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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS
POBLACIÓ | P 03

Es consoliden els 24.000 habitants
Segons el padró municipal, Castellar del Vallès s’ha situat en 24.187 habitants, 150 més que el 2018

tradicions | p 02

Fet a casa

Els castellarencs celebren la festa local de
Sant Josep entre parades d’aliments artesanals

Els assistents a la fira de Sant Josep van poder degustar i comprar productes artesanals a la seixantena de parades que es van instal·lar dimarts a la plaça d’El Mirador. || q. pascual
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Sant Josep

La gent de Castellar té un paladar fi
Un cel ennuvolat,
a estones, va
acompanyar la ‘festa
major d’hivern’ de
Castellar del Vallès
Cristina Domene

“La gent de Castellar té un paladar
molt fi”. No ho diu qualsevol, ho diu un
expert en embotits artesans, el Josep de
Can Pedret, que ja fa 14 anys que participa en la fira d’aliments artesans de Sant
Josep. Darrere la seva parada, no deixa de
bellugar-se, “tasti aquest bull de bolets,
senyora”, “agafi llardons, jove”, diu alegre el Josep. “M’encanta aquesta festa,
perquè a més que és el meu sant, sempre es fa el dia que toca, el 19 de març.
És tradicional i és una fira on es ven
producte artesà i els castellarencs realment busquen el producte artesà”.
A l’altra banda del taulell, també hi ha un
Josep. Comprador i venedor es feliciten.
“Posa’m un grapat de llardons, bull i
una botifarra”. El Josep, que està amb la
família celebrant el seu dia, ja porta tres
pans a la bossa. “M’encanten aquests embotits, de vegades vaig expressament
a Sant Quirze de Besora a comprar a
la botiga. Segurament avui acabarem
fent un bon àpat amb tot el que estem
comprant”. Al costat, la Sheila explica,
mentre mossega una secallona, que ha fet
festa a l’escola, al Joan Blanquer. “M’agrada molt aquesta festa, he vist els contes
dels Bufanúvols”.
Qui també fa 15 anys que és present a la fira és la Monique, que ve des de
França. La parada Le moulin du Meunier ofereix pa i patés fets per ells mateixos.
“Faig totes les fires de Catalunya, perquè m’agraden molt i a França no en fan
tantes. Tinc els mateixos clients fidels
a totes les fires perquè el pa és molt bo,
fet a mà, cuit en foc de llenya com antigament. El paté de campanya el fem a
casa, avui en tinc de pera”. Un dels seus
clients fidels és el Manuel, que ja fa anys
que li compra, a la Monique. “Tota la vida
he vingut al mercat de Sant Josep, soc
un assidu. He comprat un pa de 2,5 kg
que aguantaria fins tres setmanes, però
a mi em durarà dos dies”, explica rient.
Just davant de la veterana Monique
es troba el Simó, de Llegums Simó, que
ofereix llegums, mel, blat de moro, pèsol
negre... i és la primera vegada que planta parada a la fira de Sant Josep. “Hi ha
molta història entre el poble d’on vinc
i Castellar i em feia molta il·lusió participar-hi. Allà teníem la colònia de Còdol
Dret, però va desaparèixer sota les aigües del pantà de Sau, llavors molts treballadors d’allà van venir aquí, a la fàbrica de la vídua Tolrà, famílies senceres.
Si m’hi volen, l’any vinent repetiré”.
Als castellarencs els agrada l’art
de menjar bé, i això es nota en les bosses
que carreguen, plenes de productes. La
Dolors i el Francesc ja han comprat formatge, coca i pa. “Ara anem a buscar la
llonganissa i la cansalada i ja ho tindrem tot per fer festa”, diu el Francesc.
“Ho arrodonirem amb la crema que he

La fira artesanal és el segell inconfusible de la diada de Sant Josep. Les parades ofereixen a tastar els seus productes per atraure la clientela. || q. pascual

12
quilos

En 20 minuts
s’havien
repartit, entre
unes 400
persones, 12 kg
de coca

fet. He anat a comprar expressament el
midó”, diu la Dolors. “Hem de continuar les tradicions i metre puguem, vindrem cada any perquè és una manera
de fer poble”.
Cap a les 10.35, es va començar a repartir la coca i la xocolata, regada amb
un bon moscatell. Va ser una de les edicions en què el dolç es va acabar més ràpidament. En 20 minuts s’havien repartit,
entre unes 400 persones, 12 kg de coca.
La crema de Sant Josep tampoc va
faltar a plaça. El Xavi i el Marc Andreví
anaven cremant el sucre en directe mentre es repartien les 750 racions. Tot, amb

la música de fons de la Cobla Jovenívola de
Sabadell. La pluja, que començava a caure
a les 16.30 hores, va donar treva i just va
parar perquè a la plaça del Mercat es formessin rotllanes de dansaires enèrgics.
entitats i partits polítics

A banda de la seixantena de parades d’alimentació, associacions i agrupacions polítiques també s’hi van instal·lar carpes. Els
ADF, per exemple, era la primera vegada
que hi eren. “Hem fet activitats per als
nens i ens hem donat a conèixer perquè
busquem voluntaris. Ens agrada serhi”, diu el Marc. Al costat dels ADF es

Un grup de dones conversa mentre tasten la crema de Sant Josep. || Q. Pascual

trobava l’Assemblea.cat, l’escola El Casal
que recaptava diners per anar a Croàcia
i ‘La Marató per la diversitat’. “Malgrat
el temps, ha funcionat molt bé. La gent
compra la samarreta, que serà l’entrada per anar a La Marató dels dies 29, 30
i 31”, van explicar les voluntàries.
A les parades polítiques, Ignasi Giménez, alcaldable per Som de Castellar –
PSC va afirmar que havia estat una jornada molt participativa. “És un moment per
retrobar-se amb la gent, nosaltres fem
una campanya de molta proximitat escoltant els suggeriments i propostes”.
L’alcaldable d’Esquerra, Rafa Homet,
va qualificar Sant Josep com un dia de castellarenquisme militant: “Costa caminar
i avançar perquè vas trobant gent i és
un bon dia per fer tertúlies i més que fer
propaganda electoral, és un dia de fer
poble. Aquest any no hem tingut tanta
participació en el concurs de mongetes
del ganxet, però la gent ha vingut amb
el seu plat molt contenta”.
Pau Castellví, alcaldable de Junts
per Castellar, va explicar: “Nosaltres a la
paradeta, estem fent dues coses, d’una
banda estem prenent nota del que la
gent pensa, per poder-ho incloure en
el nostre programa electoral, i d’altra
banda, estem venent marxandatge per
recaptar diners per la Societat Catalana de Drets Civils, per ajudar els familiars dels presos”.
Les més de 520 persones que van
votar en els pressupostos participatius es
van endur una tomaquera com a obsequi.
També va passar molta gent per l’exposició “Excuses o Separes?” del Consorci de
Residus. Els 260 cubells d’orgànica que
repartien es van exhaurir ràpidament.
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padró d’habitants

La població de Castellar ha crescut
en 1.000 habitants des del 2010
Segons el padró de l’Ajuntament, la vila té una població de 24.187 habitants. Per primera
vegada des de 1991, el creixement natural ha estat negatiu: 176 naixements i 184 defuncions
EVOLUCIÓ CREIXEMENT NATURAL DELS DARRERS 10 ANYS
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la tendència progressiva a l’envelliment de la població durant els darrers anys. La mitjana d’edat de la ciutadania a Castellar és de 41,11 anys,
superior a la registrada al municipi
fa quatre anys (que era de 39 anys).
Amb tot, aquesta mitjana és inferior a
la de Catalunya corresponent a l’any
2018, que era de 42,60 anys.
Si prenem com a referència les
dades del padró de 2009, s’han incrementat les franges de 40 a 59 anys
(del 28 al 33,5%), de 60 a 79 anys (del
13 al 17,3%) i de 80 o més anys (del
3,0 al 4,9%). En canvi, disminueix la
franja de 20 a 39 anys (que passa del
32 al 21,3%) i també lleugerament la
dels menors de 20 anys (que passa
del 24,0% al 22,9%).
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Font: Padró Municipal d’Habitants. || ?

