

17.45 h - BAll
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19.30 h - BRAM!
Un día más con vida
+ info.: Pàg.02

22.30 h - BRAM!
Infiltrado en el KKKlan
Auditori Municipal
Organització: Comissió BrAM!

22.30 h - BAll
Nit de ball a càrrec de Bumeran
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

DIUMENGE 17
6 h - PROPOSTA
29a Travessa Castellar –Montserrat 
Sortida des del Centre 
Excursionista de Castellar
Org.: Centre Excursionista Castellar

de 10 a 12 h - ESPORT
Bàsquet categories Femení, 
NEE, Masculí
Pavelló de Puigverd
Org.: Suma+ per la Marató de la 
diversitat

18 h - BRAM!
la noche de 12 años
+ info.: Pàg.02

18 h - BAll
Ball a càrrec de Doble Cara
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

21 h - BRAM!
Un asunto de familia
+ info.: Pàg.02

ExPOSICIONS I AlTRES

“Nadryv. Art sobre dones fet per 
dones”. fins al 15 de març, de 10 a 
13 h i de 17 a 20 h. Sala Polivalent d’El 
Mirador. Organització: Artistes locals

“Trepitgem amb força” per fer visi-
bles diferents situacions de la dona
fins al 15 de març, en horari d’ober-
tura de l’equipament. A l’Escola 
Municipal d’Adults
Org.: Escola Municipal d’Adults

“homenatge a les grans dones: 
Elles també fan història”
fins al 6 d’abril, de dl. a dg. de 10 a 13 h 
i de 15 a 19 h. Casal Catalunya
Organització: ErC

Taller: “la intel·ligència emocio-
nal t’obre portes”. dies 25, 27 i 29 
de març, de 9 a 13.30 h. Servei Local 
d’Ocupació (Espai Tolrà)
+ info i inscripcions: tel. 93 714 40 40 
(Club de la feina), de dl. a dj. d’11 a 13 
h, a/e lsalomo@castellarvalles.cat
Organització: Ajuntament

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
dIvEndrES 8 PERMANYER
dISSABTE 9 VIlÀ
dIuMEnGE 10 YANGÜElA
dILLunS 11 CATAlUNYA
dIMArTS 12 VIlÀ
dIMECrES 13 EUROPA
dIjOuS 14 CASANOVAS
dIvEndrES 15 ROS
dISSABTE 16 EUROPA
dIuMEnGE 17 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

DEFUNCIONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“Que cap minut d’aquestes vides nostres no passi sense algun plaer”
Marta Pessarrodona

@clarafogons @joanmuntada @jaume_calsina
l’ampolla al capvespre preparant la pasqua 2019 nit de reflex

MEMÒRIES DE l’ARxIU D’hISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

Després de la concentració a casa de l’aban-
derado, Lluís Alonso, flanquejat pels dos cor·
donistes, Francisco Ramírez i José Vaquei·
ro, amb la comitiva i simpatitzants, pugen 
pel carrer Major cap a l’ofici solemne a l’es·
glésia parroquial. A la una, la clàssica bene·
dicció de vehicles i després una audició de 
sardanes a la plaça, a càrrec de la Cobla Sa·
badell. I a les 7 de la tarda, lluït ball de fi de 
festa a càrrec del conjunt Pleyel.  || autoR: 

fotos astuRGÓ || fons: mIquEl JulIana puIGDo-

mÈnEcH ||tExt: alBERt antonEll || aRxIuHIsto-

RIacastEllaR@GmaIl.com ||  facEBook.com/

aRxIuHIstoRIa 

Festa de St. Cristòfol 
(2), 9 de juliol de 1966

penúltima

Julian Pallarés  Nicolas
65 anys · 02/03/2019
Angelina Sala Radua
83 anys  · 05/03/2019
Jesús Manrique Parraga
69 anys · 06/03/2019
Onofre Vegas Villodres
78 anys ·06/03/2019

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

Rosa Guitart 

D’alguna manera 
els clients han acabat 
esdevenint amics 

Cofundadora del restaurant Garbí de Castellar 
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Durant més de 40 anys, el somriure de la Rosa era el primer 
que trobaven els clients del Garbí abans d’entaular-se. Amb 
simpatia, sinceritat i certa nostàlgia, repassa tota una vida 
entre fogons al capdavant d’aquest emblemàtic restaurant.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
afable
Un defecte que no pots dominar?
massa activa
Un cuiner que admires?
El meu marit, el marcel·lí calsina 
Un plat que t’agradi?
pa amb tomàquet i llonganissa
Un restaurant?
El can feu, de sabadell
Un producte gastronòmic?
les carxofes
Un animal?
El gos
Un músic?
andré Rieu
Una pel·lícula?
‘titanic’, de James cameron
Una ciutat?
Roma
Un viatge pendent?
les illes Gregues

”

“

· Recordes el dia que va obrir el 
restaurant Garbí?
El 26 de novembre de 1976 vam obrir 
al públic, i el 24 i el 25 vam fer la inau·
guració. Tant el meu marit, el Marcel·
lí, com jo, veníem de treballar durant 
dos anys i mig al restaurant Aire·
sol. El Marcel·lí és cuiner, hi té la mà 
trencada, sobretot amb els guisats. 
En el meu cas, sempre m’he dedi·
cat a l’atenció al client, com a cap de 
sala. El tracte amb la gent sempre 
m’ha agradat. 

