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Comiat amb honors al Cap de
la Policia Local Joan Alonso
Alonso -que ha estat 35 anys al capdavant del cos
policial castellarenc- va morir dilluns passat a causa
d’una malaltia que se li va diagnosticar fa uns mesos

cultura | P18-19

En femení

El protagonisme de les dones marca
una edició molt combativa del BRAM!

Judith Juanhuix és una de les dones trans que protagonitzen el film ‘En Femme’, que es va presentar dimecres passat dins de la programació del BRAM!. || Q. PASCUAL
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tema de la setmana

mobilització

Castellar s’uneix per la diversitat
La Marató de la Diversitat, que ha impulsat el col·lectiu Suma+ Castellar, tindrà lloc el 30 i 31 de març, i el 27 i 28 d’abril

Rocío Gómez

“No som iguals. Som diferents i
volem estar junts per aprendre
els uns dels altres”, expliquen una
desena d’infants mirant a càmera.
“Necessitem una escola de qualitat, inclusiva i amb recursos per ser
atesos com cal. Tots hi guanyarem,
perquè la diferència suma”, remarquen. Aquest és el poderós missatge
que envia l’entitat Suma+ Castellar
a través del vídeo promocional de la
Marató de la Diversitat de Castellar.
Es tracta d’una associació de
nova fornada que neix “com un moviment popular”, explica Rat Basterretxea, presidenta de Suma+
Castellar i principal impulsora de
la Marató de la Diversitat. “La integració d’una societat diversa i reconèixer el valor de la diversitat”,
són alguns dels pilars que sostenen
Suma+ Castellar, tal com detalla la
seva presidenta.
Malgrat que el projecte va arrencar amb la voluntat d’organitzar una
única jornada solidària, Basterretxea
reconeix que a hores d’ara “estan desbordats” per la gran col·laboració ciutadana, tant d’entitats com de clubs
esportius, empreses i comerciants,
que volen participar a la marató. Per
aquest motiu, la marató ha pres una
dimensió molt més gran i es desenvoluparà en dos caps de setmana. Bona
part dels actes es concentraran el 30
i el 31 de març, a l’Espai Tolrà, i el 27 i
28 d’abril, a El Mirador. Val a dir que
durant els mesos de març, abril i maig,
també s’organitzaran altres propostes vinculades amb aquest projecte.
“És una iniciativa que és molt transversal. Clubs esportius, l’associació
de comerciants, o el BRAM!, entre
d’altres, posaran la marca de la Marató de la Diversitat en activitats
que ja tenien programades”, remarca Ferran Martínez, vicepresident
de Suma+ Castellar. “L’objectiu és
parlar d’inclusió en totes les activitats que organitzem. Volem que

Representació de les diverses comissions de Suma+ Castellar que participen d’aquesta iniciativa reivindicativa, solidària i de sensibilització. || suma+ castellar

tot plegat tingui aquest fil conductor”, apunta Martínez. A tall d’exemple, els organitzadors detallen que el
Club Bàsquet Castellar organitzarà
un torneig amb el sènior masculí i femení, que intercalarà partits en què
participaran equips d’infants amb diversitat funcional. Cal destacar que
tota la programació es recull al portal sumacastellar.cat.
En aquest sentit, des de Suma+
Castellar posen l’accent en què la marató té tres objectius: sensibilització,
reivindicació i recaptar fons per a les
necessitats educatives que no estan
cobertes a Castellar, sobretot en l’àmbit de la diversitat i la inclusió. Per
tal de detectar quines són aquestes
mancances, i establir un llistat de prioritats a l’hora de destinar els diners
que es recaptin a la marató, s’ha creat

una comissió educativa que n’elaborarà una diagnosi. L’ens està format
pels directors dels centres escolars
de la vila, la Regidoria d’Educació i
l’EAP Castellar.
la lluita pels vetlladors

La Rat és mare del Pau, un nen de
cinc anys amb necessitats especials,
que estudia a l’escola Joan Blanquer.
A l’inici del curs, des del Consell Escolar els van comunicar que l’escola
tindria dos alumnes més amb autisme, mentre que les hores del servei de
vetllador es reduïa 10 hores. Aquesta
eina es considera fonamental per a la
inclusió educativa d’aquests infants, i
la situació del Joan Blanquer també
es replicava a altres centres. És per
això que la Rat, a través del Consell
Escolar, de la mà del professorat i de

la comunitat de pares i mares, va decidir mobilitzar-se per aconseguir recuperar i fins i tot ampliar el servei.
Tot plegat, arran de l’aplicació del Decret 150/2017 de la Generalitat que
promou l’escola inclusiva, però que
no ha anat acompanyat de recursos
econòmics per fer-lo efectiu. A través
de les AMPES, el desembre passat
van fer arribar aquesta reivindicació
a l’Ajuntament, que ha destinat una
partida pressupostària extraordinària
de 30.000 euros per sufragar el cost
del personal de suport als vetlladors
per aquest curs. “Aquesta va ser la
nostra primera gran victòria, però
aquests diners els ha d’aportar la
Generalitat”, recorda Ferran Martínez. “Estem parlant de serveis mínims, que els nostres fills estiguin
atesos”, afegeix Basterretxea.

per la marató, posa’t la samarreta

Per recaptar diners i complir els objectius de Suma+ Castellar, es podran
fer aportacions econòmiques a través
de sumacastellar.cat. Al mateix portal també es podrà comprar samarretes i xapes amb la marca de Suma+
Castellar que ha estat dissenyada per
l’estudi local disseny&rauxa. “Ens
agradaria que Castellar s’omplís
d’aquestes samarretes”, diu la Rat.
També es podran adquirir al web
quatre models diferents de bosses
tote bags il·lustrades per quatre castellarencs: Joan Mundet, Enric Aguilar, Blanca Gibert i Josep Massagué.
D’altra banda, per accedir a
l’Espai Tolrà durant les activitats de
La Marató de la Diversitat s’establirà una entrada amb un preu simbòlic de 5 euros.
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crònica | festa dels bombers

obituari | joan alonso

El patró dels herois
Guillem Plans

Un dels bombers ensenya la Mariona
a lliscar per una barra com la que hi ha
als parcs per utilitzar en cas d’emergència, quan el temps és or i baixar escales
fins al garatge representa una pèrdua
de valuosos segons. “Seràs una molt
bona bombera!”, li diu i, una vegada ha
aterrat, d’una revolada torna a posar-se
a la cua per repetir l’exercici per enèsima vegada. “Abraça la barra com si
fos un peluix”, instrueix amb paciència el bomber a més nens i nenes. Probablement, té els braços cada vegada més carregats d’ajudar a baixar la
canalla. N’hi ha algun que davant els
metres d’alçada no ho veu gaire clar
i d’altres que, esverats per l’adrenalina de posar-se en el paper de qui ha de
guardar el poble del foc, s’envalenteixen i els ha de frenar per prudència:
“A poc, a poc!”.
Potser és la impressió que generen els cascs, l’uniforme i els immensos
vehicles, la valentia intrínseca de l’ofici
o, potser, la influència de la plasticitat
que s’atribueix cinematogràficament a
la figura dels bombers. Però el cos, sigui
pel motiu que sigui, desperta l’absoluta
adoració dels infants. “Abans ho parlàvem amb un company, no sé exactament què és, però hi ha muntat un
ideal”, reflexiona Ciscu Altarriba, cap
dels Bombers de Castellar.
Quan algun dels bombers proposa fer sonar la sirena del camió, l’afortunat infant que ocupa el lloc de con-

ductor obre els ulls com taronges i, de
la injecció d’il·lusió, es queda bocabadat, amb la mandíbula desencaixada.
El volant, al costat dels seus braços,
encara sembla més gran. També hi ha
qui no vol baixar-hi, com l’Unai, disfressat amb la jaqueta vermella i en rebel·
lió amb el seu pare, el Raúl, qui espera
resignat davant de la porta del vehicle.
El Ciscu ha quedat sorprès de la
gentada que ha arrossegat la celebració.
És el primer any que la Festa del Patró
del Bomber cau en dissabte a la tarda i
a l’Espai Tolrà, que s’ha omplert d’activitats, com els inflables, la xocolatada, el taller de castells dels Capgirats,
la botifarrada popular o, després de
sopar, la festa amb el concert de Rock
Riders i els discjòqueis David Fuentes, RC i FER. “Està fent un dia esplèndid! I passar la tarda amb bona
companyia sempre és agradable”,
comenta el cap de bombers. I mentre
la canalla s’entreté, un autobús aplega la campanya de l’entitat ‘Bombers
amb Cor’, que, a través de 20 municipis,
intentarà recollir 2.000 donacions de
sang. Des d’aquests dies fins a Setmana Santa, expliquen els bombers, està
previst que les reserves baixin considerablement en una època que descriuen
com a “molt crítica”. No té tanta repercussió al cinema, però és una altra
manera de salvar vides. I potser, encara que amb el pas del temps els immensos vehicles vermells hagin perdut capacitat d’impressionar-nos, aquesta és
una de les causes per les quals continuem mirant els bombers com a herois.

Un bomber ensenya una nena a baixar per la barra d’emergència dels parcs. || g.p.

sentència | crim

Presó permanent
revisable per a un
castellarenc

Alonso va rebre una medalla pels seus 30 anys de servei el 2016. || q. pascual

Ha mort Joan Alonso,
cap de la policia local
Havia estat cap de la policia local de
Castellar des de 1985 fins a l’actualitat
El castellarenc Joan Alonso, cap de la policia local de Castellar, ha mort
aquest dilluns amb 63 anys a causa d’una malaltia que el tenia de baixa
des de l’estiu passat. La notícia ha causat commoció tant a la prefectura de la policia de la vila com a l’Ajuntament, al qual estava vinculat
des de la dècada dels anys vuitanta. Com a funcionari policial, Alonso va ser nomenat cap de la policia local l’any 1986, càrrec al qual ha
estat vinculat tots aquests anys. De fet, fa dos anys va rebre el reconeixement de l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local
de Catalunya per la seva permanència i dedicació com a cap de policia
durant 30 anys. En concret, el febrer passat Joan Alonso va complir
33 anys al capdavant d’aquest cos de seguretat. Recentment, Alonso
també va ser distingit pel cos dels Mossos d’Esquadra per “la implicació i coordinació amb el cos de Mossos d’Esquadra, en la recerca de
millores per tal d’obtenir una millor eficàcia i oferir tanmateix un servei de qualitat a la ciutadania”.
El multitudinari funeral per Joan Alonso va tenir lloc dimecres
passat a l’església de Sant Esteve de Castellar i els seus companys
de la comissaria local li van fer un passadís a la sortida de l’església.
En declaracions a Ràdio Castellar, l’alcalde Ignasi Giménez ha
subratllat que Joan Alonso ha estat “una institució a l’Ajuntament,
una persona sempre molt implicada. Amb ell es va constituir i va
créixer la policia local. És una pèrdua molt gran per a l’Ajuntament i per al municipi”. També ha destacat el “tarannà entranyable” i la seva “exemplar vocació com a servidor públic”. || REDACCIÓ

La cinquena sentència de presó
permanent revisable a Espanya –i
primera a Catalunya– ha recaigut
en el castellarenc de 46 anys que el
Nadal del 2015 va violar i va matar
una dona a l’Airesol. L’Audiència de
Barcelona li ha imposat la condemna més greu de l’ordenament jurídic i també l’obliga a pagar 100.000
euros d’indemnització en considerar-lo culpable d’haver penetrat la
víctima quan estava inconscient pel
consum de begudes, drogues i ansiolítics. També ha estat declarat culpable d’haver estrangulat la dona
fins causar-li la mort. L’ACTUAL ja
va informar el 24 de desembre del
2015 de la detenció d’un home que
havia avisat de la mort d’una dona
de 32 anys al seu domicili de l’Airesol. La dona va ser trobada per la
policia sense vida amb almenys un
cop al cap. || redacció

successos | b-124

Detenen un home
per conduir sota els
efectes de l’alcohol
Els Mossos d’Esquadra han detingut
aquest cap de setmana a Castellar
un home que conduïa sota els efectes de l’alcohol. La matinada de l’11 de
març, els agents de trànsit van rebre
un avís d’accident al quilòmetre 5 de
la B-124 a Castellar. Quan van arribar al lloc també hi havia dues patrulles de la policia local i un cotxe que
s’havia accidentat contra un fanal de
l’enllumenat públic. La policia local
va informar els Mossos que el conductor del vehicle havia fugit a peu
i van iniciar la recerca. El fugitiu va
ser localitzat en una benzinera pròxima i es va negar a sotmetre’s a les
proves d’alcoholèmia, fent-les malament per aconseguir invalidar-les. Ja
que l’home va tenir una actitud violenta i mostrava símptomes clars
d’haver consumit alcohol, va ser detingut. L’home ha passat a disposició
judicial . || redacció
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A punt per
Sant Josep
Una seixantena de parades estarà present
a la fira d’aliments artesanals que hi
haurà tot el dia a la plaça d’El Mirador

Jordi Rius

Una seixantena de parades vingudes d’arreu de Catalunya oferiran
els seus productes aquest dimarts,
19 de març, en el marc de la fira
d’aliments artesanals que es porta
a terme cada any a la vila i que repeteix la plaça d’El Mirador com a
ubicació. Els paradistes venen de
la plana de Vic, de la Garrotxa i el
Maresme, de les Illes Balears, de
Castelló o de Calonge, entre d’altres municipis.
Com és habitual, entre els productes que s’hi podran trobar hi ha
embotits, formatges, vins i caves,
dolços, pastisseria, llegums, pa,
llaminadures, herbes i tes, bacallà,
xurros, mel, melmelada o productes naturals. A tota aquesta oferta
alimentària de la fira d’aliments artesanals s’hi han de sumar les parades que instal·laran diverses entitats per donar a conèixer les seves
tasques respectives .
El 19 de març, festa local a la
vila, les activitats de la Fira de Sant
Josep, que estarà oberta de 10 a 20
hores, inclouran el tradicional repartiment de coca a les 10.30 hores
i el repartiment de crema catalana
–tradició que es va recuperar l’any
passat–, a les 17.30 hores. A la mateixa hora també començarà una
audició de sardanes a càrrec de la
Cobla Jovenívola de Sabadell a la
plaça del Mercat. A les 10.30 hores
a la plaça de Cal Calissó hi haurà el
1er torneig de Sant Josep de bitlles
catalanes organitzat pel Calissó d’en
Roca amb la col·laboració del Club

Bitlles Colobrers. Les inscripcions
ja es poden formalitzar al Calissó
d’en Roca.
Com a novetat, la companyia
Bufanúvols oferirà l’espectacle El
país del silenci. L’espectacle tindrà lloc a les 12 hores del migdia a
la plaça d’El Mirador.
concurs d’erc

ERC organitza en el marc de la Fira
de Sant Josep el tercer concurs de
cuina de la mongeta del ganxet a la
fira. El concurs constarà de dues categories: el plat més saborós i el plat
més innovador i original. En la primera categoria el premi serà un val
de 100 euros per gastar a les botigues
de Comerç Castellar, i en la segona
el guanyador s’emportarà un sopar
degustació per a dues persones al
restaurant Garbí.
Els plats s’hauran de presentar
el 19 de març entre les 11.30 h i les 12
h a la parada d’ERC a la fira. Els concursants hauran de portar la recepta
acabada en un recipient, així com els
estris necessaris per servir-la. Un cop
el jurat hagi tastat els plats, també
es permetrà que el públic assistent
els degusti. Les inscripcions es podran fer fins aquest diumenge 17 de
març al correu castellarvalles@esquerra.cat. Les bases es poden consultar al portal web esquerra.cat/
castellarvalles.
“Impulsem el comerç local,
el comerç de proximitat, i el reconeixement a la mongeta del ganxet
com identitat castellarenca” , segons indica el regidor Ferran Rebollo (número 7 a la llista d’ERC a les
municipals).