Redacció

Castellar del Vallès manté una població per sobre dels 24.000 habitants,
segons reflecteix la darrera actualització del padró de l’Ajuntament. Malgrat experimentar un creixement natural negatiu, el municipi va registrar
el 2018 un augment de la població xifrat en 151 persones, el que suposa un
0,63% més respecte l’any anterior. A 1
de gener de 2019, la població és d’un
total de 24.187 habitants, dels quals
12.240 són dones i 11.947 són homes.
Per primera vegada des de 1991
–primer any en què es compta amb estadística del padró municipal–, el creixement natural ha experimentat un
saldo negatiu de 8 habitants: el 2018
es van registrar més defuncions (un

total de 184) que naixements (176). Per
tant, el flux migratori ha estat l’únic
motiu del creixement de la població
durant el darrer any.
Durant el 2018, es van produir 1.070 altes per canvi de residència
dins l’Estat espanyol, altes procedents de l’estranger o altes tramitades d’ofici, mentre que es van registrar 909 baixes per canvis de
residència dins el mateix Estat espanyol, per anar a viure a l’estranger
o per baixes d’ofici. Pel que fa a la procedència de les altes per canvi de residència, es manté la tendència dels
darrers anys: un 58% de la nova ciutadania prové del Vallès Occidental
(principalment Sabadell, en un 36%),
un 24% arriba de la resta de Catalunya (amb pràcticament un 9% que
ho fa directament des de Barcelo-

na capital), mentre que quasi un 5%
procedeix de la resta de l’Estat espanyol i gairebé un altre 13% de països
estrangers. Pel que fa a les baixes, la
majoria (59%) opta per marxar a altres municipis del Vallès Occidental
(dels quals, un 37% ho fa a Sabadell),
un 21% ho fa a altres municipis catalans, un 16% se’n va a viure a altres poblacions de la resta d’Espanya i quasi
un 4% emigra a l’estranger.
El municipi ha acumulat un creixement absolut en el període 20102019 de 118 habitants/any de mitjana, molt lluny dels 568 habitants/any
del període 2000-2010. Castellar del
Vallès ha crescut, doncs, en 1.058 habitants els darrers nou anys, mentre
que va créixer en 5.685 habitants els
primers deu anys del segle XXI. Pel
que fa a la piràmide d’edats, continua

Segons dades del padró d’habitants
de l’1 de gener de 2019, Castellar del
Vallès manté un registre molt baix de
població de nacionalitat estrangera,
concretament de 1.051 habitants, el
que equival a un índex d’immigració
estrangera del 4,35%, pràcticament 10
punts per sota del de Catalunya (que
era del 14,23% el 2018) i 6 per sota del
de la comarca (10,10% també el 2018).
Amb tot, s’observa un repunt en
el creixement de la població estrangera els darrers quatre anys. Aquesta
ha augmentat el darrer any en 86 habitants i en 199 habitants des de l’any
2015. Tanmateix, l’índex d’immigració
estrangera actual, que és del 4,35%,
encara és molt inferior al màxim històric de l’any 2009, quan es va situar
en el 5,85%. Les procedències de la
població de nacionalitat estrangera a
Castellar es mantenen molt estables
pel que fa a anys anteriors. Predomina principalment la població originària del continent americà (41,2%),
a continuació, segueixen les nacionalitats de procedència europea (33,4%),
africana (14,8%) i asiàtica (10,6%).

padró | rànquing

Marc, Leo,
Lucía i Aina,
els noms
més posats
El padró municipal d’habitants també ofereix informació de l’evolució en els gustos
i les modes dels noms que
pares i mares posen als nounats de la vila. El 2018, els
noms més posats a Castellar
del Vallès ofereixen alguna
sorpresa, tot i que també segueixen la tendència que es
viu a Catalunya. En concret,
l’any passat el nom més posat
va ser Marc (7), justament un
dels noms més posats a Catalunya en els darrers anys
–de fet és el més posat segons el rànquing de l’Institut
d’Estadística de Catalunya
(Idescat)– Després de Marc,
les famílies castellarenques
opten per Leo (5), Lucía (5),
Aina (4), Martí (3), Arlet (3),
Berta (3), Cloe (3) i Emma (3).
Com a fet més sorprenent es pot destacar l’elevat
nombre de nens que es diuen
Leo i que amb tota probabilitat s’explica per la figura de
Leo Messi, el davanter del
Barça argentí. De fet, a Catalunya, Leo és al lloc 20è dels
noms més posats. A Castellar,
en aquesta ocasió, destaquen
les absències de noms molt de
moda a la resta de Catalunya
com Júlia, Martina, Àlex i Pol.
En canvi, s’estan fent un lloc
Aina –el número 25 del rànquing català– o noms que, fins
fa uns anys, s’utilitzaven poc,
com Arlet, Berta i Cloe. En el
rànquing castellarenc sí apareix Emma, que a Catalunya
és el 6è nom més posat.
En total es van posar
88 noms de nen diferents i
87 noms de nena diferents.
|| redacció
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Arrenquen les votacions dels
pressupostos participatius
Redacció

Un total de deu propostes opten a ser
incloses en el pressupost que l’Ajuntament destinarà a inversions aquest
2019. Es tracta de les sol·licituds que
diferents entitats i ciutadania de la
vila han presentat durant el període
destinat a aquest fi, en el marc del
procés Box Populi de pressupostos
participatius, que va finalitzar el 18
de gener passat, i que han obtingut
el vistiplau dels serveis tècnics municipals quant a la seva viabilitat.
Dijous passat, 14 de març, es va
fer una audiència pública a la Sala
d’Actes d’El Mirador per presentar
els detalls de les deu propostes acceptades, i que enguany es distribueixen
en dues categories: la categoria A, de

propostes d’inversió localitzades al
nucli urbà, i la categoria B, de propostes d’inversió a Sant Feliu del Racó
i urbanitzacions. A la primera categoria trobem les següents propostes: taules cobertes a l’Espai Tolrà;
el Nadal t’il·lumina; millora i obertura de la Casa Massaveu; és Nadal a
la nostra plaça; operació bici; bancs,
ombres i gossos; càmeres de detecció d’incendis; millores a les zones
verdes dels Pedrissos. A la categoria B es proposen posar marquesines i zona de joc i caminem per les
escales al cim.
El període de votació de les propostes presentades va començar dimarts passat coincidint amb la festa
local de Sant Josep –de fet, es va poder
votar a l’estand que es va instal·lar a
la fira–, i s’allargarà fins al 23 d’abril.

Poden votar tots els vilatans
nascuts abans de l’1 de gener de
2009 i empadronats abans del 15 de
febrer de 2019 a Castellar del Vallès.
Per tant, podran votar els castellarencs a partir dels 11 anys (o que els
facin el 2019). D’aquesta manera es
manté per tercer any consecutiu
l’ampliació de l’edat de votació que
es va implantar el 2016.
Els resultats de la votació es donaran a conèixer el dijous 25 d’abril.
Les propostes que es duran a terme
seran aquelles que hagin obtingut
més punts, fins a esgotar el pressupost disponible, que és de 200.000
euros (150.000 euros per als projectes de la categoria A i 50.000 euros
per als projectes de la categoria B).
El pressupost màxim de cada proposta presentada és de 50.000 euros.

Foto de grup de la presentació de les candidatures que opten als pressupostos participatius del 2019. || f. muñoz

Una part de la imatge renovada de la Biblioteca Municipal. || m. Antunez

Tot a punt per reobrir
la Biblioteca Municipal
La Biblioteca Municipal Antoni
Tort ha preparat una jornada matinal, demà dissabte, en què serà
la festa de reobertura de l’equipament, que ha estat tancat durant cinc mesos a causa d’uns
treballs de reforma. La biblioteca obrirà les seves portes a les 10
hores, i fins a les 13 hores ha previst diverses propostes adreçades a tots els públics. La primera de les activitats és una visita a
l’exposició “Presentació dels jocs
d’escacs de les campanyes ‘Faci
la primera jugada’ i ‘Vols apadrinar un joc?’”. A les 11 hores tindrà
lloc una xerrada a càrrec de Mohamed Aal-Hajiahmed, sobre la seva
experiència com a director de les
biblioteques de la Universitat de
Mosul (Iraq). A les 11.30 h engegaran dues propostes adreçades
als més petits, una sessió de l’Hora del Conte Infantil i un taller de

punts de llibre. També començarà a les 11.30 h l’espai Juguem en
Família. TIC Escènic oferirà a les
12.15 h un tastet de l’obra de teatre L’Òscar i la senyora de rosa, dirigida per Jeroni Oller. Un quart
d’hora més tard serà el torn de
la música amb El Cor de la Nit i
SOM·night d’EspaiArt, els quals,
amb el pianista Sergi Rodríguez,
interpretaran cançons que apareixen als llibres.
La biblioteca recupera el seu
horari: de dilluns a divendres de 10
a 13.30 h i de 16 a 20.30 h i dissabtes
de 10 a 13 h. A partir d’ara, l’equipament disposarà d’una bústia de
retorn, que ja està instal·lada al
carrer de Sala Boadella i que facilita tornar els documents en préstec en qualsevol dia i a qualsevol
hora. També es posarà en marxa
el servei d’autopréstec per poder
agilitzar els tràmits. || redacció
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Castellar se suma al pacte contra
la segregació escolar de Catalunya
El document, impulsat
pel síndic de greuges,
es va signar dilluns al
Parlament i inclou un
paquet de 189 mesures
Castellar del Vallès és un dels municipis catalans de més de 10.000 habitants que s’han adherit al pacte contra la segregació escolar a Catalunya,
impulsat pel síndic de greuges.
El document el van signar dilluns passat el Síndic de Greuges, la
Conselleria d’Educació de la Generalitat de Catalunya, més d’un centenar
d’ajuntaments, els grups parlamentaris JxCat, ERC, PSC i CatComú, i una
vintena d’entitats educatives. Tot plegat, en un acte que es va dur a terme
al Parlament de Catalunya i que va
estar presidit pel conseller d’Educació, Josep Bargalló i pel síndic de greuges, Rafael Ribó. Per part de Castellar,
va assistir a l’acte el 1r tinent d’alcalde, Joan Creus, i el diputat d’Educació
de la Diputació i regidor, Rafa Homet.

el pacte, aprovat al ple

Signatura del pacte contra la segregació escolar, dilluns passat, al Parlament. || cedida