· Després de 40 anys, conserveu 
clients que us acompanyin des de 
la posada en marxa del negoci? 
Pensa que alguns clients els conser·
vem des de l’etapa de l’Airesol! Hi 
havia clients que venien cada dia a 
dinar al restaurant. D’alguna ma·
nera han acabat esdevenint amics. 

· quina és la clau per fer-ho ?
Per començar, el boca·orella. Quan 
vam començar hi havia molt pocs res·
taurants a Castellar, vam ser dels pi·
oners. Era un poble molt petit, amb 
poc més de 9.000 habitants. D’altra 
banda, hem apostat per productes de 
qualitat, i hem seguit la dita de “el que 
no vulguis per a tu, no ho vulguis per 
a ningú”. Per tant, sempre hem ser·
vit plats que a nosaltres ens vindria 
de gust menjar. A més, sempre ens 
ha agradat portar productes i plats 
que no eren coneguts. 

· Us agradava investigar, veure 
què es cuinava a altres restau-
rants, per estar a l’avantguarda?
Sí, sortíem molt a dinar a Barcelona 
i després ho aplicàvem a la nostra 
cuina. Per exemple, quan no estaven 
de moda els filets, aquí en preparà·
vem amb tòfona o maduixa. També 
vam ser dels primers a la zona de 
portar salmó fumat o el bacallà skrei. 

· M’imagino que, per tant, algun 
restaurant amb estrella Michelin 
hauràs visitat! 
Havíem anat més d’una vegada al 
restaurant que tenia Santi Santa·
maría a Sant Celoni, el Can Fabes. 
Ara m’agradaria provar el Celler 
de Can Roca. Són restaurants amb 
una altra mentalitat, es concep com 
una experiència.

· quatre dècades al Garbí donen 
per a moltes anècdotes.
I tant! Per exemple, el dia que va néi·
xer el nostre fill, el Carles, recordo que 
estava treballant i començava a tenir 
dolors, contraccions. Del restaurant 
vaig marxar directament a l’hospi·
tal. Pensa que fins i tot una clienta de 
confiança em va demanar que mar·
xés, que deixés tot el que estava fent. 
També recordo que durant una època 
venia molt al restaurant el president 
del Real Madrid, el Ramón Mendo·
za. Molts nens i nenes quan sortien 

de l’escola passaven per davant del 
Garbí per veure els cotxes que esta·
ven aparcats. Imagina’t! Era un es·
pectacle. També havia vingut al res·
taurant la periodista Helena Garcia 
Melero, o el directiu del Barça, Nico·
lau Casaus i l’exalcalde Miquel Pont. 
Aquí tenim molts records. El Garbí 
era casa nostra. Esmorzar, dinar, 
berenar, sopar... Ben bé que a casa 
només hi anàvem a dormir.

· Va ser complicat treballar amb 
la teva parella?
No, perquè quan tancàvem la porta 
del restaurant, els problemes de la 
feina es quedaven allà. Tot funciona 
si hi ha un estira·i·arronsa, i en aquest 
cas més d’un cop m’ha tocat arron·
sar. S’ha de saber cedir!  Fa tota la 
vida que estem junts, prop de 47 anys. 

· Ara que t’has jubilat trobes a 
faltar el dia a dia del restaurant?
 No, no ho trobo a faltar perquè era 

una feina amb molt d’estrés i han 
estat molts anys. Haig de dir que tot 
l’esforç i el sacrifici el vaig fer de gust 
perquè era el nostre negoci, i pagava 
la pena. He marxat molt contenta per 
la feina feta i per haver estat capaços 
de mantenir la clientela. Això és una 
gran satisfacció. Vaig intentar posar 
cada dia la millor cara, entrar a la sala 
amb un somriure per atendre els cli·
ents. De fet, alguns clients m’han dit 
que troben a faltar el meu somriure. 

· Avui és el Dia Internacional de 
la Dona. quines reivindicacions 
creus que queden per fer?
Encara no existeix la igualtat entre 
homes i dones, per exemple, en l’àm·
bit laboral. Hi ha dones que cobren 
menys que un home per fer la matei·
xa feina, i estem igual de capacitades. 
A més, és molt important que es re·
conegui la feina de les dones a la llar. 
No és una feina remunerada, però 
és una feina com qualsevol altra.  

 Rocío Gómez