Diferents visitants en una parada de pa acabat de sortir del forn durant la fira de l’any passat. || Q. pascual

LLISTA D’EXPOSITORS
1. Aceitunas Moreno
2. Amelia Peris (fruita i verdura
deshidratada)
3. Antje Formatge Holandès
4. Arblanch Alimentació (embotits)
5. Artesans de l’Abel (embotits)
6. Artesans del bacallà
7. Ass. d’usuaris d’Aloe Vera
8. Associació d’Apicultors (ASAB)
9. Bosch i Casals embotits artesans
10. Cal Verdaguer (formatges)
11. Can Gaburra (embotits)
12. Can Pebret (embotits)
13. Casa Sayos (embotits)
14. Casamada
15. Cati Formatges
16. Celler Can Pereclara
17. Crestes del Món
18. Dolç estil (pastisseria)
19. El Tr¡skel (garrapinyades)

20. Embotits artesans Gori Vall d’en Bas
21. Embotits casolans de Planoles
22. Embotits i formatges Plana de Vic
23. Formatges del Montseny
24. Formatges Montbru
25. Formatges Muntanyola
26. Forn Cabrianes
27. Forn Franquesa
28. Forn Noe (Coques)
29. Gabriel Anglada (embotits Menorca)
30. Gadea artesans (formatges)
31. Garrapinyades Artesanes Font
32. Garrapinyades Faba
33. Herboristeria Soc Natural
34. Idiazabal
35. Josep Mallol Font (embotits)
36. La Bufona Llaminera (llaminadures)
37. La Casa de l’Avi (llaminadures)
38. La Coca d’Anís de Vic
39. La Creperia
40. La Fireta (formatges)
41. La Formatgeria
42. La Republique du Fromage

43. Làctic La Tossa (formatges)
44. Las delicias (empanades)
45. Llegums Simó
46. Lo Millor del formatge
47. Mª Lluïsa Nieto Portillo (productes
naturals medicinals i dolços)
48. Marquès de Santa Inés Grup
(vins i cava)
49. Marta Sáez Ragageles (dolços)
50. Mas Queseros Bio
51. Montse L’Artesana (xurros i bunyols)
52. Nagual Family (pa)
53. Olives Casa Monte
54. Pepita Tresserras (pastissets i mel)
55. Quesos Paloma
56. Xantarella (bolets secs)
57. El Casal
58. ANC Castellar
59. Esquerra Republicana
60. ADF 113
61. Som Castellar-PSC
62. Consorci de Residus
63. Marató per la Diversitat
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política
junts per castellar | actes

ErC | acte

La precampanya de les
generals passa per Castellar
El candidat de Junts per Catalunya a Girona, Jaume Alonso-Cuevillas, i
la periodista Bea Talegón visiten la vila convidats per Junts per Castellar
Queden sis setmanes per a les eleccions generals del 28 d’abril, i poc més
de dos mesos per a les eleccions municipals. La precampanya electoral de
la doble cita a les urnes escalfa motors
i es fa notar a Castellar del Vallès. De
fet, Junts per Castellar va farcir l’agenda política de la setmana passada amb
dos convidats d’alta volada: l’advocat de
Carles Puigdemont, i ara cap de llista
de Junts per Catalunya a la demarcació de Girona pel 28-A, Jaume AlonsoCuevillas, i la jurista i periodista Bea
Talegón. El primer va fer parada a la
vila dimarts passat.
“Això és imparable.” Amb
aquestes paraules l’advocat Jaume
Alonso-Cuevillas va esperonar l’audiència dimarts passat. Prop de 200
persones, segons els organitzadors,
van participar en la xerrada amb col·
loqui obert que va acollir la Sala Blava .
Així, Alonso-Cuevillas, que és catedràtic de Dret Processal de la UB, va
oferir una reflexió crítica sobre el judici a l’1-O, que va titllar de “procés polític” i de “càstig”. “El judici és una
farsa i la sentència està decidida”,
va asseverar. “Ni hi ha rebel·lió, ni
hi ha sedició, ni hi ha malversació.
És un relat fictici”, va afegir. L’advocat també va qüestionar tant la instrucció com el desenvolupament del
judici, que compta amb un president
de sala “autoritari”, va dir.
En aquest sentit, el catedràtic
va posar l’èmfasi en què el poble català “no defallirà”. “L’estat espanyol
farà implosió perquè està patint una
crisi institucional i econòmica”, va
apuntar. “Això és imparable, en la mesura que seguim mobilitzats de manera individual i col·lectiva, pacífica i cívica”, va constatar. L’advocat va
demanar, en referència a les eleccions
municipals, que el 26 de maig els ciutadans votin “en clau groga”.
Quant a la seva incursió en el
món de la política com a candidat al
Congrés de Junts per Catalunya a
Girona, Alonso-Cuevillas va confessar que el va convèncer Lluís Llach.
“Em va dir, com a amic t’ho aconsello, com a ciutadà t’ho demano”, va
recordar el convidat.
Val a dir que Alonso-Cuevillas
va estar acompanyat dalt de l’escenari per l’alcaldable de Junts per Castellar, Pau Castellví, i per Roger Garcia,
membre de la candidatura local. De
la trobada a l’Espai Tolrà, Castellví
va assegurar que “ha estat un clam
a favor de la justícia, la llibertat, la
democràcia i la restitució del govern
legítim de Catalunya”. L’alcaldable
també va destacar el pas endavant en
la política que ha fet el catedràtic, que
en paraules de Castellví, “és un home
de Dret que ha d’entrar en política
per posar veu a la justícia a la seu de
la política espanyola”.

Núria Picas, Núria Raspall i Rafa homet en un moment de la presentació. || f. muñoz

“És la carta que ens ha escrit
a cadascú de nosaltres”
L’esportista Núria Picas va presentar el llibre
de Raül Romeva ‘Esperança i llibertat’

Castellví, Cuevillas i Roger Garcia a l’acte de la Sala Blava de dimarts. || m.muñoz

L’exconseller Raül Romeva ha escrit un llibre durant el seu empresonament titulat Esperança i llibertat, on reflexiona sobre la seva
experiència a la presó o les causes
que han portat Catalunya a l’estat actual. Per presentar aquest
llibre, ERC va organitzar una trobada, al Calissó d’en Roca, dimecres passat, amb una convidada
de luxe, la campiona del món d’ultratrails Núria Picas. Davant una
cinquantena de persones, Picas
va compartir que va tenir la sort
de visitar-lo a Lledoners aquest
estiu. “Ells estan allà i tenen clar
que hi són per un motiu. Em va
dir que no els plorem, que els reivindiquem, ells no s’arronsen,
estan allà fent una feina, estan
lluitant en el dia a dia”. Durant la
presentació, on també van parlar
l’alcaldable d’ERC, Rafa Homet, i la

HOMENATGE A LES DONES

Dissabte s’inaugura
l’exposició d’ERC
Talegón, Palomino i Font amb el cap de llista de Junts per Castellar, Pau Castellví. || q.p.

matí de dissabte amb bea talegón

L’alcaldable de Junts per Castellar,
Pau Castellví, va treure d’una motxilla un manual de kungfu i un pot de
Fairy, després de fer esclafir de riure
l’Auditori amb un “bon dia, muralles
humanes!”. Així va ser la irònica arrencada de l’acte de dissabte passat
a l’auditori, amb una picada d’ullet al
centenar de persones presents que,
probablement, es posen negres amb
algunes intervencions del judici de l’1
d’octubre, en què s’acusa els votants
del referèndum de ser violents.
La jurista i periodista Bea Talegón, convidada estrella, seguia a través de la càmera del mòbil la introducció de l’acte, compartint les paraules
de Pau Castellví en directe amb milers
de seguidors via Twitter, el cau on s’ha
erigit com a gurú de part de l’independentisme. En aquests moments, l’alcaldable explicava la història de Vio-

lant Carnera, torturada i assassinada
el 1619, ara convertida en una figura
icònica de la lluita feminista. “Visca
les dones i visca la república catalana!”, va clamar.
Escollida com a membre del govern de la Crida Nacional, la convidada
Rosario Palomino, psicòloga nascuda al
Perú, va explicar com es va enamorar
de Catalunya i, ara, sent “formar part
d’un moment històric, no només pel
país, sinó també pel món”. Palomino
també va apel·lar a la unitat: “o anem
junts o ens penjaran per separat”.
Al seu torn, Talegón va carregar
contra el PSOE i el PP: “Estem governats per hereus de l’Estat franquista!”. I quan, en aquest sentit, va
ser preguntada pel seu passat polític,
va etzibar: “Soc socialista i, per tant,
no puc ser del PSOE”. La periodista,
però, va fer una crida a “trobar aliats
republicans a Espanya”. R.G./G.P.

L’exposició promoguda per ERC,
‘L’homenatge a les grans dones’,
s’inaugura aquest dissabte a les
11.30 h al Casal Catalunya per de
la Gent Gran. Segons expliquen els
republicans, el punt de partida de la
mostra va sorgir de l’Assemblea de
Dones d’ERC i el projecte ha estat
impulsat per les membres més joves
del col·lectiu, com la tècnica superior

regidora Núria Raspall, Picas va opinar que a la presó els minuts passen
com anys “i el Raül el que està fent
és aprofitar molt el temps. Llegeix
moltes cartes que rep, tant de gent
que pensa com a ell, com a gent contrària al procés i en respon totes les
que pot. Però com que no és possible respondre-les totes, aquest llibre és la carta que ens ha escrit a
cadascú de nosaltres”.
Homet, per la seva banda, va fer
un paral·lelisme entre Núria Picas i
Raül Romeva. “El Raül és una persona molt esportista, li agrada nedar
a mar obert, la Núria comparteix
aquest amor pels espais oberts i comparteixen aquest esperit de corredors de fons. Quan l’objectiu és molt
important, quan és el més preuat
que tenen, no defalleixen perquè es
passen moments molts durs però
s’acaba assolint l’objectiu”. || c. d.

de turisme Alba Sànchez (24
anys), que anirà la número 8
a la candidatura d’ERC de les
eleccions municipals. “L’objectiu de l’exposició és visualitzar
i donar reconeixement a les
dones grans (grans dones) que
van haver d’afrontar temps
difícils. Dones que van oblidar-se
d’elles mateixes per dedicar-se
als altres. Un rol important i
assumit i al que avui volem
donar les gràcies i reclamem que
tota aquella compassió, esforç
i altruisme sigui avui assumit
tant per homes com per dones”,
segons argumenta Sànchez.