Abans de rubricar-se al Parlament, la
proposta d’adhesió al pacte per part
de Castellar es va aprovar a la sessió
plenària del febrer passat amb els vots
favorables de Som de Castellar - PSC i
de la secció local d’ERC. “La segregació escolar és quan un centre educatiu no reflecteix la composició social
del seu entorn”, va explicar el diputat
d’Educació de la Diputació de Barcelona i regidor d’ERC, Rafa Homet, en
declaracions al magazín Connectats
de La Xarxa. “La segregació escolar és absolutament determinant
a l’hora de frenar l’éxit educatiu”,
va constatar Homet. “Aquest és un
dels reptes educatius més importants”, va afegir la regidora d’Educació, Maria A. Puig. “Tenim el concepte de segregació molt vinculat a
la immigració però hi ha altres factors que s’han de tenir en compte”,
va recordar el diputat.
D’altra banda, la regidora va
apuntar que un dels punts més favorables del pacte és que possibilita que
tots els agents de la comunitat educativa “seguin en una taula per deba-

tre i buscar solucions”. En paraules
de Rafa Homet: “el pacte és un primer pas que és imprescindible per
reconèixer que la segregació escolar és un problema”.
més recursos per a educació

El pacte inclou una trentena d’actuacions i 189 mesures concretes que la
Conselleria d’Educació es compromet
a implementar durant aquesta legislatura. Els ajuntaments adherits també
han assumit l’adopció de les mesures
consensuades.
Totes les propostes estan adreçades al conjunt de centres que integren el Servei d’Educació de Catalunya i parteixen de la necessitat
d’incrementar el pressupost en educació. El pacte preveu, entre d’altres,
l’aprovació d’un nou decret d’admissió d’alumnat per al curs que ve, amb
mesures específiques per combatre
la segregació, com ara l’establiment
d’una proporció màxima d’alumnat
amb necessitats educatives específiques per centres d’una mateixa zona,
la limitació de l’escolarització de matrícula viva a centres d’alta complexitat o la creació d’una oficina virtual
d’escolarització.
Finalment, també es preveu promoure, a través del pacte, garanties de
gratuïtat real per a l’alumnat socialment desfavorit i graduar el finançament públic dels centres en funció de
la corresponsabilitat en l’escolarització
equilibrada d’alumnat. || redacció
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Relleu a la junta de l’ANC
Alfred Rius és el nou coordinador de l’entitat en substitució de Trini Pérez

Jordi Rius

Alfred Rius, fins ara tresorer de
l’ANC de Castellar, ha assumit la
coordinació de l’entitat en substitució de Trini Pérez. “Era un canvi
que s’havia de fer, anàvem endarrerits, feia temps que la Trini ho
volia deixar i no sortia ningú i al
final vaig decidir ser-ho jo, mentre no surti ningú altre”, explica
Rius. Carme Selvi ha assumit el càrrec de tresorera i la junta es completa amb Carme Lleixà Castellsagué,
que ja n’és secretària des de fa uns sis
mesos. L’ANC de Castellar compta
170 socis amb ple dret –que paguen
quota–, però el nombre arriba als 350
amb socis i simpatitzants.
L’objectiu del nou coordinador
de l’ANC de Castellar és “mantenir
la flama independentista, intentar
empènyer la gent a les mobilitzacions i aconseguir que els polítics
facin totes les passes que puguin
cap a la independència”. En aquest
sentit, l’ANC continuarà instal·lant
les parades informatives “que acostumem a posar cada quinze dies
per resoldre dubtes”.
L’ANC de Castellar al final no ha
propiciat la creació d’una llista dins
del moviment de Primàries Catalunya, una llista transversal de candidats i candidates que pretén assegu-

Alfred Rius durant l’entrevista amb L’ACTUAL . || C. DÍAZ

rar una alcaldia republicana a cada
municipi. “Per evitar fraccionar
més el vot independentista, vam
decidir no presentar-nos”, assegura el nou coordinador de l’ANC a Castellar. De cara a les eleccions municipals del 26 de maig, l’ANC recomana
el vot per als partits independentistes “perquè el nostre objectiu és la
independència, ens és indeferent

que votin un o un altre, ens agradaria que la majoria dels ajuntaments
catalans fossin independentistes”.
Respecte a la polèmica dels
llaços grocs, Rius considera que és
“una protesta, una forma d’expressió pels presos, que considerem polítics, perquè el problema
que tenim amb Espanya és polític,
no jurídic”.

BREUS
eleccions generals | candidatura

Pau Castellví serà el número nou per
Barcelona de Junts per Catalunya el 28-A
El Consell Nacional del Partit Demòcrata va donar llum verda dimecres a la nit als seus candidats
dins la llista de Junts per Catalunya per a les eleccions al Congrés
dels Diputats de 28 d’abril que
encapçalarà Jordi Sànchez. Segons ha informat Junts per Castellar, el seu candidat a l’alcaldia
Pau Castellví ocuparà el número 9
d’aquesta llista al Congrés per la
demarcació de Barcelona. Castellví ha declarat després d’aquest
nomenament que “a Castellar necessitem l’accés directe a l’autopista. Cada any perdem diners,
temps i oportunitats com a conseqüència de l’infrafinançament per
part dels governs populars i socialistes. He acceptat anar a la llista
de Junts per Catalunya per representar aquesta reivindicació històrica a l’únic lloc on s’hi pot donar
resposta ja que, de moment,
aquesta infraestructura encara és
competència de Madrid. No ens
podem permetre parar d’exigir
que es porti a terme”.
A més, per Castellví és “un honor
poder ajudar el President Puigdemont i Junts per Catalunya a representar el mandat de l’1 d’oc-

Pau Castellaví. || P. salado

tubre allà on faci falta. Ho faig a
Castellar, on governa el 155, ho faig
arreu d’Europa i ho faria amb molt de
gust a la capital de l’Estat que ens està
privant de drets i llibertats”. Tanmateix, l’alcaldable vol deixar clar que “la
meva prioritat número 1 és Castellar
i és precisament per Castellar que hi
accedeixo”.
La llista de Junts per Catalunya per
Barcelona l’encapçalen Jordi Sánchez, l’actual Consellera de Cultura
Laura Borràs, l’eurodiputat Ramon
Tremosa i la diputada Míriam Nogueras. En les darreres eleccions generals, la formació política ara representada per Junts per Catalunya va
obtenir quatre diputats en la demarcació de Barcelona. || redacció

pp | animals

Campanya per sensibilitzar els propietaris
ciutadans | PLAÇA D’EL MIRADOR

en comú podem | cap

Demanen al
CatSalut que
reobri urgències

Exigeixen a l’Ajuntament la retirada de llaços
Ciutadans de Castellar ha presentat una instància a l’Ajuntament de Castellar exigint al consistori la retirada immediata dels centenars de llaços
grocs que van aparèixer dimarts al matí –festiu de Sant Josep a la vila– a
l’edifici d’El Mirador i al mobiliari urbà de la plaça del davant. Segons informa Ciutadans, si l’Ajuntament no procedeix a fer aquesta retirada “acudirem a la Junta Electoral”. Per a Ciutadans, els llaços grocs obeeixen “a una
ideologia plenament identificable amb l’ideari independentista”. “A
Castellar som moltes les persones que, en un dia com el de Sant Josep,
ens sentim incòmodes i no representades per aquesta ocupació pública amb fins partidistes”, apunten a l’esmentada instància. En aquest sentit, sostenen que “l’Ajuntament ha de garantir la neutralitat dels espais
públics”. || REDACCIÓ

El Taulí “es troba en una situació
crítica permanent”, segons afirmen
des d’En Comú Podem Castellar. Les
llistes d’espera i el col·lapse d’urgències de l’hospital de referència dels
castellarencs és conseqüència de “la
sistemàtica precarització de la sanitat pública d’ençà de l’inici de les
retallades per part de la Generalitat, i de la passivitat de la consellera de Salut, Alba Vergés, d’ERC”, ha
manifestat Daniel Martínez, membre dels comuns. En aquest sentit,
En Comú Podem Castellar ha informat que demanarà al seu grup parlamentari que s’adreci al CatSalut
per reiterar que es compleixin les resolucions parlamentàries respecte a
la reobertura del servei d’urgències
nocturnes del CAP de Castellar, la
restitució del servei de ginecologia
de l’equipament, així com el de pediatria durant els caps de setmana,
també al CAP de Castellar. Els comuns també han demanat una reunió amb l’alcalde de Castellar per
traslladar-li la preocupació respecte a la situació assistencial sanitària al nostre municipi. || redacció

El PP de Castellar vol proposar l’inici d’una campanya pública de sensibilització adreçada als propietaris dels animals domèstics sobre la importància
de la seva cura i atenció a la via pública. Segons el seu cap de llista, Agustí
Bernad, “és lamentable comprovar que, tot i els esforços realitzats fins ara,
les voreres i vies del nostre poble continuen tacats amb deposicions d’animals els propietaris dels quals no s’han dignat recollir”. També recorden
que es donen casos d’animals sense lligar fora dels recintes específics amb
què es compta a la vila, un fet que podria arribar a provocar “alguna desgràcia”. És per aquestes raons que els populars de Castellar proposen una
campanya de sensibilització per recordar l’obligació que tenen els propietaris de gossos de tenir cura de les mascotes. “Proposarem la ubicació de
cartells i tanques pel poble amb missatges en aquest sentit, així com la inserció d’anuncis en els mitjans públics”. || redacció

CUP | iniciativa

Busquen frases enginyoses per a l’eslògan
Dimecres passat la CUP Castellar va iniciar una campanya a través de les
xarxes socials amb la qual convida les castellarenques i castellarencs a trobar frases breus i amb “ganxo” en què almenys una paraula inclogui “CUP”.
Alguns exemples de frases d’aquest tipus serien: “CUPerem per fer campanya” o “oCUPem l’ajuntament”. Els únics requisits per participar són ser
imaginatius i tenir ganes de passar-s’ho bé trobant el joc de paraules més original. Les propostes es poden fer arribar a la CUP Castellar a través de Twitter, Instagram i Facebook o enviant un correu a castellar@cup.cat. D’entre
totes les frases que es vagin rebent, l’assemblea local anirà escollint les millors per publicar-les a les xarxes socials i algunes seran utilitzades més endavant com a eslògans per a la campanya electoral. La iniciativa vol complementar les xerrades del Programa Obert que està celebrant l’assemblea local
de la CUP durant els mesos de març i abril. La propera, sobre territori, ecologia i sostenibilitat, tindrà lloc el dijous 28 i comptarà amb la presència de Fabi
Díaz, geògraf i regidor d’urbanisme a Barberà, Pau Avellaneda, geògraf urbanista especialitzat en mobilitat activa, espai públic i activitats d’estar, i Laia
Llonch, arquitecta urbanista i membre de la CUP Castellar. || redacció
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política
SOM DE CASTELLAR - PSC | CANDIDATURA

erc | presentació

Una llista renovada i amb més dones
La formació –que
governa la vila amb
11 regidors– presenta
una candidatura amb
onze incorporacions

Redacció

L’assemblea de Som de Castellar - PSC
va aprovar dijous passat per unanimitat la llista que presentarà a les eleccions municipals del 26 de maig. La
candidatura, que encapçala l’alcalde
de la vila, Ignasi Giménez, “presenta
moltes cares noves i un clar accent
femení”, segons explica la formació.
En concret, dels 21 candidats que conformen la llista, onze són dones. En
aquest sentit, el cap de llista destaca
l’aposta que s’ha fet per donar el “protagonisme que es mereixen les dones
de la nostra vila”. L’altra característica que subratlla Som de Castellar és
la renovació que presenta la candidatura ja que dels 21 candidats, onze es
presenten per primera vegada a unes
eleccions municipals. “Hem volgut
fer una candidatura amb persones
de sectors molt diferents però amb
un denominador comú, totes tenen
una gran preparació i estan molt implicades amb el teixit associatiu de
Castellar”, afirma Ignasi Giménez.
“La nostra candidatura” –assenyala
Giménez– “representa la pluralitat
de la nostra vila i són persones que
han demostrat un veritable compromís amb Castellar”.

Els integrants de la candidatura electoral de Som de Castellar - PSC, encapçalats per Ignasi Giménez. || cedida

La llista compta amb 21 candidats i quatre suplents –Glòria Massagué, Ramon Fernández i Aleix Canalís, i M. Antònia Puig; aquest dos
últims pleguen al final del mandat. La
candidatura, encapçalada per Ignasi
Giménez, està formada per Yolanda
Rivera (llicenciada en Ciències Econòmiques, és treballadora d’una entitat financera i vinculada a entitats
locals); Joan Creus (actual primer
tinent d’alcalde); Anna Màrmol (regidora des de l’any 2011); Pepe González (regidor des del 2003); Joana
Borrego (treballadora del Parc Taulí
i vinculada a entitats culturals); Pepe
Leiva (regidor des de 2011); Carolina
Gómez (llicenciada en Administració

i Direcció d’Empreses i vinculada al
CB Castellar); Dani Pérez (regidor des
del 2011); Anna Margalef (psicòloga
a PsicoVallès i al servei Arc de Sant
Martí); Nakor Bueno Gómez (regidor
des de setembre de 2018 i futbolista
professional durant 17 anys); Àngela
Bailén (membre de la junta del Club
Cinema Castellar, vinculada al Ball de
Gitanes i fundadora de la revista L’Estevet, de l’escola Sant Esteve); Ruben
Miranda (que treballa en una consultoria informàtica, va ser fundador de
la secció de vòlei del Futbol Sala Castellar); Irene Mata (que treballa en el
món del màrqueting i la comunicació
a l’empresa privada); Francesc Bringueret (treballador de la Cooperati-

va TUS i secretari d’Acció Política
del PSC de Castellar); Roser Gabarró Albareda (presidenta de l’Associació de Veïns de Can Font - Ca n’Avellaneda); Ruben Peñalver (empleat de
banca i vinculat durant molts anys al
Club Futbol Sala Castellar); M. Carmen Olivar (mestra, va ser directora
de l’escola Bonavista fins la seva jubilació l’any 2015); Lamine Souane
(membre actiu del Consell de Cooperació); Mercè Giménez (metgessa de familia al CAP de Castellar i regidora de Serveis Socials, Igualtat i
Salut entre 2007 i 2011); Pepa Martínez (que treballa al teatre la Faràndula de Sabadell i regidora entre 2007 i
juliol de 2018).

Presentació
del llibre
‘Transformar
des de la política’
Dimecres 27 de març a les 20 h,
tindrà lloc a La Posidònia, al carrer Torras 15, la presentació del
llibre Transformar des de la política amb la presència de l’autor,
Joan Cuevas, i l’alcaldable d’ERC
a les municipals de Castellar, Rafa
Homet.
Quins són els factors clau
per transformar des de la política? Com s’ha aconseguit crear discursos guanyadors? Com es poden
generar canvis concrets i sostenibles des de les institucions? Joan
Cuevas respon a algunes d’aquestes preguntes, des de la proximitat de qui ha trepitjat el terreny i
respon amb l’objectivitat per no
ser ni excessivament destructiu
ni gens condescendent.
Cueva és llicenciat en Ciències Polítiques (UAB) i màster
en Polítiques Públiques i Socials
(Johns Hopkins University i UPF).
Professionalment disposa d’una
àmplia experiència traslladant coneixement científic a projectes de
polítiques públiques. Durant vuit
anys, va estar a la Fundació Pere
Tarrés, on va dirigir projectes de
consultoria i estudis.
Posteriorment, des de l’Ajuntament de Sabadell va liderar el
Pla Estratègic d’Acció Social i
la coordinació del govern. L’any
2018 es va incorporar a la Fundació Jaume Bofill com a cap de
projectes de polítiques educatives, on dirigeix projectes de recerca. || redacció
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educació
guia Didàctica | el mirador

Alumnes de Castellar
fan un ‘tour’ per l’espai
La setmana passada uns 300 alumnes van passar per la Sala Lluís Valls Arenys
d’El Mirador per fer l’activitat proposada per la Guia Didàctica Un tour per
l’espai, d’Explora 360. El que es trobaven les nenes i els nens de cursos de
P2 fins a 6è de primària era un planetari digital muntat per a l’ocasió. El planetari-inflable permet una projecció en 360° dinàmica i propera a la realitat
virtual però amb l’avantatge de poder visionar-la tot el grup plegat. Així, cap
a les 11 del matí d’avui divendres, la classe de P4 de l’Escola Sant Esteve s’endinsava en l’espai a través d’un conte educatiu que els ha convertit en astronautes i els ha fet volar en coet per conèixer de prop les estrelles, els planetes
i la Lluna. “Què fem quan surt el sol per llevant?”, preguntava l’educadorcapità de la nau, l’Isaac. “Ens despertem i anem a l’escola”, deia una alumna. “Demà no que és dissabte, anem al parc”, responia un altra companya.
Dins d’aquest entorn d’aprenentatge els alumnes han pogut conèixer
diferents conceptes a través d’una experiència d’impacte que els motiva a
continuar descobrint.
“Ens va semblar interessant participar en aquesta activitat perquè a
classe estem tractant els animals de la nit, perquè hi ha animals que viuen
de dia i altres de nit i a partir d’aquest tema van sorgir altres qüestions i conceptes com la rotació de la terra i l’espai”, ha explicat la professora de la classe de P4, Vicky Peña. || cristina domene

BREUS
foment de la lectura | 12-16 anys

L’institut Puig de la Creu
participa en el projecte ‘Jo llegeixo’
L’institut Puig de la Creu participa en la fase pilot de projecte ‘Jo llegeixo’
que impulsa la Diputació de Barcelona per promoure el plaer per la lectura entre els joves de dotze a setze anys. Gràcies a les llicències de la plataforma digital Legiland que la corporació ha posat a disposició dels instituts
i a a les lectures relacionades que es poden trobar a les biblioteques, ja són
més de 700 alumnes els que ja es beneficien d’aquest programa de foment
de la lectura. A més del Puig de la Creu, participen en aquesta fase pilot instituts de Gurb, Corbera de Llobregat, Castellbisbal, Olesa de Montserrat,
Premià de Dalt, Sant Joan de Vilatorrada i Tordera.
La plataforma Legiland té per objectiu fer compatible l’avaluació escolar de les lectures amb el plaer per llegir. D’aquesta manera els alumnes
troben propostes de lectura adequades a la seva edat i als seus interessos
amb un ampli catàleg de propostes de lectura en català, castellà i anglès,
així com des de llibres clàssics fins les darreres novetats de novel·les juvenils; a més, els professors poden avaluar l’activitat lectora dels seu alumnat
a través dels diferents qüestionaris de comprensió lectora. Els joves veuen
recompensat el seu esforç amb una eina de gamificació que els permet dissenyar els seu propi avatar alhora que augmenten el seu currículum lector. Mitjançant un sistema de punts, es poden guanyar diversos tipus de
premis i medalles i anar pujant de nivell, com en els videojocs. || redacció

fedac castellar | xerrada

La pedagoga Eva Bach parlarà de com
educar els i les adolescents amb tendresa

Alumnes de l’escola Sant Esteve just abans d’entrar al planetari. || c. domene

La mestra i pedagoga Eva Bach, col·laboradora del suplement “Criatures”
del diari Ara, farà una xerrada dilluns que ve, 25 de març, a les 18 h a FEDAC
Castellar. La xerrada, oberta a tot el poble, va adreçada a pares d’adolescents i a professors i es titula “Normes i límits. Educar els i les adolescents
amb tendresa i fermesa”. FEDAC Castellar convida a l’acte a totes les famílies d’altres centres que hi tinguin interès. Eva Bach és una de les pioneres en la introducció de l’educació emocional i el creixement personal en els
àmbits educatiu i familiar a Catalunya i en algunes altres comunitats autònomes de l’Estat. L’apassionen l’educació i les relacions humanes, i treballa per desenvolupar noves formes de comunicació que obrin els cors, que
resultin balsàmiques i tranquil·litzadores, i que afavoreixin una comprensió més profunda d’un mateix i dels altres. || redacció
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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.