Alba Sànchez amb el cap de llista d’ERC, Rafa Homet. || cedida

07

DEL 15 AL 21 DE MARÇ DE 2019

política
en comú podem castellar | candidatura

ciutadans | candidatura

Humberto Carrero, cap de llista

Crisi oberta a Ciutadans

El cap de llista, quart per la dreta, amb membres de la candidatura. || cedida

Fa dos mesos que Catalunya en Comú
i Podem van certificar l’acord per presentar-se de manera conjunta a les
eleccions municipals del maig de 2019
sota el nom d’En Comú Podem Castellar, tal com va decidir una assemblea conjunta entre militants i simpatitzants de totes dues formacions.
Aquest dissabte els comuns han
fet pública la seva candidatura per a
les eleccions municipals, la qual estarà encapçalada per Humberto Carrero, membre del cercle de Podem al

municipi. “Visc de manera natural
ser el cap de llista, he sortit jo com
podia haver sortit qualsevol altre”,
ha manifestat Carrero en una entrevista a Ràdio Castellar.
Des de l’agrupació s’ha explicat
que En Comú Podem Castellar està
lluitant i treballant des de fa 3 anys
“perquè a partir de maig puguem
traslladar dins de les institucions
municipals les reivindicacions que
compartim la gent treballadora
dia a dia al carrer, on sempre se-

guirem i d’on mai sortirem”. Carrero ha afegit que l’expectativa del
col·lectiu és governar: “Estem elaborant el programa i a partir del
dia 23, que ens tornem a reunir en
una tercera fase, el perfilarem perquè hem vist que hi falten coses. A
Castellar hi ha problemes que cal
resoldre, com l’arribada del tren,
la sanitat o la connexió a través de
transport públic amb Terrassa”.
En Comú Podem Castellar vehicularà el seu programa a partir de
quatre eixos: el combat a la desigualtat, el municipi habitable (habitatge, medi ambient i mobilitat sostenible), el municipi en xarxa (cultura
de base i cooperació) i la democràcia (participació).
Carles Garcia, que també encapçalarà els llocs de sortida de la
llista conjunta dels comuns, ha manifestat: “Per fi s’ha aconseguit a Castellar del Vallès una candidatura
en què les esquerres alternatives
del municipi s’uneixen per guanyar l’Ajuntament”. Garcia també
ha incidit en què l’objectiu és guanyar l’alcaldia “per governar per a
la gent comuna i la gent treballadora, que quan es troba i s’uneix fa
possible transformar la resignació
i la por en victòria”. || C.domene

El tres vegades cap de llista Josep
Rosales ha dimitit de coordinador local
A dos mesos i mig de les eleccions, s’ha obert una crisi a Ciutadans, que encara no ha decidit ni
el candidat ni la llista i que ara,
a més, es queda sense lideratge
orgànic. Després de 12 anys liderant la formació de Ciutadans a
Castellar del Vallès com a coordinador i cap de llista en les tres
conteses municipals que han tingut lloc des de 2007, Josep Rosales ha decidit presentar la seva
dimissió com a principal representant orgànic d’aquesta formació a la vila. Segons ha explicat a
L’ACTUAL, dijous passat va presentar la dimissió “seguint els
mecanismes preceptius establerts als òrgans competents
en aquestes qüestions”, un fet
que, en paraules de Rosales, no
té marxa enrere.
Tot i aquesta dimissió –
ara passa a ser “un afiliat més
de base amb els seus deures i
drets”, segons les seves paraules–, també ha fet públic que opta
a encapçalar la candidatura de
Ciutadans per als comicis municipals dels 26 de maig que ve, un

Josep Rosales. || cedida

fet que pot posar en crisi la formació
política. D’entrada, es poden produir discrepàncies en l’àmbit intern,
ja que s’haurà de crear una gestora i també es pot obrir una disputa
pel lideratge de la candidatura, ja
que, segons ha pogut saber L’ACTUAL, hi ha altres persones al partit disposades a encapçalar-la que
compten amb el suport de la direcció provincial.
Ciutadans no ha aconseguit
mai representació institucional al
consistori castellarenc. || redacció

08

DEL 15 AL 21 DE MARÇ DE 2019

actualitat
serveis socials | instal·lacions

mobilitzacions | dia de la dona

L’Ajuntament cedirà una parcel·la
municipal per ampliar el TEB
S’incrementarà de 90 a 105 el número de treballadors amb discapacitat
L’Ajuntament de Castellar del Vallès
cedirà una parcel·la de titularitat municipal per tal de garantir l’ampliació
de l’edifici del TEB Vallès al Pla de la
Bruguera. Es tracta d’una finca de
2.400 metres quadrats adjacent a les
instal·lacions actuals i situada entre
els carrers del Solsonès i del Bages.
L’alcalde, Ignasi Giménez, i
els tinents d’alcalde Pepe González i Joan Creus, van reunir-se dimecres amb el director general del
TEB, Manuel Morales, el director de
TEB Vallès, Joan Torres, i altres responsables de l’entitat, en què s’ha expressat el compromís del consistori
a fer possible l’ampliació de l’equipament dedicat a manipulacions,
folrat de caixes i petits muntatges
de productes.
La cooperativa ha previst durhi a terme una inversió de 2 milions
d’euros per poder aixecar un magatzem de nova construcció que comptarà amb una superfície de 1.840 metres quadrats distribuïts en dues
plantes. Això suposarà incrementar en un 40% la superfície actual
del centre, que en l’actualitat és de
4.500 metres quadrats.
L’actuació, que quedaria enllestida l’any 2021, està vinculada a les
necessitats de producció de la planta,
especialment pel que fa referència a
les manipulacions de jocs de taula i
puzles, que han arribat a uns registres de 700.000 unitats a l’any. Gràcies a l’ampliació, TEB Vallès també
preveu que la plantilla del centre es-

Auroritats i responsables del TEB fent una visita a les instal·lacions dimecres. || cedida

pecial de treball pugui augmentar
dels 90 treballadors amb discapacitat actuals a un total de 105.
També es podran ampliar la
resta de treballadors de la plantilla
(en l’actualitat n’hi ha 25). Alhora, la
inversió possibilitarà la millora dels
espais destinats a centre ocupacional, que compta amb serveis de teràpia ocupacional i inserció laboral
i un total de 40 usuaris.
Els nous espais, que connectaran amb l’edifici actual, també faran
possible que es puguin reorganitzar les entrades i sortides de vehicles pesants, amb la consegüent millora de la mobilitat.

La previsió és que un cop enllestits els tràmits de cessió i el projecte d’obra, els treballs puguin començar al llarg del 2020 i que tinguin
una durada d’un any.
Aprofitant l’execució d’aquest
projecte, l’Ajuntament preveu reordenar l’illa de serveis del Pla de la
Bruguera, on a més del TEB Vallès
hi ha ubicades les naus municipals
de Via Pública, la Deixalleria Municipal i el Parc de Bombers. En aquest
sentit, es preveu arranjar un espai
destinat al dipòsit de vehicles retirats pel servei de grua en una zona
que quedarà asfaltada i il·luminada
adequadament.

Acte institucional del 8M i castellarenques a la manifestació de Sabadell. || cedides

“Cal continuar reivindicant
la igualtat efectiva”
La commemoració del 8 de març, Dia de la Dona, ha fet un salt endavant des de l’any passat, en què ja es va viure una jornada molt reivindicativa amb convocatòria de vaga, manifestacions i mobilitzacions
diverses. Castellar es va sumar així a les diverses mobilitzacions que
es van viure al país en motiu de la commemoració del 8M. La consolidació del Col·lectiu Feminista Les Carnera ha contribuït a fer del 8M
una diada especialment combativa juntament amb els actes organitzats per l’Ajuntament –aquest any un al migdia als jardins del Palau
Tolrà i un altre a la sala d’actes d’El Mirador. Entre els diversos manifestos que es van llegir, es van defensar “la sororitat i els feminismes com a motor de canvi per assolir la igualtat efectiva i real i
derrocar el patriarcat d’una vegada per totes!”. || redacció
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opinió
Josep Manel Martí Saurí

A propòsit de ‘traïdors’
Aprofitant d’una banda que la
dreta i l’extrema dreta espanyolistes han posat de moda el terme
utilitzant-lo contra el president
de l’Estat, a qui no perdonen que
els desbanqués democràticament
i legal, i contra tothom que no estigui d’acord amb la seva única premisa d’anihilar Catalunya com a
objectiu electoral, i de l’altra, vist
que el senyor Íñigo Urkullu ha senyalat com a testimoni en el judici que els nostres polítics ens van
abocar al conflicte que vivim per
por de ser titllats de “traidors” pels
independentistes radicals, opto per
una proposta imaginativa de cara
a les properes eleccions del 28-A.
Es busca polític conegut, valent i
agoserat, “botifler” per lucidesa,
que fart de tanta ceguera política i davant la inoperància del govern autonòmic, i que menyspreant ser assenayalat i perseguit per
“traïdor”, desitgi fer política intel·
ligent de pactes possibilistes i realistes amb altres polítics valents
i agosarats de l’Estat igualment
lúcids i per això acusats de “traïdors”, a fi d’intentar revertir amb
sensatesa el penós panorama que
travessa el nostre petit país. Cal
que estigui decidit, amb idees ben
clares i fort convenciment, a reconduir amb mà dreta i esquerra,
aquesta absurda situació a la que
hem arribat fa massa temps. Dic
absurda perquè encara que es vulguin minimitzar i dissimular els errors comesos, ningú pot dir que no
hagi vist i potser viscut el que va
passar aleshores, i que encara es
manté a base de sembrar el caos
arreu per part dels extremistes
dels CDR i els seus acòlits (fa poc
un cridava “Visca Terra Lliure”),
que són els responsables de crear
un greu malestar ciutadà, perquè
desfoguen la seva impotència exercint la violència i la intolerància activa contra qui no sigui de la seva
veta o critiqui la seva actitud. Perquè soterrada, coactiva o inductiva, i en algun cas física, és agres-

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 publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

sió als drets dels altres. D’aquesta
manera no s’aconsegueix convèncer el català amb seny, jove o gran,
dona o home.
Per tant, es busca un polític creïble, “traïdor al seu grup”, no pas
a la seva conciència, que comenci
per admetre el mal que han fet les
conseqüències d’aquells actes ja
històrics i demani excuses sinceres
al conjunt del poble de Catalunya,
i partint d’aquesta premisa pugui
promoure la construcció d’un nou
teixit esperançador per a tots.
No m’oblido pas d’aquells espanyols
que, malalts d’odi històric, van
iniciar sota el lideratge del Partit
Popular una guerra freda i bruta
contra Catalunya, menyspreant el
valor de l’Estatut que havíem presentat. Malauradament, com estem
veient en l’aflorament de l’extrema
dreta, sempre hi haurà qui amb la
paranoia que “els temps passats
eren millors” intentarà contagiar-nos. Però no són tants com pugui
semblar; només fan molt soroll mediàtic, com els nostres “indepes”.
Els extrems es toquen.
Som molts, cada dia més, els que
desitgem veure la claror al final del
túnel i que estem disposats a recolzar qui tingui la valentia de liderar
un canvi positiu per a tothom. I no
parlo de quimeres, ja que estem en
un món de mestissatge en el que ja
ningú està sol a la seva terra i on
es comparteix la sobirania a través d’institucions supranacionals
de diversa índole. Quedi ben clar.
Restem a l’espera, inquiets però
serens, mentre dubtem qui votar
en les properes eleccions.

Carles Garcia Bretones - Coresponsable de Castellar en Comú Podem

Per què també puc ser
feminista?
Doncs perquè el feminisme no discrimina, com si que ho fa el masclisme.
Avui és un dia que demostra per ser
això, tan sols un dia al calendari,
una greu anomalia cultural i social.
Les dones, pel sol fet de ser-ho, pa-

teixen per culpa del patriarcat i per
culpa de molts homes i dones masclistes (tot i que alguns/es no se’n
adonin) moltes càrregues difícils
de tolerar aquest segle.
Són discriminades amb la taxa rosa
dels supermercats.
Són discriminades laboralment en
què habitualment han de reduir jornada i sou per conciliar la seva vida
familiar, moltes vegades per culpa
d’una parella que només fa de pare
quan juga a la play amb els fills.
Cobren menys salari i percebran
una pensió de jubilació menor.
Són assetjades, insultades i violades.
Moltes són assassinades per la violència masclista.
Tantes a nivell mundial que gairebé es podria anomenar pandemia.
Les dones són lliures i iguals.
Han de fer el que vulguin, quan vulguin i no han de justificar-se per res.
Ballar, riure, vestir, beure i arribar
tard són accions que de vegades
s’utilitzen per justificar determinades conductes masculines.
Se les culpa.
Si un home va begut , serveix d’atenuant, es rebaixa la seva culpa .

Decidim Castellar

En la creació del Consell
Municipal d’Adolescència

E

n el ple del mes de febrer es va aprovar la
Creació del Consell
Municipal d’Adolescència. Nosaltres Decidim no va dubtar a donar el seu vot
favorable a aquesta creació. Tota iniciativa que aporti possibilitats d’apoderament a qualsevol col·lectiu es
sempre benvinguda per part nostra.
En aquest cas es tracta de donar veu
i iniciativa a un col·lectiu segurament
massa sovint infravalorat quan no
oblidat. I certament podem dir que
feia realment goig veure el dia de la
seva presentació a una bona colla
d’adolescents escollits per fer les
primeres passes del Consell començant a debatre entre ells què, com i
per a què podria ser que es constituís i servís aquest Consell.
Amb tot, per part de Nosaltres Decidim ens cal dir, i així ho vam manifestar en el ple, que en principi el Consell
s’ha creat a partir només dels alumnes dels diferents instituts i escoles
del poble, deixant així al marge tots
els adolescents que puguin estar estudiant fora del nostre poble o que
fins i tot no estiguin estudiant per
raons de diversa índole. Ho vam dir
a les reunions prèvies a la creació
del Consell a les que se’ns va convocar i vam plantejar altres possibles
fórmules representatives a l’hora de
formar el Consell, però finalment des
del Consorci de l’Ajuntament i a partir de la contractació d’una empresa
externa, es va optar per raons pràctiques, de cara a engegar el projecte, començar i mantenir fins al final
d’aquest curs la fórmula d’elecció representativa basada exclusivament
en els alumnes dels centres docents
del nostre poble. Se’ns va prometre
en el ple que a partir de setembre, és

Si una dona beu, la culpa és seva.
No han de tenir por.
No han de justificar-se.
Han de fer allò que vulguin i tenir
exactament els mateixos drets que
els homes, o fins hi tot més, elles
són mares, creen vida i fan petons
que curen.
Però no em feu cas, jo tan sols soc
un home que massa sovint s’avergonyeix de ser-ho.

ASAC

Aprén a ballar
la nostra dansa
Després d’haver celebrat l’aplec de
la sardana, ara ens toca posar fil a
l’agulla, ja que per aquest 2019 hi
ha molta activitat sardanista a la
nostra vila de Castellar. Per això i
perquè la gent que vol aprendre a
ballar la sardana, contar-la i repartir-la, pugui fe-ho, si vols, volem que
t’apuntis per fer un curset. Aquest

a dir, des de l’inici del proper curs, i
ja amb el Consell Constituït amb el
seu propi reglament intern, que es
buscarien les formules necessàries
per tal que el Consell acabés recollint tot l’ampli ventall de situacions
i realitats dels nostres adolescents,
una cosa necessària si del que es tracta és d’aconseguir un Consell Municipal d’Adolescència genuïnament
integrador, representatiu i globalment mobilitzador, com esperem
que acabi sent. De fet, una vegada
fetes les primeres passes i tenint en
compte a més que ells mateixos, els
adolescents que en formaren part en
aquests inicis, seran els que decidiran
i establiran el reglament intern del
Consell, seria realment una autèntica llàstima que l’actual sistematologia representativa s’acomodés, es
conformés i deixés de costat, així, aspectes de la realitat dels adolescents
que seria bo no marginar.
Amb tot i com dèiem al principi, a Decidim Castellar hem decidit donar un
vot de confiança a aquesta iniciativa
amb l’esperança que esdevingui una
eina útil i interessant per a tots i molt
especialment per a tots els implicats,
és a dir, per a tots els adolescents del
nostre poble, raó per la qual en restarem atents i pendents.