Associació de Veïns

FOTOS DE LA SETMANA

Residencial Can Carner

Canvi de junta
El 24 de febrer es va celebrar l’assemblea de socis per fer un balanç
del 2018 exercit i presentació dels
pressupostos del 2019, com a part de
la renovació conjunta. Els membres
van aprovar el tancament dels comptes del 2018 i els nous pressupostos
de 2019. Es va aprovar la nova junta
següent: Antonio Picón, president;
Miguel Porras, vicepresident; Soledad Alba, secretària; i Juan Manuel Juárez , tresorer. També cal informar que es va obrir una nova activitat
per a socis i sòcies i veïns del barri
cada dijous de 17 h a 20 h. Aquestes
activitats consisteixen en diferents
i diverses manualitats i jocs. La responsable d’aquestes activitats és Soledad Alba, secretària de la junta. De
moment, nombroses dones del barri
estan participant i passants’ho bé
amb aquesta nova activitat.

Antoni Comas

Sorpresa i felicitat el dia 16
Cap a mig matí, des de casa vaig
sentir una música que em cridava.
Surto de casa, pujo les escales de la
plaça Major, veig els nombrosos petits músics i sento la música dirigida
per l’Artcàdia. M’entusiasma que ja a
edats tan tendres comencin a sumergir-se en la música, ja que els serà de
gran ajuda quan la vida els posi dificultats. La música relaxa i calma
quan el nostre cor la necessita. Felicitem la Laia i el Carles per aquestes
iniciatives tan profitoses.

Cinc anys amansint les feres

Sortida de ‘Vine i Camina +60’ al pantà de Can Borrell

El blog musical –i des de fa un parell d’anys també empresa de management i promoció musical de Castellar–, La Música Amanseix les Feres
(LMALF) va celebrar dissabte passat el seu cinquè aniversari. Enguany,
LMALF va optar per organitzar un concert solidari a benefici de l’entitat
de salut mental Suport Castellar dissabte al matí a la plaça d’El Calissó.
L’acte, que va comptar amb el comunicador castellarenc Marc Pascual com a mestre de cerimònies, tenia el doble objectiu de recaptar fons
per a Suport Castellar i de donar a conèixer tots els projectes de salut
mental que han posat en marxa. En aquest sentit, un dels pilars de Suport Castellar és la lluita contra l’estigma de la salut mental mitjançant
tasques de sensibilització i de visibilització. Tot plegat, a través el treball en xarxa en col·laboració amb diverses entitats i agents socials de la
vila. És per això que, a banda de l’escenari, l’entitat va instal·lar un punt
d’informació per atendre i acompanyar els vilatans que s’hi van apropar
per demanar informació.
Quant al component artístic, van pujar dalt de l’escenari de la plaça del
Calissó els cantautors David Bitter, Jaume Arboledas, Frank Martínez,
Samuel López, Toni Marbà i Lluís Paloma, que van oferir un recital de
cançons creuades. A manera de juguesca, els músics va reinterpretar
les composicions de la resta de cantautors que es van sumar a la cita solidària. || text: rocío Gómez foto: marc rojas

El cicle Vine i Camina +60 va visitar dijous el pantà de Can Borrell, que es troba
dins del Parc Natural de Collserola, al terme de Sant Cugat. L’espai ha esdevingut un referent de les excursions dels santcugatencs, ja que és de fàcil accés i
ofereix les condicions òptimes per passar-hi el dia en família.
La següent sortida del cicle serà l’11 d’abril als aiguamolls del Llobregat, al Prat
de Llobregat, amb un recorregut de dificultat baixa de 8,7 quilòmetres que inclou la visita dels espais naturals, la torreta Mira Mar, l’antiga caserna de Carrabiners i el mirador del Semàfor. El desplaçament es farà en autobús fins al Prat
del Llobregat. La darrera sortida abans de l’estiu serà el 9 de maig al Santuari de Puiggraciós amb un recorregut de dificultat alta de 10,7 quilòmetres que
passarà per Sant Miquel de Sesperxes, els cingles de Bertí, el castell del Clascar i el santuari Puiggraciós. El desplaçament es farà en autobús fins a Sant Miquel Sesperxes (C-1413 en direcció Centelles). La recollida dels participants es
farà al santuari de Puiggraciós (urbanització del Serrat de L’Ametlla del Vallès).
Els itineraris de natura per a gent gran “Vine i camina +60” són un seguit de
caminades planeres, guiades i comentades. Totes les sortides tenen per objectiu promoure l’excursionisme, els hàbits saludables i les relacions amb els
altres i la natura. Cada sortida costa 2 euros en concepte d’assegurança, preu
del qual estan exemptes les persones amb carnet de federat. Cal inscripció
prèvia a la Regidoria de Programes Socials, al carrer de Portugal, 2 C, a l’Espai Tolrà. || redacció

Junts per Castellar

L’esvoranc, cada
cop més gran

50.000 visites
web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio

D

issabte passat, juntament amb desenes
de milers de catalans,
vam citar-nos al centre de la capital del
Regne d’Espanya. A la manifestació vam posar de manifest, valgui
la redundància, que hi ha un gran
nombre de catalans que defensem
que l’autodeterminació no és cap
delicte. I una cosa a la qual no se
li està donant la importància que
mereix és que no només érem catalans, a la manifestació. Gent vinguda d’arreu de l’Estat espanyol ens
van fer costat i van sumar-se a les
nostres reivindicacions.
Les discussions sobre el nombre de
manifestants són una trampa ideada per l’espanyolisme per desmotivar-nos i dividir-nos. Després de tot
el que ens han dit i fet, estan impotents i descol·locats perquè veuen
que el suflé, com ells ho anomena-

ven, no és desinfla, segurament
perquè mai ha sigut un suflé. I justament aquest és el motiu pel qual
hem de seguir mantenint el torcebraç. El moment és ara i si anem a
l’una serem imparables.
Estan tan obsessionats en donar-se
cops al pit per demostrar qui és més
espanyol que no s’adonen que amb
cada extravagància, amb cada atac,
amb cada menyspreu, l’esvoranc
entre Catalunya i Espanya s’eixampla una mica més. Som dos països
diferents, es miri per on es miri.
Econòmicament, políticament, culturalment, socialment, els indicadors parlen per si sols.
Si Espanya no ha sabut canviar en
500 anys, no ho farà ara. I si bé és
cert que hi ha gent demòcrata a Espanya i que comparteix les nostres
reivindicacions, malauradament no
són prou i ni molt menys majoritaris
per forçar un canvi de paradigma
a nivell espanyol. Per tant, la lluita
conjunta en aquest sentit ara mateix no és una opció raonable. La
millor manera d’ajudar a aquesta
gent a forçar un canvi a
continua a la pàgina 11
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opinió

Infants i pantalles

D

esprés d’assistir a
una xerrada sobre
l’ús de pantalles a
l’entorn infantil, algú
em va preguntar a
quina edat s’ha de comprar un telèfon mòbil a un infant. La qüestió va
curtcircuitar les meves neurones, no
tant per quant difícil és la resposta,
sinó pel caire imperatiu –aquest “se
li ha de”– que té la pregunta. Jo, com
a consumidor i creador d’oci per a
pantalla –tinc un canal de Youtube
dedicat a videojocs i soc pare d’un
infant prelector–, tinc molt a reflexionar sobre el tema.
En general es parteix de la feixuga i discutible premissa que un infant, a partir de determinada edat
“ha” de tenir mòbil. No és una pregunta amb resposta fàcil i de fet no
la respondré, no em pertoca. Però
en el mateix moment que aquesta
pregunta sobrevola les nostres inquietuds, ja sabem que tenim quelcom en què pensar, i no és una qüestió menor.
Fem un experiment, el proper cop
que entrem a un restaurant comptem en quantes taules hi ha infants,
després comptem quants d’aquests
estan passant l’estona amb una
pantalla entre les mans –mòbil o
tauleta, tant li fa. Inquietant, oi?
Doncs si ens inquieta ja anem prou
bé: som conscients que és quelcom
per amoïnar-se. I si no ens inquieta
potser és que no som prou conscients de que un infant en etapes de
desenvolupament cognitiu, social i

ve de la pàgina 10

Espanya serà després que Catalunya es constitueixi com a estat independent. Tot el que no passi per
aquí estarà condemnat al fracàs ja
abans de començar.
Ara mateix cap partit d’àmbit espanyol té cap proposta de valor per a
Catalunya. D’una banda, el tripartit
de dretes només cerca l’aniquilació
de Catalunya com a nació. El PSOE
pensa el mateix, però ho camufla,
i Podem, en la seva adolescència
crònica, encara es pensa que això
del procés és un invent de les elits
catalanes alhora que és incapaç de
desobeir la JEC i mantenir un llaç
groc a la façana d’un edifici públic.
El futur de Catalunya és a les nostres mans. Tenim la responsabilitat d’estar a l’altura.