Junts per Castellar

Unitat: el mot que pot
marcar la diferència

L

a unitat de l’independentisme és allò que en
els moments més decisius del procés sobiranista ha marcat la diferència entre el que han estat èxits
col·lectius, però que podrien haver
estat grans fracassos amb conseqüències duríssimes. Les manifestacions
més massives de la història recent
d’Europa s’han produït a Catalunya

es durà a terme en un horari assequible per a tothom, gairebé
segur als vespres , però en funció
de la gent que hi hagi ja ho consensuarem, però cal que us apunteu.
Cal trucar al telèfon 639792832
(Joan) o al 606906251 (Montserrat), però hem de ser com a mínim
10 persones. NO US HO PENSEU
MÉS,TRUQUEU I US N’INFORMAREM!!

Familia Manrique Castilla

Agraïment condol
Jesús Manrique
Párraga
La familia Manrique Castilla vol agrair totes les mostres de suport i condol rebudes de tots els familiars,
veïns, amics i coneguts en aquests
moments tant durs per la defunció
del nostre marit i pare, Jesús Manrique Párraga.
Moltes gràcies a tothom.

sota el paraigua de la unitat de tota
una societat que pacíficament reclama la llibertat de la seva nació.
En els moments en què hem anat junts
ha sigut quan més contra les cordes
hem posat a l’Estat espanyol. I també
ha estat quan hem aconseguit més
fites a nivell de país en el camí cap a
la independència. Per tant, té molt
més sentit que les forces sobiranistes
afrontem els reptes de país des de la
unitat, si és que realment es vol acabar
la feina. Aquesta serà l’única manera
de fer-ho perquè, si no, ens acabaran
penjant d’un en un.
I a banda del que pugui pensar un partit, el que veritablement importa és què
diu la gent, i està molt clar: unitat. Si
aquest procés ha evidenciat alguna
cosa ha estat que som una societat
amb un govern, uns partits i unes entitats, no a la inversa. Això vol dir que
Govern, partits i entitats estan i han
d’estar en tot moment sota el control
de la gent. I si aquestes organitzacions no fan cas del que la gent demana, s’hauran de buscar altres vies per
donar resposta al clam de la ciutadania. La ciutadania té molt clar el que
vol i, a més, des de fa molt de temps.
Qualsevol intent d’entorpir, blanquejar o mercadejar amb la voluntat de la
ciutadania està condemnat al fracàs,
i la prova està en la decadència dels
partits tradicionals i la constant ebullició de noves plataformes polítiques
amb nous lideratges estretament vinculats a la societat civil. Ara més que
mai hem d’afrontar la situació junts,
perquè junts ho podem tot. La ocasió
ho mereix. Les decisions que prenguem ara marcaran els propers 40 o
50 anys, com a mínim.
A Junts per Castellar ho tenim molt
clar: els independentistes hem d’anar
plegats. Des de la nostra presentació
en societat el 17 de juny de l’any passat
ho hem estat dient. O anem junts o tindrem quatre anys més de 155 a l’Ajuntament. La nostra porta sempre estarà oberta en pro de la unitat del sobira
continua a la pàgina 11
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opinió

Per una sexualitat humana

P

reocupat, com molts,
per les freqüents
agressions a noies i
dones grans, i per tants
casos d’abusos sexuals, no em puc estar
de reflexionar sobre el curiós fracàs
d’allò que vam anomenar fa uns cinquanta anys la revolució sexual o l’alliberament de les relacions sexuals, que
deien que estaven reprimides. Aquells
ideals ens havien de portar a una sexualitat més sana i a unes relacions
més lliures, respectuoses i exemptes
de violència.
El cas és que la prostitució i la pornografia infantil continuen creixent. I
que la pederàstia que afecta l’Església també es dona, segons diuen, en
àmbits com la família i l’esport. Sabem
que hi ha bandes de joves bàrbars que
se les campen desplegant una sexualitat animalitzada. I ens dol que unes
lleis no posades al dia o determinats
jutges, poc afinats de consciència, no
vetllin com caldria pel respecte a les
persones, sobretot a les més febles, infants, noies... Afegim-hi l’esclavatge de
dones immigrades, el turisme sexual,
i, també, la manca d’uns quants criteris ètics generals en el món dels mitjans d’oci i de comunicació.
Com ha de ser una conducta sexual
humana? Què hi diuen pares de família, educadors, metges, psicòlegs,
pensadors...? L’home ha reflexionat
sempre sobre com ha de ser una con-

ve de la pàgina 10

nisme. Volem un Ajuntament que, a
banda de ser fidel als castellarencs i
castellarenques, miri cap a Barcelona i no cap a Madrid.

Josep Maria Calaf*

Romeva: Esperança i
Llibertat

A

quest dimarts van presentar el llibre de Raúl
Romeva, Esperança i
llibertat. Vam intentar
substituir l’absència
forçada de l’autor amb les intervencions de l’alcaldable per ERC Rafa
Homet, la regidora Nuria Raspall i la
flamant campiona del món d’ Ultra
Trail Nuria Piques. Grans persones
que poc podien fer, no obstant, per evitar el record cap a la no presència física de Raúl Romeva.
Per a mi aquest no és un llibre més del,
Raúljaquelacircumstànciadeserfetdes

PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

Respecte. || JOan mundet

“Amb gran tristesa penso
que l’Església hauria de fer
silenci una bona temporada
sobre sexualitat”

de la presó li afegeix aspectes emotius i
vivencials que incrementen els valors literaris, ideològics, politics i referencials
dels seus llibres, sempre compromesos.
D’entrada és impactant que una persona que s’ha destacat sempre per les
seves activitats i iniciatives en pro de
la pau a la Unesco i a Intermón Oxfam
sigui ara a la presó per sedició i rebel·
lió! Però les sorpreses no acaben aquí.
Seria força comprensible, ni que fos
humanament, que una persona que fa
més d’un any que és a la presó sense
judici es queixés de la seva injustícia
projectant revenja contra aquells que
li han mostrat odi i venjança. Res d’això. Del seu cap només surt determinació, convicció, tolerància, compromís,
acceptació i amor.
El forçat període de pretesa inactivitat ha convertit el Raúl en una persona ocupada en lectures, autocrítica i
confiança en les possibilitats del seu
poble cap a la seva plena autodeterminació i llibertat.
Cita Angela Davis quan diu: “He deixat d’acceptar les coses que no puc
canviar... Estic canviant les coses que
no puc acceptar”. O la de l’insigne pare
de la desobediència, Henry D. Thore-

ducta correcta per viure amb dignitat
la seva condició humana. Per exemple,
al segle I dC, el filòsof grec Epictet, estoic, pensant en la formació del caràcter dels joves, ja els aconsellava de no
tenir, si els era possible, relacions sexuals abans del matrimoni. És cert que
els joves d’aquella època es casaven
molt aviat, i que avui perd adeptes l’opció pel compromís matrimonial. Però,
qui gosaria avui fer aquesta proposta

au: “Sota un govern que empresona
injustament, el lloc adient per a una
persona justa és la presó”.
Amb la seva lectura em ve al cap el
poema de Martin Niemöller ‘Vaig guardar silenci’:
Quan els nazis van venir a buscar els
comunistes,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era comunista,
Quan van empresonar els
socialdemòcrates,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era socialdemòcrata,
Quan van venir a buscar els sindicalistes,
no vaig protestar,
perquè jo no era sindicalista,
Quan van venir a buscar els jueus,
no vaig protestar,
perquè jo no era jueu,
Quan van venir a buscar-me,
no hi havia ningú més que poguera
protestar.
En faríem una lectura insuficient i esbiaixada si de la situació actual només
en traguéssim la conclusió que els únics
represaliats som els catalans independentistes. Els autèntics perseguits són
i seran els demòcrates practicants.
*Regidor d’ERC

sense semblar gairebé un excèntric?
Cal una reflexió a fons sobre com ha de
ser una sexualitat humanitzada i cal
que els qui han de vetllar per l’equilibri entre llibertats i bé comú, facin lleis
o facilitin acompanyaments, sobretot
en els àmbits familiar i educatiu, que
ajudin a fer una societat millor.
Amb gran tristesa penso que l’Església hauria de fer silenci una bona temporada sobre sexualitat. No perquè el

Ignasi Giménez*

A la memòria del Joan
Alonso, el nostre cap
de la Policia

E

ns ha deixat el Joan
Alonso, que ha estat
el referent de la nostra policia local les
darreres dècades.
Després de més de 34 anys al capdavant del cos, i amb només 63 anys
d’edat, el Joan deixa una empremta
inesborrable a tots aquells que hem
tingut l’honor de conèixe’l.
Una persona entregada al nostre
poble, sempre al servei dels nostres
veïns i veïnes. Gràcies a la seva entrega i treball, la policia local és avui
un exemple de proximitat i ajuda a
la ciutadania. I això no ha estat una
tasca senzilla, ja que Castellar, al
llarg de tots aquests anys, ha crescut i s’ha transformat de manera
molt important.
Des d’aquí, tal com hem fet aquests
darrers dies tristos, m’agradaria
donar tot l’ànim i escalf a la seva

seu pensament sigui deshumanitzador, sinó perquè n’ha parlat massa i
amb poc coneixement del que en diuen
avui les ciències humanes. I perquè, si
abans no fa reformes dins la pròpia
casa, no tindrà credibilitat. La raó
de la seva existència és contribuir a
fer un món plenament humà. I ben
cert que tothom que tingui aquesta
voluntat amb esperit de servei és necessari i benvingut.

família i amics; i transmetre’ls el
nostre més sentit condol, el meu
i el de tots els companys i companyes que formem part de l’equip
de govern.
El Joan és insubstituïble, tant a
la seva família com pels que hem
tingut el privilegi de ser els seus
amics i haver pogut treballar amb
ell.
La feina que ha fet al llarg de tots
aquesta anys serà un exemple per
la persona que agafi el relleu al capdavant de la policia local i per tota
la plantilla municipal.
El Joan ha destacat per la seva entrega i implicació, sempre fugint de
protagonismes. Li agradava mantenir-se en un segon pla.
El seu tarannà afable i cordial, el
seu sentit comú per afrontar els
problemes i la seva entrega a Castellar han fet d’ell una persona molt
estimada per tots els companys de
feina i pels molts ciutadans que han
tingut el privilegi de tractar-lo.
La seva mort ens causa una gran
tristor.
Joan, et trobem a faltar.
*Alcalde
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Segell de transparència atorgat per la UAB
El web municipal www.castellarvalles.cat revalida per sisè any consecutiu el Segell Infoparticipa
El portal municipal www.castellarvalles.cat ha aconseguit revalidar
per sisè any consecutiu el Segell
Infoparticipa de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Castellar del Vallès és un dels 32 municipis catalans que compleix els
100% dels indicadors establerts pel
Segell Infoparticipa, fet aconseguit
per sisena vegada consecutiva i que
distingeix els consistoris que destaquen per la qualitat i la transparència de la informació als seus portals
web municipals, segons un comunicat de l’Ajuntament.
En aquesta onada d’avaluació
als 947 ajuntaments de Catalunya,
98 portals municipals han rebut el
segell (que es pot obtenir encara
que no es compleixin tots els indicadors, en funció del número d’habitants de cada població). Val a dir,
però, que tan sols un 3,37% dels municipis han obtingut el segell complint el 100% d’indicadors.
Dins la franja de municipis de
20.000 a 50.000 habitants, Castellar
és un dels 11 municipis catalans que
ha assolit el compliment de tots els
indicadors. I pel que fa al Vallès Occidental, en la mateixa franja d’habitants, Sant Quirze del Vallès, Castellar del Vallès, Sabadell i Terrassa

rebre el 2018 un total de 411.130 visites, cosa que suposa un increment
del 0,75% respecte l’any anterior. El
web municipal, que està orientat a
facilitar l’accés de la ciutadania als
serveis municipals, va registrar una
mitjana de 1.126 visites diàries.
administració digital

Lliurament del Segell Infoparticipa a l’acte organitzat per la UAB, dimecres. || cedida

són els únics municipis que han complert el 100% dels indicadors.
L’acte de lliurament del segell
Infoparticipa, que va tenir lloc a l’auditori del rectorat de la UAB dimecres passat, va ser presidit per la
rectora de la UAB, Margarita Ar-

boix, i la directora de l’LPCCP de la
UAB, Amparo Moreno. Per part de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès,
va comptar amb l’assistència de l’alcalde, Ignasi Giménez, i del regidor
de Govern Obert, Dani Pérez.
El portal de l’Ajuntament va

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha estat reconegut com un dels
74 ens locals catalans destacats en
la implantació i l’ús de l’administració digital, premi atorgat pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC). El consistori castellarenc
figura al top 10 en la categoria de
municipis d’entre 20.001 i 50.000
habitants, i se situa per quarta vegada entre els deu primers municipis d’aquesta categoria.
Els reconeixements es fan
d’acord amb uns indicadors objectius a partir de l’anàlisi dels webs
dels ens locals i l’ús dels serveis del
mateix consorci. Amb les dades recollides es crea el “Mapa d’administració electrònica”, una iniciativa
singular, tant a nivell estatal com europeu, que permet avaluar amb rigor
el grau d’implantació i ús dels serveis
públics digitals als ajuntaments catalans. || redacció

+ADMINISTRACIÓ

L’Ajuntament
engega un portal de
dades obertes
Promogut pel Consorci AOC, el web
municipal www.castellarvalles.cat
acaba d’engegar un portal de dades
obertes. Aquest espai oferirà un
conjunt de dades produïdes o recopilades per l’administració local amb
l’objectiu que es puguin reutilitzar i
tornar a publicar d’una manera senzilla i sense cap mena de restricció.
Tal com apunta el consistori en
un comunicat, “les dades obertes
tenen un gran valor potencial i són
essencials per a la transparència
de les administracions públiques,
l’eficiència i la igualtat d’oportunitats
a l’hora de crear riquesa”. De moment,
són consultables fins a 12 conjunts
de dades de diferents àmbits.
Així, i pel que fa al sector públic, es
publiquen la relació de proveïdors,
adjudicataris i o contractistes per
any, amb indicació del nom del
titular el seu CIF i l’import anual
facturat. També es pot consultar
el registre de factures de l’ens
des de l’1 de gener de 2019, amb
indicació de la data, el nom del
proveïdor i la factura. Altres bases
de dades que es poden consultar són
convenis de col·laboració o l’agenda
institucional dels alts càrrecs.
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Bono, plata i Casamada,
bronze als Campionats de
Catalunya d’atletisme

L’atleta del Club Atlètic Castellar, Jan
Casamada (2:42,95 s) va aconseguir
la medalla de bronze en la prova dels
1000 metres llisos als Campionats
de Catalunya sub16 d’atletisme
disputats a Sabadell. El seu company
Antonio Bono (8,04 s) va aconseguir

la medalla de plata en els 60 metres
sub14 de la mateixa competició. Aquests
dos títols s’afegeixen a l’or aconseguit
la setmana passada per Lluís Toledo
als campionats sub18, en aconseguir
un salt d’1,94 metres en alçada, un nou
rècord personal i del seu club.

Un helicòpter i un punt al Cortiella (1-1)
Empat de la UE Castellar contra Les Franqueses, amb aterratge d’emergència a la mitja part al terreny de joc

Albert San Andrés

A 10 jornades per al final, a la UE Castellar només li serveix la victòria. Tot
i que encara hi ha cert marge, l’empat
(1-1) contra el CF Les Franqueses és un
resultat que en altres circumstàncies
hagués estat bo, però que ara mateix
serveix de poc. Els castellarencs queden a cinc punts de la zona tranquil·
la de la taula, mentre l’anècdota de la
jornada va ser l’aterratge d’un helicòpter sobre la gespa del Joan Cortiella
a la mitja part, després que el local
Joan Villaronga rebés un fort cop a
la mandíbula i quedés inconscient al
terreny de joc. L’aparell va marxar de
buit ja que, per sort, el jugador es va
recuperar i va ser evacuat en ambulància a l’hospital.
Després d’una setmana de descans pel Carnaval, la UE Castellar
tornava a la lluita per evitar el descens contra un rival complicat com
el CF Les Franqueses, que venia imbatut de les últimes sis jornades. Els
de Roldán, molt necessitats de punts,
saltaven al terreny de joc a totes i es
veia una primera part en què els dos
equips proposaven bon futbol, sense
un clar dominador.
Les ocasions més clares, però,
queien de banda visitant, tot i la bona
voluntat dels de Roldán, que aconseguien diverses arribades de mèrit.
Al temps de descompte de la
primera part, Joan Villaronga queia
a terra al mig del camp i un rival se
l’emportava per davant, colpejant-li
la mandíbula amb el genoll. Ràpidament les assistències saltaven al ter-

És molt poc freqüent veure aterrar un helicòpter sobre la gespa d’un estadi de futbol. || a. san andrés

5 PUNTS
separen la UE Castellar de la
zona tranquila
8 JORNADES
fa que no guanya l’equip
castellarenc en lliga

reny de joc en veure inconscient el castellarenc, que aconseguia reaccionar
al cap de cinc minuts i era portat pels
seus companys al vestuari.
En un primer moment, la gravetat de la lesió feia que els serveis
mèdics arribessin en helicòpter i que
aterressin sobre la gespa de l’estadi.
Villaronga, però, reaccionava –tot i
estar molt desconcertat– al túnel de
vestidors i es va decidir evacuar-lo

en ambulància.
Van portar el jugador a l’hospital, on se li va donar d’alta a mitja tarda
sense més lesió que el cop –del qual
també està recuperat. Tot va quedar
només en un ensurt i una anècdota.
L’inici de la segona part es va
endarrerir uns minuts més del normal i va agafar desconcertat l’equip
local, que va rebre un gol al primer
minut. Una falta des del lateral dret

va col·locar la pilota als dominis de
Guillem Resina, que va rematar sense
oposició defensiva, en una nova errada de marcatge.
‘Grego’ Carreras, la referència
més notable en atac de l’equip, va
rebre al 60 una pilota al límit de la
frontal, que va executar amb un fort
xut que feia trontollar el travesser
abans de creuar la línia de fons de la
porteria, i que va signar l’empat.
L’empat seria el resultat final,
ja que els visitants malbarataven diverses ocasions que els haurien donat
els tres punts. La segona part era per
als visitants, davant un Castellar que
es quedava amb 10 per l’expulsió de
Pedro Auñón per doble groga al 89.
“Per la situació hem de sumar
de tres en tres i amb un punt no en
sortirem, però no se’ls pot demanar
més als jugadors, ni més actitud, ni
més feina, ni més compromís, sinó
una mica més de sort per guanyar
els partits” ha afirmat Roldán, que
tornava de nou a la banqueta del Joan
Cortiella després de redebutar la jornada anterior a Parets.
“Les circumstàncies etfan
jugar amb més precipitació. La situació és complicada i els jugadors,
encara que no vulguin pensar en
la classificació, al final ho fan i en
són conscients. Si som capaços de
guanyar un partit, tot canviarà”
va sentenciar.
La victòria del Sallent contra la
Sabadellenca (1-0) deixa a cinc punts
la permanència. L’equip de Sabadell
serà el pròxim rival dels blanc-i-vermells, que són a nou punts del Castellar, dues posicions per sobre.
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HOQUEI | 1a catalana

futsal | divisió d’honor

L’HC Castellar causa
sensació (4-3)

Golejada per certificar
la permanència (5-0)

Els jugadors de l’HC Castellar celebren un gol al Dani Pedrosa. || a.san andrés

Els taronges van celebrar la golejada al vestuari del Joaquim Blume. || CEDIDA

Jornada espectacular per als de Ramón Bassols, que van causar sensació en aconseguir
la segona victòria de la temporada contra un
rival de la part alta de la taula, el Tona, que van
superar per 4-3 al Dani Pedrosa de Castellar.
Després de la desesperació per la derrota contra l’Arenys de Mar (2-7), que els allunyava gairebé definitivament de la permanència,
l’equip encara no llança la tovallola i segueix en
una lluita impossible quan només queden vuit
jornades i 24 punts en joc. L’equip a 13 punts
dels del Maresme, que marquen la zona de promoció de descens, ja no depèn d’ell mateix per
aconseguir una plaça de promoció i només li
val sumar de tres en tres fins al final de la temporada, a banda de pregar per la derrota dels
rivals directes i poder obrar el miracle.
El tècnic grana es va mostrar molt satisfet pel joc del seu conjunt i va sostenir que

“l’equip va fer el que havia de fer. El que
entrenem des de fa setmanes, amb l’única diferència d’estar encertats de cara a
la porteria i sense repetir els errors que
a cada partit ens costen gols en contra.
L’equip treballa molt bé des de fa molts
dies i aquesta victòria va ser la mostra de
com estan treballant els jugadors per entendre un concepte de joc molt clar i definit. Són grans jugadors”.
“Ara tenim una sortida important a La
Jonquera, amb un rival molt fort, però hem
de seguir treballant en la línia que ho estem
fent. L’equip s’ha de creure que poden fer
més vegades el que han fet” va afegir.
L’HC Castellar torna a deixar el fanalet
vermell de la categoria, amb un punt més que
el Tordera, però encara és a 13 punts de la zona
de promoció de descens. || a. san andrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va golejar
l’FS Casserres, el seu predecessor a la taula,
per guanyar una posició més i deixar enrere
definitivament el descens. Tot i que encara no
ho ha aconseguit de manera matemàtica, amb
aquesta victòria i havent avançat un rival més,
els taronges interposen tres equips abans de
les posicions de descens i ja poden mirar amb
tranquil·litat les posicions capdavanteres.
Sobre la pista del Joaquim Blume només
es va veure un equip, i era Quim Juncosa qui va
estrenar el marcador al minut cinc, secundat
pel seu company Guillem Ramiro, que el replicava al vuit. Sense donar opcions al rival –que
arribava dues posicions per sobre i amb un 5-4
del partit de la primera volta– Albert López tancava el marcador abans del descans amb el 3-0.
A la segona, l’equip no afluixava i era David
Pareja qui aconseguia anotar al cap de tres mi-

nuts del començament. Ramiro signava un doblet i arrodonia la golejada contra un dels rivals
més directes per als de Martínez, que gràcies als
cinc gols aconseguits, superen en average, una
dada important de cara a final de temporada.
“Va ser una victòria plàcida. Coneixíem bé el rival i érem conscients que és un
equip que pateix molt fora de casa. La idea
era iniciar el partit amb molta intensitat i
avançar-nos al marcador per tenir el control del partit. Per sort ho vam poder complir
amb el 2-0” va manifestar el tècnic Darío Martinez, mentre va afegir que “estem molt contents d’aquesta victòria, que ens situa a mitja
taula i ens allunya encara més del descens”.
Gràcies a la victòria, l’FS Castellar puja a
la setena posició i queda a la zona mitjana de la
taula a vuit punts del descens i a 10 de l’ascens,
abans de visitar el Sants Futsal. || a. san andrés
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bàsquet | copa catalunya

cicle | penya solera

Victòria amb sofriment al Puigverd

Xerrada de sor
Lucía Caram,
dijous que ve

Els de Raúl Jodra
s’imposen al cuer
i resolen el partit
a l’últim quart
Albert San Andrés

El CB Castellar puja una posició a la
taula i ja és setè, després de la victòria
contra la UE Sant Cugat, (74-61) en un
partit que li va costar més del compte guanyar i en què la defensa va ser
la principal arma dels groc-i-negres.
El 74 a 61 del Puigverd contra
la UESC deixa els de Raúl Jodra a
només tres victòries de la promoció
d’ascens i a dues de la descens.
El conjunt dirigit per Marc Solanes –que va substituir Daniel José
fa unes jornades– començava molt
fort al primer quart, ja que va aconseguir quatre triples i es va emportar
el tanteig per 13 a 20. El Castellar, tot i
jugar bé, no va tenir encert a cistella.
En el segon, el Castellar aconseguia desplegar el seu millor bàsquet,
mostrant als assistents un dels millors períodes de la temporada, amb
una excel·lent defensa i redimint-se
del quart inicial en anotació, ja que
va anotar 22 punts i va deixar amb
només onze el rival, que va tancar el
marcador a la mitja part amb quatre
d’avantatge (35-31).
Al tercer però, l’equip s’adormia en atac i el joc defensiu era l’únic
que evitava el desastre i que el rival
capgirés el marcador. Tot i això, els
de Jodra arribaven sis punts amunt
a l’últim quart.
Un últim quart en què els groc-

Àlex Hernández en una jugada atacant de la primera part del partit. || a. san andrés

i-negres es refeien d’un parcial inicial
de 0-6 amb tres triples de Jordi Navarro i dos d’Albert Cadafalch per acabar
emportant-se la victòria.
Navarro ja és el màxim anotador
de l’equip amb un total de 308 punts,
i se situa al Top5 de la categoria, que
encapçala Roger Vilanova (425), del
Ripollet. Tot i jugar d’interior, també
és el màxim triplista de l’equip amb

38 encerts, dos més que Albert Cadafalch i són el 7è i el 10è màxims transformadors, respectivament.
“Sabíem que seria complicat
per la dinàmica positiva del rival
les últimes jornades. Hem començat dubitatius, però en defensa hem
estat bé des de l’inici i excepte en el
primer període, el rival no ha arribat als 20 punts” va explicar el tèc-

nic castellarenc, que va afirmar que
“el bàsquet és un esport de dinàmiques i ho estem veient aquesta lliga”
respecte a la igualtat a la categoria i la
potència d’un equip que arribava cuer.
El CB Castellar ara és setè a la
classificació i la pròxima jornada visitarà l’AESE de l’Hospitalet, una bona
oportunitat per eixamplar la renda
amb el seu perseguidor directe.

La mediàtica religiosa sor Lucía
Caram iniciarà el Cercle de Xerrades dels mesos de març i abril de la
Penya Solera Barcelonista 1952 de
Castellar. La religiosa argentina, natural de Tucumán i resident des de
fa tres dècades a Manresa, presentarà la fundació “Els Invulnerables,
una mirada atenta a la realitat” dijous que ve, 21 de març, a l’auditori Municipal Miquel Pont (19:00 h,
entrada gratuïta),
Caram, reconeguda blaugrana, va reconèixer fa pocs dies que
“el Barça és l’amor de la meva
vida” en la recollida del premi Culer
especial de l’any, en què va explicar
que té dos déus, un d’ells Leo Messi,
tot i que “amb l’altre parlo més,
però el del club el gaudeixo més”.
La monja dominica ha demostrat
la seva filiació esportiva nombroses vegades i en l’última entrevista al diari Sport va afirmar que “si
Messi et promet la Champions
és paraula de Déu. La Champions serà nostra”. El cicle de conferències continuarà amb una segona xerrada el mes que ve amb
els conferenciants Frederic Porta,
Salvador Torres i Xavier Gamper
,que parlaran sobre el Barça i Catalunya, novament a l’auditori municipal Miquel Pont (19:00 h), el 4
d’abril. || a. san andrés
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esports
FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J23

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J17

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J19

1A CATALANA · GRUP A · J22

DEL 15 AL 21 DE MARÇ

Matadepera - Can Parellada
4-1
Joanenc - Vic Riuprimer
2-1
Sabadell B - Ripollet
0-1
Caldes M. - Parets
0-1
Cardedeu - Masnou
4-1
UE Castellar - Les Franqueses 1-1
Juan XXIII - Gramanet
1-3
Roda de Ter - Berga
0-4
Sallent - Sabadellenca
1-0

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

CLASSIFICACIÓ

PT	 PJ PG PE PP

CE Berga
47 24 13
CF Parets
45 24 12
CF Ripollet
43 24 12
Vic-Riuprimer RFC	42 24 12
CF Les Franqueses 40 24 12
UDA Gramanet
40 24 12
FC Joanenc
39 24 10
CD Masnou
39 24 11
FC Cardedeu
37 24 10
CE Sabadell B
36 24 10
CF Caldes Montbui 34 24 9
UE Sabadellenca 34 24 10
CE Sallent
30 24 8
UE Castellar
25 24 6
CD Can Parellada 22 24 6
FC Matadepera
21 24 5
CS Juan XXIII	
12 24 3
CE Roda de Ter
6 24 1