Rafa Homet*

Sant Josep, el dia
que som poble

L

a festa serveix per a
moltes coses: trencar
la rutina, trobar-nos,
crear identitat i senti-

PLAÇA MAJOR

JOAN GARRIGÓ
Obi Joan a Youtube

Ensimismats. || JOan mundet

“En general es parteix de la
feixuga i discutible
premissa que un infant, a
partir de determinada edat
“ha” de tenir mòbil”

ment de poble, etc. Però també serveix per trencar les rígides normes
socials i, per un dia, mostrar-nos al
món tal i com som.
Sant Josep és el dia en què Castellar del Vallès explica ben fort que
no vol ser una ciutat gris, que vol
ser un poble amb identitat pròpia,
un poble tranquil que deixa ben clar
que tranquil·litat no té res a veure
amb l’ensopiment oficial en què hem
caigut des de fa tants i tants anys.
Per Sant Josep la gent de Castellar
surt al carrer i es troba, parla i se
saluda. I les entitats també ho fan,
o ho feien, perquè cada cop més es
redueix el nombre d’entitats presents. Aquest any, a més, ha quedat un poema visual preciós sobre
la realitat castellarenca: per anar
d’un cantó a l’altre s’havia de passar forçosament per davant de l’estand de l’actual grup de govern, i
només per allà.
Sense voler-ho, anem col·leccionant
poemes visuals que expliquen la realitat que volem canviar. Poema 1:
a l’entrada del poble per Sabadell
han posat a una rotonda el nom de
Castellar del Vallès amb lletres diverses –bé!– però d’una grisor anodina que espanta. Poema 2: qualsevol relació entre institucions ha de
passar pel control del grup socia-

afectiu necessita estímuls reals: pelar-se els genolls, tenir set després
de córrer rere una pilota o avorrir-se a la taula d’un restaurant tot
imaginant formes amb l’estucat de
la paret mentre fa equilibris amb
els coberts. O dit ràpid, que la seva
ment treballi, creant des de cero.
Les pantalles ens ho donen tot fet.
Això, als adults, que ja estem de
tornada de tot –hahaha!–, ja ens va
bé, però als menuts de la casa no
els fem cap favor encolomant-los la
tableta o encenent la tele a la primera de canvi. Tampoc els ajuda

que nosaltres mateixos passem
llargues estones mirant el mòbil
mentre ells juguen o fan els deures. Donar exemple no és quelcom
a menystenir i potser donarem millor exemple disfressar-nos de Frozen o Patrulla Canina amb ells que
deixant la cura dels nostres fills en
mans del darrer algoritme de Youtube. I no ens confonguem: Youtube no és el dimoni, Pepa Pig no és
el dimoni i Netflix no és el dimoni,
però com a adults responsables –
autoproclamats– que som, sabem
que el verí no és a la substància,

és a la dosi.
A quina edat se li ha de comprar
un mòbil? Ho vaig preguntar a un
pedagog i no em va donar una resposta ràpida, però el que si que
sé és que cal pensar-s’ho molt i
posar normes. I això serveix tant
per a edats primerenques com a
l’adolescència, però de l’adolescència ja en parlarem un altre
dia... Cada instant de la criança
que deleguem a una pantalla, és
un instant perdut –però perdut
de debò– que podríem estar gaudint com a pares.

lista, com a la fira.
El municipi republicà de Castellar
del Vallès aspira a ser molt més,
perquè de fet ja és molt més gran
del que el tap del govern personalista deixa veure. La fira de Sant
Josep a Castellar ha de ser un referent de la capacitat que existeix
al nostre poble de crear, de fer, de
relacionar-nos.
La fira de Sant Josep ha de desenvolupar tot el seu potencial amb
mostres de producte local: la mongeta del ganxet, evidentment, però
també el safrà de Canyelles i l’oli del
Vallès. Un dia cultural i comercialment potent, que ens ajudi a situar-nos al mapa del país, d’on ens
volen amagar.
Perquè aquest poble que volen ciutat gris i sota governança unipersonal pateix a la seva pròpia pell
aquesta idea absurda que volen imposar que el que passa a Catalunya
no té res a veure amb el que passa a
l’Ajuntament de Castellar. Si no som
presents als òrgans de decisió del
país, si el nom de l’alcalde és molt
conegut al poble però gens al Parlament no ens en sortirem en aspectes tan imprescindibles com la
connexió amb l’autopista. I aquesta és una evidència innegable i fàcilment demostrable.

Tenim un potencial enorme que
pot optar per passar per embuts
estrets o relacionar-se directament amb el món. Simplement és
una decisió a prendre.

Valorem el gran esforç de totes
les persones voluntàries que han
fet possible aquesta nova edició del BRAM! el seu esforç per
obrir-nos una finestra al món i
fer-nos estimar una mica més la
gran pantalla.
El cinema social és una eina de
coneixement i d’obertura cultural que ens ajuda a potenciar valors com els de la convivència, el
respecte i la llibertat.
Gràcies a la feina de les persones
que integren el Club Cinema Castellar, ja fa temps que també gaudim d’una oferta de cinefòrums,
que es complementa amb la programació de cinema d’estrena i la
familiar dels diumenges.
El BRAM! és un molt bon exemple que Castellar és una vila activa que cada setmana ens sorprèn
amb un bon grapat de propostes
i activitats de caràcter lúdic, esportiu i cultural.
Això no seria possible sense la
complicitat, el compromís i la dedicació de molta gent. Aquest és
el nostre gran valor, la gent que
està disposada a fer de Castellar
un municipi viu i ple d’activitat.
Totes i tots fem Castellar!

*Portaveu d’ERC

Ignasi Giménez *

Gràcies per fer
possible el BRAM!,
Club Cinema
Castellar

L

a Mostra de Cinema
BRAM! ha tancat l’onzena edició amb una
gran acceptació del públic, que ha pogut gaudir de molt bones propostes cinematogràfiques. Enguany, la mostra
s’ha tancat amb una de les valoracions més altes de la seva història
per part dels espectadors.
El Club Cinema Castellar ha assolit un nou èxit i volem felicitar els
seus membres per tot l’esforç que
han fet per apropar-nos un cinema de qualitat i de gran compromís social.

*Alcalde de Castellar
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empresa

Maniquins de paper reciclat fets a Castellar
Pasqual Arnella ha desenvolupat aquests expositors gens contaminants respecte als tradicionals de plàstic o fibra

Jordi Rius

L’empresa castellarenca Pasqual
Arnella ha desenvolupat el primer
maniquí de pasta de paper reciclat,
un avantatge respecte als expositors
amb materials tradicionals –com el
plàstic o la fibra de vidre– que són
altament contaminants. La creació dels primers prototips de maniquins s’ha fet gràcies a un soci estratègic, el danès afincat a Alemanya
John Penther. Des de 1995 van fabricar bustos i torsos “però arran
d’obrir-nos a Europa vam començar a desenvolupar més parts del
cos. Vam començar amb un braç,
després les cames i finalment el
maniquí”, assegura Martí Pascual,
un dels responsables de l’empresa.
La dificultat bàsica a l’hora
de fabricar aquest tipus de maniquí rau “en la mida i en la forma.
El paper, com es deforma, fa que
sigui molt difícil partir d’una
base estàndard. Ens hem d’anar
adaptant al fet de com s’asseca el
producte. També és molt difícil
l’ensambladura”, indica Pascual. Respecte als maniquins tradicionals, aquests expositors fets de
pasta de paper reciclat “són més
lleugers i sobretot ecològics”.

Les marques de moda relacionada amb l’esport són els seus potencials clients “perquè normalment
són més sensibles amb el medi
ambient”, assenyala Pascual. Firmes com Original Buff o The North
Face en són bona mostra, utilitzen
parts de maniquins com el bust o el
tors. De fet, l’empresa va presentar
el prototip el febrer passat a ISPO
Munich 2019, una fira pionera del
sector dels esports.
L’empresa Pasqual Arnella,
després de presentar el prototip,
està fent proves per poder fabricar en sèrie els maniquins d’home
i dona a l’estiu. El concepte ecològic del producte va més enllà perquè “una vegada esgotada la vida
útil del producte té un reciclatge
relativament fàcil, a diferència
d’un maniquí de fibra de vidre”
i “a més el procés de producció
també és ecològic perquè la maquinària que utilitzem té poques
emissions de CO2”.
Per a cada maniquí es necessiten entre dos o tres quilos de paper
reciclat, bàsicament paper de diari.
A les instal·lacions de l’empresa, al
carrer Capcir, es tritura el paper amb
aigua i es treballa amb uns motllos.
Pasqual Arnella, fundada el 1892,
va començar fabricant nines i ca-

Treballadors de Pasqual Arnella dissenyant els primers prototips de maniquins de pasta de paper reciclat. || cedida

valls de cartró de joguina. El 1970,
la massiva irrupció al mercat del
plàstic i les joguines electromecàniques va provocar que la família
Pascual investigués noves fórmu-

les i mètodes de producció. El resultat va ser el desenvolupament d’un
sistema únic que permetia produir figures de pasta de paper (paper
maixé) de qualitat a preus competi-

tius. Pasqual Arnella està especialitzada en treballs a mida i amb una
àmplia gamma de productes que van
des de l’artesania fins als bustos, els
displays i la decoració comercial.
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Els sèniors de vòlei continuen
sense aixecar el cap
Els dos equips de vòlei de l’FS Castellar segueixen amb la ratxa negativa i una jornada més van perdre
en la segona fase. El masculí ho feia

a casa contra el CV Reus per 0-3
(20-25/17-25/18-25) i són setens
en lliga, mentre que l’equip femení
va caure per 2 - 3 (25-19/17-25/2517/22-25/4-15) contra l’Escola Orlandai i segueix en el fanalet vermell
del grup de descens.