8 3
9 3
7 5
6 6
4 7
4 7
9 5
6 7
7 7
6 8
7 8
4 10
6 10
7 11
4 14
6 13
3 18
3 20

6-4
5-0
3-3
8-1
6-4
2-4
6-2

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

93-75
57-67
56-94
73-64
90-70
70-80
74-61

Cassanenc - GEiEG	
4-6
Bigues i Riells - Roda
3-5
HC Castellar - Tona
4-3
Vic - Jonquerenc
4-1
Sentmenat - Arenys de Munt
0-0
Tordera - Arenys de Mar
1-4
Lloret - Palafrugell
4-6
Voltregà - Ripoll
Pendent

CLASSIFICACIÓ

PT	PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

CLASSIFICACIÓ

FS Olesa
AP Nou Escorial
FS Bosco Rocafort
S Joan Despí CFS
Alheña CE	
Sants Futsal
Monistrol FS
FS Castellar
FS Casserres
FS Castellbisbal
F Rosario Central
CFS Eixample
CCR Gavà B
Olímpic Floresta B

38
34
32
30
29
29
26
24
23
22
20
16
11
6

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

CP Voltregà
52
HC Sentmenat
43
FD Cassanenc
41
HP Tona
41
CP Roda
40
CE Arenys de M. 37
HC Ripoll
36
CP Jonquerenc 33
CH Lloret
33
CP Vic
30
GEiEG	
29
CHP Bigues i Riells28
CH Palafrugell
25
CH Arenys de Mar 20
HC Castellar
7
CP Tordera
6

17 12
17 11
17 9
17 9
17 9
17 9
17 8
17 6
17 7
17 7
17 6
17 4
17 3
17 2

2 3
1 5
5 3
3 5
2 6
2 6
2 7
6 5
2 8
1 9
2 9
4 9
2 12
0 15

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

15
15
13
12
11
11
9
8
8
8
7
6
5
5

4
4
6
7
8
8
10
11
11
11
12
13
14
14

PT	 PJ PG PE PP

21
22
22
22
22
22
21
22
22
22
22
22
22
22
22
22

16
13
13
13
13
10
11
10
10
9
8
8
7
6
2
2

4
4
2
2
1
7
3
3
3
3
5
4
4
2
1
0

1
5
7
7
8
5
7
9
9
10
9
10
11
14
19
20

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 16 MARÇ
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00 aleví E – Cercle Sabadelles
10:00 prebenjamí B – Sentmenat
10:30 benjamí B – EF Barberà
11:00 aleví D – Base Montcada CF
11:30 escola debutant – Can Fatjó
13:00 cadet A – Júnior FC
15:30 juvenil B – EF Barberà
Partits a fora
09:00 	Mercantil CE - benjamí D
09:00 	EF Sabadell - aleví F
10:30 Badia del Vallès - benjamí A
11:00 	FE Grama - juvenil fem
11:30 	OAR Gràcia - benjamí C
11:30 Cerdanyola - aleví A
12:30 	Roureda VDF - infantil B
13:00 La Romànica CF - cadet B
13:30 	EF Base Ripollet - infantil C
14:15 Cerdanyola - infantil A fem
DIUMENGE 17 MARÇ
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15 veterans – VCF Ripollet
10:30 aleví G – San Lorenzo UD
10:30 aleví H – Montmeló UECF
12:00 aleví B – Fundació Terrassa
12:00 infantil B fem – Uni Bellvitge
14:00 infantil A – Base Montcada
15:30 infantil D – Thau Sant Cugat
17:30 cadet C – Olímpic Can Fatjó
Partits a fora
10:15 	EF Barberà - aleví C
11:30 Sabadellenca - amateur
18:00 	FP CE Júpiter - juvenil A
BÀSQUET (CB Castellar)

BITLLES | LLIGa barcelona

El CB Colobrers es
classifica per a la fase
final amb suspens

DISSABTE 16 MARÇ
Pavelló Puigverd
09:00 premini fem – Sant Adrià
18:00 sots 25 – CB Esparraguera
Partits a fora
17:45 CB Sant Pere - júnior
18:00 AESE - sènior A
DIUMENGE 17 MARÇ
Pavelló Puigverd
19:00 sènior fem – CB CIC
Partits a fora
17:00 Sant Quirze BC - sènior B
FUTBOL SALA (FS Castellar)

Els integrants del CB Colobrers a la partida de Badalona. || CEDIDA

L’equip del Club Bitlles Colobrers va classificar-se per a la fase
final de lliga en l’últim moment. Els castellarencs no van assegurar el segon lloc a la classificació fins a l’última de les partides jugades a Badalona, amb una victòria contra les Termites de Llefià B.
La jornada començava amb una derrota en la partida que
els enfrontava al Guinardó (358 punts i 27 bitlles a 346 punts i 26
bitlles) i tot quedava en suspens fins a l’últim joc. L’equip s’enfrontava a l’equip B local, i va quallar una de les millors partides de la
temporada (371 punts i 29 bitlles pels Colobrers a 346 punts i 25
bitlles), que va certificar la classificació com a segon, que dona
dret a jugar la promoció pel títol de lliga amb els dos primers de
l’altre grup i el millor tercer de la categoria. || A.san andrés

DISSABTE 16 MARÇ
Partits a fora
09:30 Barri Can Calet CFS - aleví A
10:15 CN Caldes FS - aleví B
11:00 Cerdanyola - infantil A
11:30 	Montmeló AE - cadet B
12:00 Can Cuyas AD FS - benjamí A
14:45 Base Montcada - juvenil B
19:30 Sants Futsal - sènior A
DIUMENGE 17 MARÇ
Pavelló Puigverd
09:00 prebenjamí B – CN Caldes
10:15 prebenjamí A – Ripollet FS
11:30 benjamí B – CFS Montcada
13:00 juvenil A – Sant Andreu dlB
15:00 cadet A – Rubí CEFS
17:00 sènior B – EF Montcada
HOQUEI (HC Castellar)

BIketrial | Copa Osona

DISSABTE 16 MARÇ

Albert López i Alan Rovira
destaquen a Calldetenes
Els pilots de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’, Albert López i Alan Rovira, van destacar al trial de Calldetenes, segona prova puntuable de la Copa Osona. López
va aconseguir la victòria a la categoria de veterans, mentre que Alan Rovira va acabar setè a la màxima categoria en què debuta aquesta temporada.
López s’emportava la victòria després de completar les dues voltes
a les cinc zones, sense marcar cap peu. Va sumar 1,20 de penalització per
temps, i Rovira feia 31 a Elit, 11 més que el guanyador Noah Cardona i a
només vuit del podi.
Pel que fa a la resta de pilots de l’Escola, Paula Perona era 2a a l’Open
lliure, Unai Téllez, 3r i Naia Téllez, 12a a benjamí. Lluc Roa, 5è i Toni Abellán,
10è a Open Blanc; Jan Herraiz 10è a R2. Izan Téllez, 11è i Erik Perona, 17è a
aleví; Naia Rovira, 11a i Aleix Gausset, 14è a principiants. Dan Rovira, 20è a
R3 i Unai Marcos, 30è a la mateixa categoria. || A.san andrés

Pavelló Dani Pedrosa

16:00 escola – Torrelles
17:00 prebenjamí B – CP Roda
18:00 iniciació A – CP Voltregà
19:00 fem – CH Santa Perpètua
20:30
infantil – CP Roda
Partits a fora
11:15 	CP Olesa - prebenjamí A
16:30 HC Ripoll - aleví
17:30 	CHP Sant Feliu - benjamí
19:30 	CP Jonquerenc - sènior
DIUMENGE 17 MARÇ
Partits a fora
18:30 CHP Sant Feliu - juvenil B
BITLLES (CB Castellar i CB Colobrers)

DIUMENGE 17 MARÇ

Pistes Municipals Bitlles

10:30 	CB Colobrers – Somiserem

Alan Rovira en una de les zones del trial de Calldetenes de la Copa Osona. || CEDIDA

Partits a fora
10:30 Penya Bistec –CB Castellar
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Recta final del BRAM! 2019
La cloenda de l’11a edició de la Mostra de Cinema es farà diumenge 17, a les 21 hores, amb el film ‘Un asunto de familia’

Marina Antúnez

Aquest divendres, el BRAM! encara
l’últim cap de setmana de pel·lícules
de temàtica social. Aquest mateix
vespre, s’han previst diverses projeccions. A les 18.30 hores, Entre dos
aguas, un documental d’Isaki Lacuesta que ha rebut la Concha de Oro a
la millor pel·lícula , 7 premis Gaudí i
un premi especial als Premis Feroz.
L’Isra i el Cheíto són germans:
l’Isra està empresonat per narcotràfic i el Cheíto enrolat a la Marina.
Quan l’Isra surt de la presó i el Cheíto acaba una llarga missió que l’ha
dut a Somàlia i les Seychelles, tots
dos tornen a l’illa de San Fernando.
El retrobament renovarà el record
de la mort violenta del seu pare.
A les 22 hores d’aquest 15 de
març, es projectarà un curtmetratge del director castellarenc Èric Boadella titulat Hermanos de kétchup,
protagonitzat per Nausicaa Bonnín
i Albert Fernández. A continaució,
es projectarà la pel·lícula polonesa Cold war, de Pawel Pawlikowski, guardonada amb 5 premis del
Cinema Europeu, millor director al
Festival de Cannes, millor pel·lícula
estrangera al Cercle de Crítics de
Nova York, 3 nominacions als Oscar,
premi Goya i premi Gaudí a millor
pel·lícula europea.
Amb la guerra freda com a teló
de fons, el film presenta una apassionada història d’amor entre dues
persones d’origen i temperament
diferents que són totalment incompatibles. El destí les condemna a
estar juntes.
Dissabte 16, a les 17 hores, la
cinta escollida és The Miseducation
of Cameron Post, de Desiree Akhavan. El drama se situa a l’any 1993,
quan després de descobrir que la
protagonista, la Cameron, és lesbiana, la família de l’adolescent l’envia
a un centre de tractament remot per
sotmetre-la a una teràpia que l’obligui a fer-se heterosexual.

Fotograma de la pel·lícula ‘Infiltrado en el KKKlan’ que es podrà veure al BRAM! dissabte a la nit. || cedida

Dissabte 16,a les 19.30 hores,
el BRAM! projecta Un día más con
vida, de Raúl de la Fuente i Damian
Nenow. Es tracta d’un film d’animació protagonitzat per Kapuscinski,
un reporter polonès, idealista i amic
de les causes perdudes.

+ BRAM!

Els petits, protagonistes
Diumenge passat, a les 12 hores, va
tenir lloc el BRAM! Infantil. L’activitat
es va iniciar a l’Auditori Municipal
a les 12 h, amb un concert del Cor

El 1975 viatja a Angla, l’últim
camp de batalla de la guerra freda,
un lloc on la salutació equivocada
pot causar la mort. El país africà
i les persones que coneix a la seva
inoblidable aventura, com la carismàtica guerrillera Carlota, el canvi-

Sant Esteve (Cor de Grans i Cor de
Mitjans). Van interpretar un total
de 5 peces, totes centrades amb
el tema de l’amistat. Algunes amb
acompanyement de guitarra, d’altres
amb guitarra i ukelele, i dues amb
solista, els més de 30 cantaries van
finalitzar amb una interpretació

aran per sempre. El viatge suïcida al
cor de les tenebres va transformar
el periodista en escriptor.
La nit de dissabte també és nit
de cinema. S’ha programat la comèdia negra Infiltrado en el KKKlan, de
Spike Lee, premiada al Gran Premi

conjunta de ‘Compta amb mi’ de
Txarango. L’acte va aplegar més
de 120 persones. A continuació,
es va projectar la pel·lícula ‘Ernest
& Celestine’, un film dirigit per
Stéphane Aubier, Vincent Patar
i Benjamin Renner basta en les
il·lustracions de Gabrielle Vincent.

del Jurat al Festival de Cannes i
Oscar al millor guió adaptat.
A principis dels anys setanta,
una època de gran agitació social
amb l’acarnissada lluita pels drets
civils, Ron Stallworth es converteix en el primer agent negre del
departament de policia de Colorado
Springs, però és rebut amb escepticisme i hostilitat pels comandaments
i alguns dels agents. Sense acovardir-se, decideix seguir endavant i
fer alguna cosa per la seva comunitat duent a terme una missió molt
perillosa: infiltrar-se en el Ku Klux
Klan i exposar-lo a la ciutat.
Diumenge 17, el director Álvaro Brechner arriba al BRAM! amb la
proposta cinematrogràfica La noche
de 12 años, premiada als premis Goya
pel millor guió adaptat i premi del públic al Festival de Cine Llatinoamericà de Biarritz. Se situa l’any 1973 a
l’Uruguai, un país que es troba sota
el poder de la dictadura militar. Una
nit, nou presos Tupamaros són trets
de les seves cel·les en una operació
militar secreta. L’ordre és precisa:
“com que no vam poder matar-los,
tornem-los bojos”.
Els tres homes romandran aïllats durant 12 anys en cel·les diminutes, en què passaran la majoria
del temps lligats, en silenci, privats
de les seves necessitats bàsiques,
amb prou feines alimentats i veient
els seus sentits reduïts al mínim.
Entre ells hi havia José Mújica, que
més tard va arribar a ser president
de l’Uruguai.
El BRAM! 2019 finalitzarà amb
la projecció d’ Un asunto de familia,
de Kore-eda Hirokazu. Després d’un
dels seus habituals furts, Osamu i
el seu fill troben una nena al carrer
enmig d’un fred glacial. Al principi,
la dona d’Osamu no vol que es quedi
amb ells ,però acaba per apiadar-se
d’ella. Malgrat que sobreviuen amb
dificultats gràcies a petits robatoris,
la família és feliç, fins que un incident
imprevist revela un secret que posa
a prova els llaços que els uneixen.
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Una edició del BRAM! molt combativa
La dona i els col·lectius LGTBI, la memòria històrica i el fenomen de les sèries, els temes més tractats al BRAM! 2019

R. Gómez / M. Antúnez

Dissabte dia 9, la creadora de la sèrie
Arde Madrid, la castellarenca Anna
Rodríguez Costa, va assistir a la marató de capítols (un total de 8) programada al BRAM! 2019. Costa codirigeix, al costat de la seva parella
Paco León, la que ha estat considerada millor sèrie espanyola d’aquest
2018, escollida fa només una setmana
per la revista Fotogramas.
Arde Madrid és una sèrie ambientada al Madrid del 1961, en què es
contraposa com vivien la dictadura
franquista la gent humil i la gent rica.
L’arribada de l’actriu americana Ava
Gardner desestabilitza la vida de la societat madrilenya de l’època.
La castellarenca va explicar que
la sèrie és “una idea que jo tenia al
cap, a partir de la història real dels
anys que l’actriu americana Ava
Gardner va passar a Madrid”. Per
R. Costa, pensar la sèrie en clau de comèdia és “una cosa natural, hi ha qui
pensa la vida com a un drama, jo la
penso com a una comèdia”.
Dimecres 13, al BRAM!, es va
convidar els espectadors a reeducar la mirada, a defugir dels prejudicis que tots carreguem sense ser-ne
conscients a la motxilla, per capbussar-se a cor obert en el fenomen dels
cross-dressers amb EnFemme, el primer llargmetratge de la sabadellenca
Alba Barbé, Doctora en Antropologia
Social i Cultural. Barbé va presentar
a l’Auditori Municipal la seva òpera
prima, acompanyada d’una de les
protagonistes del documental, la Judith Juanhuix.
El film se centra en la comunitat
de cross-dressers que es reuneix habitualment a l’EnFemme, un club pioner a Europa amb seu a Barcelona
que s’erigeix com a punt de trobada i
d’apoderament per a les dones trans.
“És un club autogestionat d’apoderament col·lectiu. És un testimoni únic, un espai de sororitat i
de cura mútua”, va apuntar Barbé.