Casado i Alcaraz, 2n i 3r al
Prat a la Copa Catalana
Els ciclistes castellarencs Axier Casado i Oriol Alcaraz segueixen sumant excel·lents resultats a la Copa
Catalana cadet de ciclisme en línia.

Diumenge passat, al Prat, Casado
aconseguia la 2a posició final en un
esprint en què els quatre primers
entraven en el mateix segon. Alcaraz empatava amb Alejandro Rizzone en tercera posició, ja que suma
la victòria en cadet de primer any.

El somni dels espartans segueix viu
Segona victòria
consecutiva de l’HC
Castellar, que redueix
la distància dels llocs de
promoció, a 10 punts

Albert San Andrés

L’equip grana s’aferra a la categoria esgarrapant amb les urpes ben esmolades.
Com van fer els últims espartans, els de
Ramón Bassols no volen perdre la categoria i segueixen en una lluita a mort, ja que
han aconseguit una victòria a la pista del
CP Jonquerenc (3-4) i han sumat el gol de
la victòria a 30 segons del final.
L’HC Castellar ja no deixa que cap
equip els menyspreï i en les últimes jornades s’està guanyant un respecte que
no havia tingut durant tota la temporada. L’arribada de Ramón Bassols n’és la
causa: ha aconseguit capgirar una dinàmica derrotista per una de guanyadora
amb els mateixos jugadors canviant el deplorable estat físic de la plantilla i fent-los
conscients que són capaços de guanyar.
La trajectòria en les últimes set jornades de lliga –vuit si tenim en compte el
partit pendent amb el CP Roda– ha estat
molt diferent de l’inici de temporada.
L’equip ha necessitat un temps d’adaptació al nou sistema, però en aquests set
partits ha aconseguit sumar tres victòries i un empat –quelcom que no va aconseguir les primeres 18 jornades, en què
l’equip no va puntuar– i sortir del fanalet
vermell mostrant una imatge totalment
diferent i una mentalitat guanyadora que
no s’havia vist aquest any.
A hores d’ara, la imatge de l’equip

senzillament sembla la d’un equip i s’estan assolint conceptes tècnics que feia
temporades no es veien sobre el terratzo del Dani Pedrosa i que eren una de les
principals mancances del primer equip
del club. Bassols ha aconseguit un estat
físic i mental sensacional i ha tornat a
valorar jugadors com el porter Sergio
Ruiz, que torna a ser una peça clau en la
plantilla castellarenca i l’estrella que feia
temporades que no es veia a Can Grana.
L’excel·lència a què estan arribant
en les últimes jornades fa que els germans Plans –Armand i Guillem– siguin
l’ànima i l’empenta d’un conjunt comandant pel trio format per Marcel Montllor, Jordi Vegas i Gerard Tantinyà, amb
l’aportació de la resta de jugadors i els
nous talents del club com Joel Margall.
Després de tocar fons amb una
derrota contra el CH Arenys de Mar a
casa (2-7) que els deixava amb gairebé
els dos peus a Segona Catalana, els jugadors castellarencs, conscients de viure
una situació en què ho havien perdut tot,
van reaccionar contra l’HP Tona, quart
classificat, amb una victòria èpica (4-3)
que marca un punt i a part en la consecució del miracle de lluitar per la promoció de descens, únic objectiu possible a hores d’ara.
A La Jonquera, un dels desplaçaments més difícils, els jugadors tornaven a arribar sense aquesta pressió i
eren capaços de col·locar-se amb un 0-2
favorable amb gols d’Armand Plans. Els
locals però, aconseguien empatar abans
del descans, per capgirar a la represa.
Amb el 3-2 i amb només minut i
mig pel davant, Xavi Vernet va empatar
el partit i a 50 segons del final els locals
feien la 10a falta, amb una directa per
a Armand, que no aconseguia anotar.
Amb només 30 segons al lluminós,
una contra ben orquestrada dels granes
significava el 3-4 definitiu i el hat-trick del

Els jugadors de l’HC Castellar celebren la consecució d’un gol. || A. san andrés

petit dels Plans, sumant la tercera victòria de la temporada i segona consecutiva.
“Hem fet un partit molt seriós.
Els errors defensius que fèiem normalment ja els estem aconseguint corregir i aquest equip s’està guanyant un
respecte que no tenia a la categoria”
va opinar un satisfet Bassols després del
partit. “Els jugadors ja no ho poden fer
millor i estan arribant a un nivell d’implicació i excel·lència espectacular en
les últimes jornades” on ja han assimilat el nou sistema. “No puc estar més orgullós d’ells, però tot i això, ara només
ens val sumar de tres en tres per aconseguir l’objectiu” afegeix.
Una victòria que deixa l’equip en-

21
PUNTS

són els que
encara queden
per jugar

cara viu en la lluita per aquest objectiu,
però que els obliga a guanyar un mínim
de quatre partits i esperar que els rivals
directes no ho facin. Sigui com sigui, un
objectiu que encara està viu quan queden 21 punts per jugar i que deixa els
granes a només 10 del seu predecessor, l’Arenys de Mar, i amb un calendari
força assequible.
El primer equip no vol ni escoltar la
paraula descens després d’haver aconseguit mantenir la categoria durant les
últimes cinc temporades, amb espartans que han demostrat que seguiran
deixant-se la pell a la pista fins a l’últim
moment, per evitar caure al pou. Jugadors granes, quin és el vostre ofici?
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futbol | 2a catalana

futsal | divisió d’honor

La UE Castellar cau i
s’enfonsa al pou (4-1)

El pitjor partit de la
temporada (8-1)

La UE Castellar es complica molt la permanència a Segona Catalana. || a.san andrés

L’FS Castellar no va aixecar el cap en els 40 minuts de partit. || A.s.a.

La UE Castellar surt golejada del municipal
La Creu de Sabadell (4-1) i cau al descens directe. Els de Juan Antonio Roldán es compliquen encara més la permanència després de
la derrota contra un rival directe com la Sabadellenca, en què l’única notícia positiva va
ser la inclusió de Joan Villaronga en l’onze titular després de l’ensurt de la jornada passada.
Passen les jornades i la UE Castellar no
aconsegueix sortir del pou. La derrota contra
la Sabadellenca no és més que la culminació
d’una trajectòria en què l’equip no ha fet més
que jugar amb foc. Sense conèixer la victòria
aquest 2019 –l’última va ser el 16 de desembre
a Roda de Ter– els blanc-i-vermells han sumat
un total de cinc empats i cinc derrotes que els
han col·locat en 15a posició, ara mateix en lloc
de descens directe a Tercera Catalana.
El derbi amb la Sabadellenca no va ser el

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va caure estrepitosament a la pista del Sants Futsal (8-1),
en una jornada per oblidar. L’equip va caure en
el parany dels locals des del primer minut per
quallar el que segurament sigui el pitjor partit
de la temporada.
Els taronges han demostrat en multitud
d’ocasions que són un equip molt mental. Si es
proposen un repte esportiu, difícilment no ho
aconseguiran, el que segurament és un avantatge en la majoria de les situacions, però que
també pot ser un inconvenient en pistes com les
del Sants Futsal, que moltes vegades fan servir
el factor psicològic per imposar-se a la pista.
Situats en la zona còmoda de la taula, els
del barri barceloní arribaven al partit en sisena plaça, contra un Castellar que aconseguia
una victòria de prestigi davant el FS Casserres (5-0) en la jornada anterior.

millor dia per als de Roldán. Els locals aconseguien dos gols només començar el partit després d’errors defensius, amb un doblet de José
Luís Casillas (2’ i 6’), abans que Marc Estrada
(15’) pogués retallar diferències al quart d’hora. Els castellarencs agafaven el comandament
de la situació i van poder empatar en diverses
ocasions, però, una vegada més, sense sort.
Amb el 2-1 al descans, els castellarencs
tornaven a perdonar, tot i jugar amb un home
més, no resistien als últims minuts i l’equip taronja aprofitava per fer dos gols més. Víctor Nicolás al 76 i Casillas –que signava un hattrick–
de falta en el descompte sentenciaven amb el
4-1 i sumaven la vuitena victòria dels de Sabadell en 10 partits. Un equip que està fent el
camí invers per evitar el descens i que ja és a
12 punts de la zona complicada, mentre que el
Castellar queda a cinc de la salvació. || a.S.A.