Anna R. Costa (a la dreta) va presentar la sèrie que codirigeix amb Paco León, ‘Arde Madrid’, i que es va projectar. || q. pascual

L’autora va conviure tot un any amb
les integrants del club per rubricar
amb total honestedat i sense guarniments aquesta fotografia de la lliure
expressió de gènere.
El BRAM! va projectar, dimarts
al vespre, El sopar (1974-2018), un documental sobre cinc ex presos polítics
que van complir llargues condemnes
de presó, i que el 2 de març de 1974 es
van reunir clandestinament a la Masia
de La Roca, a Sant Llorenç Savall, per
intercanviar les seves experiències. El
film, dirigit per Pere Portabella, es va
enregistrar el mateix dia que van assassinar el militant anarquista Salvador Puig Antich. La proposta va comp-

tar amb la presència d’Alan Salvadó i
Romero, Doctor en Comunicació Social per la Universitat Pompeu Fabra,
professor d’Història del Cinema i de
Models de Posada en Escena.
Després del visionat, es va iniciar un col·loqui amb Alan Salvadó,
que va explicar que la grandesa del documental rau en “la capacitat dels
protagonistes del film, cinc expresos, d’establir un diàleg serè sobre
qüestions d’una duresa extrema,
com pot ser la presó, la resistència
que des de dins els presos polítics
porten a terme, arribant fins a i tot
a la vaga de fam, etc.”.
Diumenge 10 al vespre, el

BRAM! va projectar el documental Hotel Explotación: Las Kellys. Es
tracta d’un documental sobre les
més de 200.000 dones que treballen com a cambreres de pis, a Espanya. Les Kellys són un col·lectiu
fonamental però invisible al sector
de l’hostaleria. Georgina Cisquella, la directora del film, va apuntar que el sector de les cambreres
de pis està “molt feminitzat, però
que no és l’únic col·lectiu explotat, la precarietat laboral és una
realitat, i també la trobem en
les dones que fan atenció a domicili, que treballen en menjadors, etc.”.

A dalt, la directora del documental ‘EnFemme’, l’antropòloga sabadellenca Alba Barbé,
i la trans de Sant Quirze, Judith Juanhuix.
A sota, per parlar sobre el documental de
Pere Portabella ‘El sopar (1974-2018)’,
l’historiador Alan Salvadó i el director
del BRAM!, Pere Joan Ventura. A sota, la
directora d’ ‘Hotel Explotación: Las Kellys’,
Georgina Cisquella, i una de les Kellys que
l’acompanyava, la Vania. || q. pascual
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llibres | JUVENIL

còmic | joan mundet

Gisela Pou publica la novel·la
‘Palmira i l’efecte crisàlide’

Novetat Panini: el
‘Capablanca’ en color

L’escriptora i guionista Gisela Pou publica la novel·la Palmira i l’efecte crisàlide, de l’editorial Edebé. Es tracta d’una
ficció pensada per al públic juvenil, a
partir dels 10 anys d’edat, que neix de
la necessitat de l’autora de parlar de
la realitat siriana.
Fa sis o set anys que veiem sovint als mitjans el tema de la guerra
de Síria. “Vaig visitar Síria l’any
1994, un país magnífic que ara ja no

deu existir”. Pou afegeix que “tenia
ganes de parlar d’aquest tema als
joves, per conscienciar de les guerres i barbàries que estan passant a
altres bandes del món”.
La protagonista de la novel·la es
diu Palmira i no li agrada gens el seu
nom. Quan veu les notícies per televisió sent parlar d’una nena que es
diu com ella, Palmira, i que viu en un
camp de refugiats al Líban, on ha fugit.

La Palmira catalana ha de fer un
treball i tria parlar de Síria. Intenta
posar-se en contacte amb algú d’allà,
tot i que ha de passar moltes trifulgues i entrebancs abans d’aconseguir
el seu objectiu. La Palmira persevera en l’intent, i compta amb el suport
d’un amic seu, que s’uneix a la causa.
La connexió personal de Pou
amb amb Palmira, Alep i altres poblacions sirianes l’ha ajudat a relatar amb
credibilitat la història. És una història
sense drama, escrita amb un llenguatge planer adequat a les edats a les que
va dirigit el llibre. “No penso la literatura de la mateixa manera que
si escrivís per a adults, vaig molt
amb compte amb el vocabulari, hi
poso més diàleg, intento que el relat
sigui viu en tot moment, que enganxi el lector, i, és clar, que plantegi preguntes. Aquesta és la grandesa de
la literatura, que ens faci pensar”.
La Palmira és una noia de gairebé tretze anys que desitja canviar
el món, “però per això ha de canviar consciències i, contundent i decidida com és, no s’atura davant de
res”, afegeix Pou. || marina Antúnez

arxiu d’història | revista

ticles, com Anton Carbonell, Eulàlia Sagrera i Antoni Seguí. Dilluns
que ve, 18 de març, la presentació es
farà a la Llar del Llibre de Sabadell.
El contingut de la revista
s’inicia, aquesta vegada, amb una
primera part que recull les comunicacions llegides a l’acte de
commemoració dels Jocs Florals
clandestins que van tenir lloc a
Castellar l’any 1967, a la masia del
poeta castellarenc Joan Arús, uns
Jocs Florals que també van servir
per homenatjar la figura de Prudenci Bertrana amb un discurs de
la seva filla, la també escriptora
Aurora Bertrana.
Els autors de les comunica-

cions són Xavier Carmaniu, Sílvia Nicolás, Eulàlia Sagrera i Antoni Seguí. Aquesta part es tanca
amb els poemes que van llegir
Miquel Desclot, Òscar Rocabert
i Joan Sellent.
Anton Carbonell dona a conèixer la relació del poeta Joan Oliver
(Pere Quart) amb el poble de Castellar, on la família d’Oliver hi tenia
la casa pairal.
L’últim article és de la castellarenca Gemma Perich i parla de
les circumstàncies que van envoltar el procés de bruixeria contra diverses dones de Castellar, del qual
enguany se’n compleixen els 400
anys. || m. a.

Gisela Pou presentava fa uns dies el seu nou llibre a Ràdio Castellar. || j. batalla

‘Plaça Vella’
es presenta a
Sabadell i a
Castellar
Aquest dijous s’ha presentat, a La
Centraleta, el darrer número de la
revista Plaça Vella, el 59, que elabora l’Arxiu d’Història de Castellar
del Vallès. L’acte ha comptat amb
la presència dels directors de la
revista, Roger Rocavert i Oriol Vicente, i alguns dels autors dels ar-

L’il·lustrador castellarenc Joan Mundet està d’enhorabona. Aquest mateix divendres, l’editorial Panini publica un integral dels tres primers volums del còmic Capablanca, en color i en un sol volum de tapa dura i amb
enquadernació holandesa i paper satinat. “A Itàlia, ja es publiquen en
color, surten per capítols en una revista”.
Aquí, fins ara, s’han publicat en blanc i negre els tres primers llibres
per separat, amb Amaníaco Edicions. “És una editorial petita i fer-ho
en blanc i negre és una manera d’abaratir-ho”. Fins ara, s’havien publicat els tres primers llibres en blanc i negre i en castellà i els dos primers, també en català.
Amb Panini, Mundet ha recuperat els tres primers llibres, els ha repassat i ajustat i ha afegit coses: “el context històric, per exemple”. En
total, són 336 pàgines de Capablanca. L’il·lustrador està acabant el capítol 42 de la història de Capablanca, d’un total de 48. Es preveuen, doncs,
tres llibres més, “que segurament Panini publicarà junts l’any que ve”.
En el procés d’impressió, a Liberduplex, l’il·lustrador va tenir l’oportunitat de dir-hi la seva abans de la impressió definitiva.

Impressió de la primera plancha de ‘Capablanca’ a la impremta Liberduplex. || cedida

saló del còmic

Mundet ha estat convidat al Saló del Còmic de Barcelona que tindrà
lloc a Fira Barcelona Montjuïc entre el 5 i 7 d’abril. Enguany, la novetat que presenta Panini és, justament, el Capablanca 1 en color, de Joan
Mundet. “D’una banda, tindré un estand on firmar i il·lustrar als seguidors Mundet, de l’altra, Panini m’ha preparat firmes a d’altres
espais”. Així, segurament trobarem Mundet firmant a l’FNAC, Corte
Ingés, Hogar del Libro, etc.
Els integrals, afirma Mundet, “estan de moda, es fan a tot arreu,
no és que se’n venguin moltíssims però són pràctics, ho tens tot
junt”. || Marina Antúnez
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sant josep | plaça major i plaça d’el mirador

corals | intercanvi

‘Petits Concerts de Sant
Josep’ i Ballada de Gitanes

El Cor Sant Esteve rep
la visita del cor nòrdic
Kameleonttikuoro
La coral finesa i el Cor Sant Esteve
oferiran un concert diumenge 17 a
l’Auditori Municipal Miquel Pont

‘Petits concerts de Sant Josep’ d’Artcàdia, en una edició passada. || M. a.

Dissabte que ve, 16 de març, l’entitat Acció Musical Castellar, amb la
col·laboració de l’escola de música
Artcàdia i l’Ajuntament de Castellar,
duran a terme la 4a edició dels Petits concerts de Sant Josep, a la plaça
Major, davant del Casal d’Avis.
L’objectiu d’aquest acte és que
diferents agrupacions i conjunts musicals surtin al carrer per compartir
i fer música en el marc dels actes de
la festivitat local de Sant Josep, així
com fer-ho al bonic emplaçament de
la plaça Major.
Hi ha prevista l’actuació de diferents propostes musicals al llarg
del matí. A les 11 hores, grups instrumentals de violoncels, pianos,
guitarres i violins. A les 11.45 h hi
haurà música per ballar i xocolatada infantil amb el Cor Petits Músics
i la formació TradiArtcàdia, creada

per a l’ocasió, seran els encarregats
de fer ballar el públic.
A les 12.30 hores els combos
moderns seran els protagonistes.
Són formacions joves de música
moderna que amenitzaran el matí
oferint versions de temes coneguts.
D’altra banda, també en el
marc de la diada de Sant Josep, el
Ball de Gitanes de Castellar ha programat una Gran Ballada de la Roda
del Vallès a la plaça d’El Mirador, per
diumenge 17, a partir de les 11 i fins
a les 13.30 hores.
Enguany, s’han convidat les
colles de Parets (2 colles), de Martorelles (2 colles), Santa Eulàlia (2
colles), de Montmeló (1 colla) i Castellar del Vallès (1 colla). L’entitat
aprofitarà per repartir fulletons per
anunciar la ballada oficial del dia 31
de març. || m. antúnez

Aquest dissabte, el cor finès Kameleonttikuoro, de l’escola de música
d’Espoo, arriba a Castellar per fer
una estada fins al 19 de març. Després d’haver fet una estada a Espoo
de quatre dies, a prop de Hèlsinki,
el Cor Sant Esteve ara rep aquesta coral de Finlàndia.
Amb ells compartiran assaigs,
repertori nou d’ambdós països i diverses activitats lúdiques i culturals,
entre elles, una visita a Montserrat.
El Kameleonttikuoro està dirigit
per la Veera Voima, una prestigiosa
cantant, folklorista i directora amb
una àmplia discografia de música
d’arrel nòrdica.
Diumenge, 17 de març, a les 12

hores, s’ha previst un concert conjunt en què participaran els tres
grups del cor infantil Sant Esteve
(menuts, mitjans i grans) i els 22 cantaires del Kameleonttikuoro. “És
una bona oportunitat de conèixer com treballen els cors finesos,
molt coneguts arreu del món per
la qualitat de les seves veus”, explica Jaume Sala, director del Cor Sant
Esteve. L’entrada és lliure.
El cor castellarenc ja havia
estat a Finlàndia fa 6 anys, on va
cantar a l’Auditori del Centre de
Natura Haltia i a l’Auditori del
Centre Cultural d’Espoo, a Tapiola, just al cor de la cultura i la música finesa. || m. antúnez

El cor finès Kameleonttikuoro visita Castellar aquest cap de setmana. || cedida

BREUS
BIBLIOTECA | POESIA

La Coral Xiribec
canta al Dia Mundial
de la Poesia
Dijous que ve, 21 de març, se celebra
el Dia Mundial de la Poesia. A Castellar
del Vallès, la Biblioteca Municipal Antoni Tort ha programat una tertúlia poètica ‘En to poètic’ coordinada per la filòloga Eulàlia Sagrera, que s’iniciarà a les
20 hores a la Ludoteca Municipal Les
3 Moreres. La voluntat de la Biblioteca
és que tothom qui vulgui pugui llegir el
seu poema, i és per això que proposa,
especialment, un acte obert a la participació de tota la ciutadania. A continuació, a les 20.30 hores, la Coral Xiribec ha preparat un repertori de cançó
popular, la poesia que ens ha arribat
dels segles VII, VIII i XIX.. || m. a.

microrelats | l’actual

Segueix obert el
concurs de literatura
breu de L’Actual
El proper 24 de març finalitza el termini per presentar relats al VI Certamen
de literatura breu L’Actual. Hi pot participar qualsevol persona a partir dels
16 anys i pot presentar un treball per
a cadascuna de les dues categories:
narrativa breu i poesia, de temàtica i
mètrica lliures. Per a cada modalitat i
categoria d’edat hi haurà un primer,
un segon i un tercer premi. El primer
premi consisteix en un llibre electrònic valorat en 110 €. El segon, en un val
de 60 € en llibres, a la llibreria Vallès,
l’Espai Lector Nobel o La Centraleta. El
tercer, en un val de 30 euros. || m.a.
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del 15 al 24 de març de 2019

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

DIVENDRES 15
18.30 h - BRAM!
Cicle Gaudí: Entre dos aguas
Auditori Municipal
Organització: Comissió BRAM!
De 20 a 22 h - MÚSICA
Música amb Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca
21 h - MÚSICA
Concerts Sala Blava, amb
Spoilers, Postit i Rockerxs
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Concerts Sala Blava i
El Calissó d’en Roca
22 h - BRAM!
Cold War
Prèviament, projecció del curtmetratge Hermanos de kétchup, dirigit
pel castellarenc Èric Boadella
Auditori Municipal
Organització: Comissió BRAM!

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
Organització: La Música
Amanseix les Feres
11 h - MÚSICA
4a edició dels Petits
concerts de Sant Josep”
Grups instrumentals (11 h), danses amb el Cor petits músics,
TradiArtcàdia i xocolatada infantil
(11.45 h) i combos moderns (12.30 h)
Pl. Major
Org.: Acció Musical Castellar
Hi col·laboren: Artcàdia i
Ajuntament
11.30 h - PROPOSTA
Juguem en família:
Juguem a perruqueries
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres
11.30 h - INAUGURACIÓ
Inauguració de l’exposició
“Homenatge a les grans dones:
Elles també fan història”
Casal Catalunya
Organització: ERC
17 h - BRAM!
The Miseducation of
Cameron Post
Auditori Municipal
Organització: Comissió BRAM!
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
Auditori Municipal
Organització: Comissió BRAM!

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 a peu Castellar –
Montserrat
Sortida des del CEC
Org.: Centre Excursionista Castellar
De 10 a 12 h - ESPORT
Bàsquet categories Femení,
NEE, Masculí
Pavelló de Puigverd
Organització: Suma+ per la Marató
de la Diversitat
D’11 a 13.30 h - PROPOSTA
Gran Ballada de la Roda del Vallès
Amb les colles de Parets,
Martorelles, Santa Eulàlia,
Montmeló i Castellar
Pl. d’El Mirador
Organització: Ball de Gitanes

DIJOUS 21
19 h - XERRADA
Conferència: “Invulnerables. Una
mirada atenta a la realitat”
Amb Sor Lucía Caram
Auditori Municipal
Org.: Penya Solera Barcelonista
20 h - PROPOSTA
En to poètic amb la Coral Xiribec,
amb lectura de poemes oberta a
la ciutadania
Dia Mundial de la Poesia
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Biblioteca Municipal

DIVENDRES 22
18.30 h - PROPOSTA
Ioga amb la Núria Santander
Centre Karuna (c. de l’Església, 2)
Organització: Suma per la Marató
de la Diversitat
*Inscripcions: centrekarunaioga@
gmail.com
De 20 a 22 h - MÚSICA
Música a la carta amb
Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

12 h - MÚSICA
Concert del Cor Sant Esteve i el
Kameleonttikuoro
Auditori Miquel Pont
Organització: Cor Sant Esteve

De 20 a 01 h - MÚSICA
Concert de swing
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Associació
Cultural Subsòl

18 h - BRAM!
La noche de 12 años
Auditori Municipal
Organització: Comissió BRAM!

21 h - CINEFÒRUM
El repostero de Berlín
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

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

DISSABTE 23

DILLUNS 18

De 10 a 13 h - PROPOSTA
Portes obertes a la Biblioteca
Municipal Antoni Tort
Inclou L’Hora del Conte Infantil, taller de punts de llibre, tastet de teatre i música
Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal

De 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa
(iniciació i salsa social)
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

De 10 a 15 h - FESTA
Festa 20 anys de l’Esplai
Sargantana
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Esplai Sargantana

DIMARTS 19

A partir 10 h - PROPOSTA
La Ruleta del Mercat
Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal

21 h - BRAM!
Un asunto de familia
Auditori Municipal
Organització: Comissió BRAM!

Tot el dia - PROPOSTA
Fira de Sant Josep
Plaça d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIMECRES 20
9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

11.30 h - INFANTIL
Juguem en família:
Juguem a cúrling
Ludoteca Municipal
Organització. Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres
18.30 h i 21.30 h - MÚSICA
Refugi, un concert a la iurta,
amb Marc Parrot
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament

22 h - CINEMA
Green Book
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Camelot
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

DIUMENGE 24
De 9 a 13.30 h - ESPORT
57ens Campionats del Vallès
Pistes municipals d’atletisme
Organització: Club Atlètic Castellar
16.30 h i 19.15 h - CINEMA
Green Book
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

EXPOSICIONS I ALTRES
Exposició:
“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
Exposició:
“Lidera el teu consum”
Del 22 al 29 de març, de dl. a dv.
de 10 a 20 h
El Mirador
Organització: Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
Taller:
“La intel·ligència emocional
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
Exposició permanent:
“Trenquem reixes per la llibertat”
Exterior de l’Escola Municipal
d’Adults
Exposició permanent d’escultures
de Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074
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“

”

penúltima

La cultura ha invertit més en herois intel·lectuals masculins que femenins.
Siri Hutsvedt

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 937 144 040 · Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat 092 · Bombers 900 131 326 Ràdio
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB 937 145 389 · ACC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Aplec de les Arenes,
Vers 1948-49

DIVENDRES 15
ROS
DISSABTE 16
EUROPA
DIUMENGE 17
CASTELLAR
DILLUNS 18
PERMANYER
DIMARTS 19
YANGÜELA
DIMECRES 20
CATALUNYA
DIJOUS 21	VILÀ
DIVENDRES 22
EUROPA
DISSABTE 23
CASANOVAS
DIUMENGE 24
YANGÜELA

Miquel Juliana Puigdomènech i Josep
Baldrís Castellví, tenores, tocant amb la
Cobla-Orquestra Hidalgos del Vallès en
una audició de sardanes a l’ermita de la
Mare de Déu de les Arenes. Al fons, mig
borrós, s’aprecia parcialment un tros del
rocam de les Roques d’Aguilar, a l’altre
cantó del riu, magnífic teló de fons de
l’ermita. || fons: Miquel Juliana Puigdo-

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: 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

DEFUNCIONS
Joan Alonso Casajuana
63 anys · 11/03/2019

mènech || text: albert antonell || autor:
desconegut || arxiuhistoriacastellar@
gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@tsegui
Gamarús de Lapònia

@jordimateo70
Passeig per Barcelona

@arnaucabeza
Colors intensos

Recomanació

Què és la teràpia visual?
Quan una persona nota que no hi veu bé o refereix molèsties relacionades amb la vista el
primer pensament que ve al cap és: pot ser
que necessiti ulleres. No obstant, no sempre
és així. Hi ha determinats casos en què un pacient refereix mals de cap, fatiga ocular, sensació que les lletres li ballen quan llegeix... però
una vegada avaluat veiem que no presenta cap
tipus d’error refractiu o, si ja porta ulleres, que
aquest no ha variat. És a dir, no cal posar o canviar les ulleres.
És en aquests casos determinats quan pot ser
que la persona necessiti un entrenament visual,
també conegut com teràpia visual. La teràpia
visual consisteix en una sèrie de exercicis per
millorar les habilitats visual quan aquestes no
es troben ben desenvolupades. Abasta des de
problemes d’enfocament, de motricitat ocular
o coordinació d’ambdós ulls fins a estimulació
visual en casos de estrabisme o ambliopia (ull
gandul) i que també es troba molt relacionada
amb problemes d’aprenentatge en cas dels nens.
Cada cas és individualitzat segons el problema
que hi hagi però resulta molt efectiva independentment de l’edat del pacient.

Marta Bayo Lerma
Col·legiada num. 23825
Optimón Òptics
Passeig, 36 | T. 937 14 22 88
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Maria Hernández
Extreballadora de la fàbrica de Can Barba i ‘iaia de l’atletisme’

q. pascual

la contra
11 respostes
Un tret principal del seu caràcter?
A les bones, molt bones!
Un defecte que no potsdominar?
Qui la fa, la paga
Una persona que admiri?
Els meus fills i els meus nets
La seva paraula preferida?
M’agrada dir que ‘sí’
Quin plat li agrada més?
M’agraden absolutament tots
Una ciutat)
València
Un animal?
El gos
Una cançó?
Qualsevol de Manolo Escobar
Quin plat li surt millor?
La meva néta diu que qualsevol
Un cosa de Castellar?
La seva gent
Un desig
Aprendre a ballar sardanes

”A la fàbrica, ens
ho passàvem
molt bé jugant!

“

La seva mare deia que és com una cua de llangardaix,
que mai para quieta. Amb 86 anys, li encanta llevar-se
ben d’hora i es passa el dia amunt i avall. Es fa un fart
de riure recordant les peripècies de l’adolescència.
Guillem Plans

· Recorda el viatge des d’Andalusia fins a Castellar?

I tant que el recordo, dos dies i
mig de viatge... Era un gener o un
febrer de fa 71 anys, feia molt de
fred i vam haver de canviar de tren
moltes vegades. Els bancs eren
de fusta, molt incòmodes, i la màquina era de carbó. N’hi dèiem “el
borreguero”.
· Ara el parla a la perfecció,
però quan va arribar, li va costar el català?

Se’m feia una muntanya ben grossa. No l’havia sentit mai i pensava que no l’arribaria a entendre,
que no podria parlar amb la gent.
Amb el que m’agradava a mi, parlar amb la gent! Però em vaig espavilar i no vaig trigar gens, perquè preguntava molt.

· Li va fer llàstima deixar el
seu poble?

llançadora. Podies perdre un ull...

Durant el dia no hi pensava perquè a
la fàbrica de Can Barba ens ho passàvem molt bé, tot el dia jugant amb
les amigues. Però a les nits no podia
dormir, perquè enyorava els meus
germans i la meva mare, que encara no s’havien traslladat a Castellar.

· Abans ha dit que s’ho passava
molt bé, a la fàbrica.

· S’havia de llevar molt d’hora
per anar a treballar?

Ens havíem de llevar a dos quarts
de cinc del matí i, sense despertador, havia de tenir el rellotge del
meu pare penjant al capsal del llit
i anar-lo mirant.
· Quina feina feia a la fàbrica?

Jo preferia fer de repassadora, perquè els telers em feien por. M’agrada molt teixir, però a mà. Amb telers, no! Se’n portaven dotze alhora, eren molt perillosos i, de tant
en tant, en sortia disparada una

Buf, en fèiem moltes! Una vegada em
vaig posar una mitja al cap i vaig espantar una companya. Tant, que es
va pixar a sobre! Ens passàvem el
dia jugant... Va haver-hi un dia que
les companyes em van posar a dins
d’un carro i, en veure que s’acostava
l’encarregat, van córrer a amagar-se
darrere dels telers. Ui!, em va enganxar i mentre jo estava espantada, les
sentia com es feien un fart de riure.
· No us esbroncaven els encarregats?

La majoria eren molt bons, els encarregats eren un tros de pa. Quan en
fèiem alguna, miraven cap a un altre
costat per no veure’ns.
· L’any 1962, la fàbrica va quedar
completament inundada per la ri-

uada. Com ho vau viure?

Vaig patir molt pel meu germà petit,
el Paco, però vam arribar a casa de
la meva mare i hi era. Quin ensurt...
Sort vam tenir d’un electricista que
va avisar, si no, hagués mort moltíssima gent. I encara podria haver estat
pitjor... Recordo que aquell dia, el Fidelet, l’encarregat, un bon home molt
treballador, va tornar a la fàbrica
amb la seva dona i, quan es va inundar, van poder agafar-se d’un ferro
que hi havia al sostre, però gairebé
tenien l’aigua al coll. Es veu que, en
aquell moment, el Fidelet li va dir
a la seva dona que, si vivien, anirien a Montserrat caminant. I ho van
haver de fer!
· Per què li diuen l’àvia de l’atletisme?

La meva neta, la Mònica, va començar de molt petita a córrer i, com
que guanyava, anava als campionats d’Espanya: a Madrid, a Valèn-

cia, a Càceres... Hi anava sempre
que podia, a tot arreu. I com que
porto plates de xurros i xocolata per
a tothom, em diuen així! Ara, com
que la Mònica fa vòlei, també els hi
porto a ells!
· El Pere, el seu germà, també era
molt estimat a l’atletisme.

Fa 30 anys que es va morir i encara li
fan el memorial. Va ser un dels fundadors del club i, cada any, organitzen una cursa per recordar-lo. Era
bona persona, estimada per tothom
i, a més, molt bon corredor.
· Troba a faltar el Castellar de
quan va arribar?

Alguna cosa, com la relació amb la
gent, sí. Però ara estem el doble de
bé. Abans, amb unes 88 pesetes a la
setmana, només podíem comprar
vi, cansalada, pa, oli i, si aquell dia
a plaça eren barates, unes quantes sardines.