La confiança dels de Darío Martínez els
passava factura en una de les pistes més complicades de la categoria, ja que jugar en alguns
barris de la Ciutat Comtal sempre afegeix un
plus de dificultat per factors que, fins i tot, poden
arribar a ser externs.
Sobre la pista només hi va haver un equip.
Els locals van saber administrar a la perfecció l’avantatge del factor pista i van marxar al
descans amb un contundent 3-0 i amb el rival
molt lluny de poder plantar cara. A la represa
no anava millor per als de Martínez, que encaixaven dos més abans que Manel López anotés
el gol de l’honor. Tres gols consecutius més del
37 al 39 sentenciaven un duel desigual, que ha
de fer reflexionar els castellarencs.
L’equip però, segueix mantenint-se a la
vuitena posició, abans de rebre el cuer, l’Olímpic Floresta B. || a. san andrés
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bàsquet

Superbs a L’Hospitalet (66-76)
El CB Castellar imposa la seva llei a la pista de l’AESE en un dels partits més complets dels últims anys

Albert San Andrés

La qualitat i quantitat de talent acumulat en el CB Castellar va sortir a relluir a
la pista de l’AESE de L’Hospitalet en una
victòria antològica dels de Raúl Jodra (6676), que arribaven al partit amb només vuit
homes. L’equip obre una escletxa amb el
novè classificat, que ja és a dues victòries,
abans de començar el tourmalet d’equips
de la part alta.
Les visites al pavelló de l’Associació
Esportiva Santa Eulàlia de L’Hospitalet
mai són fàcils. En aquesta pista el CB Castellar es va jugar la promoció de descens
fa quatre temporades i l’equip, llavors entrenat per Carles Company, va aconseguir
salvar-la al Puigverd després de caure en
el segon partit en aquesta pista.
La temporada passada, els dos equips
es van jugar l’ascens i el títol de lliga a Primera Catalana i els de Jodra queien per
només dos punts (73-71) a l’inici de la segona volta i perdien l’oportunitat de ser líders.
Aquesta vegada, però, les condicions
no eren gaire favorables per als visitants,
que entre lesions i absències arribaven
amb només vuit jugadors a l’Hospitalet. La
victòria pels de Jodra era vital, ja que podien deixar el rival a dues victòries abans de
començar un calendari molt advers amb
els equips de la part alta.
El quintet inicial, però, començava sense titubejar i després d’una lluita
d’iguals durant els primers cinc minuts,
un triple de Jordi Navarro trencava la igualada amb un parcial de 0-14 amb dos triples de l’omnipresent Navarro i dos més
d’un inspirat Albert Germà.
A la pista, tot sortia bé, en atac, l’equip
amb un total de sis triples, aconseguia més

anotacions des del perímetre que en llançaments de camp i la defensa era, un partit més, l’arma més potent dels castellarencs, que va neutralitzar per complet
l’atac riberenc. Amb un contundent 15-28
s’arribava al primer minut.
Al segon, la tònica no era gaire diferent i els groc-i-negres arribaven a tenir
una renda de fins a 12 punts. Els suplents
inicials, Eugeny Prozorov, Joelvin Cabrera
i Lluis Hagenaers feien un pas endavant i
lideraven el seu conjunt amb una contundència espectacular.
Amb un 27 a 39 al descans, els
castellarencs ho aprofitaven per agafar aire, conscients que la segona part
al pavelló municipal de Santa Eulàlia
seria complicada.
Al començament del tercer període
es feia palès aquest problema que, juntament amb el cansament acumulat, feia
baixar el ritme dels de Jodra, ficant-se
l’AESE al partit de nou. Tot i així, la defensa castellarenca tornava a encarrilar el partit com va fer la setmana anterior contra el Sant Cugat. Dos triples de
Germà i un d’Albert Cadafalch deixaven
el lluminós en 43 a 57.
A l’últim quart, els blaus retallaven
la diferència a set punts després d’un triple i una intencionada de David Junyent.
El Castellar començava fallant moltes jugades seguides en atac, vivint de la renda
que els donava la bona feina defensiva,
amb un Navarro amo i senyor sota el cèrcol. L’equip no era capaç d’anotar fins als
dos minuts i mig de joc, però ho feien per la
porta gran: assistència de ‘Cada’ a Prozorov que esmaixava després d’un alley oop
espectacular. Àlex Hernàndez i Hagenaers
s’unien a l’anotació de l’equip amb 10 punts
per a cadascú, Navarro acabava amb 13.

Joelvin Cabrera dirigeix el seu equip a la pista de l’AESE. || a.san andrés

Albert Germà, amb 15 i cinc triples, era el màxim
anotador dels castellarencs, que feien de l’últim quart
un mer tràmit per emportar-se la victòria final per
10 punts de diferència (66-76).
El tècnic castellarenc va afirmar que “crec que
ha estat el millor partit de les dues temporades
que fa que soc en aquesta banqueta. Hem fet partits molts bons, però amb aquest hem arribat a
l’excel·lència en molts aspectes, tot i que sempre

en queden d’altres. Els jugadors han estat molt
concentrats tot el partit i en defensa hem estat
de nou molt sòlids”. Jodra creu que “hem tingut
la tranquil·litat i la intel·ligència de saber què
jugar i com a cada moment, per fer mal en el que
hem vist que podria obrir més la ferida del rival”.
Ara l’equip groc-i-negre comença un tourmalet
que el portarà a rebre la setmana que ve el Santa Coloma (3r), Alpicat (4t), Ademar (5è) i Badalonès (1r).

JORNADA SOLIDÀRIA

Les velles glòries tornen al
parquet del Puigverd
Un conjunt d’antics jugadors i entrenadors del CB
Castellar va enfrontar-se al primer equip la jornada
de diumenge, la 1a jornada de Bàsquet per la
diversitat organitzada per Suma Castellar i en què
el club groc-i-negre va col·laborar amb dos partits.
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esports
FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J24

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J18

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J20

1A CATALANA · GRUP A · J23

DEL 22 AL 28 DE MARÇ

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

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

PT PJ PG	 PE PP

CE Berga
48 25 13
CF Ripollet
46 25 13
Vic-Riuprimer RFC 45 25 13
CF Parets
45 25 12
UDA Gramanet
43 24 13
CD Masnou
42 25 12
CF Les Franqueses 40 24 12
FC Cardedeu
40 25 11
FC Joanenc
39 25 10
CE Sabadell B
37 25 10
CF Caldes Montbui 37 25 10
UE Sabadellenca 37 25 11
CE Sallent
30 25 8
CD Can Parellada 25 25 7
UE Castellar
25 25 6
FC Matadepera
21 25 5
CS Juan XXIII
12 25 3
CE Roda de Ter
6 25 1

9 3
7 5
6 6
9 4
4 7
6 7
4 8
7 7
9 6
7 8
7 8
4 10
6 11
4 14
7 12
6 14
3 19
3 21

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

5-2
6-3
4-5
8-1
7-4
4-4
3-2

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

72-51
73-75
67-69
66-76
75-80
84-65
68-63

Palafrugell - Voltregà
Arenys de Mar - Bigues
Arenys de Munt - Tordera
Tona - Sentmenat
Ripoll - Vic
Jonquerenc - HC Castellar
GEiEG - Lloret
Roda - Cassanenc

CLASSIFICACIÓ	

PT PJ PG	 PE PP

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG	 PP

CLASSIFICACIÓ	

FS Olesa
FS Bosco Rocafort
AP Nou Escorial
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

41
35
34
33
32
32
27
24
23
22
20
19
11
7

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

CP Voltregà
55
HC Sentmenat
46
CP Roda
43
HP Tona
42
FD Cassanenc
41
HC Ripoll
39
CE Arenys de M. 38
CP Jonquerenc 33
CH Lloret
33
GEiEG
32
CHP Bigues i Riells 31
CP Vic
30
CH Palafrugell
25
CH Arenys de Mar 20
HC Castellar
10
CP Tordera
6

18 13
18 10
18 11
18 10
18 10
18 10
18 8
18 6
18 7
18 7
18 6
18 5
18 3
18 2

2 3
5 3
1 6
3 5
2 6
2 6
3 7
6 6
2 9
1 10
2 10
4 9
2 13
1 15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16
15
14
12
11
11
10
9
9
8
7
7
6
5

4
5
6
8
9
9
10
11
11
12
13
13
14
15

0-5
3-4
9-6
8-8
7-2
3-4
5-1
5-2

PT PJ PG	PE PP

22
23
23
23
23
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

17
14
14
13
13
12
11
10
10
9
9
9
7
6
3
2

4
4
1
3
2
3
6
3
3
5
4
3
4
2
1
0

1
5
8
7
8
7
6
10
10
9
10
11
12
15
19
21

DISSABTE 23 MARÇ
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00 	Infantil C – Cerdanyola
10:30 Benjamí C – Cerdanyola
10:30 	Aleví A – EF Sabadell
11:30 	Infantil A femení – Berga CE
12:00 Benjamí D – EF Planadeu
13:30 	Aleví C – Base Montcada CF
15:00 	Infantil B – Badia
17:30 	Juvenil A – EF Mataró
Partits a fora
08:45 	Martinenc - Infantil B femení
09:30 	Ripollet CF - Aleví E
09:50 	PB Castellbisbal - Aleví G
10:00 	Caldes Montbui CF - Aleví H
11:45 	Alzamora CF - Escola
13:00 	Can Fatjó - Prebenjamí A
14:00 	Can Rull RT - Aleví D
14:15 	Mercantil CE - Cadet C
15:00 Badia - Benjamí B
DIUMENGE 24 MARÇ
Joan Cortiella - Can Serrador
09:30 	Aleví F – C. Sabadellès
10:00 Benjamí A – C. Sabadellès
12:15 	Amateur – Ripollet CF
14:30 	Juvenil femení – Sant Gabriel
17:00 	Cadet B – Cerdanyola
Partits a fora
09:00 	EF Planadeu - Aleví B
09:30 	JABAC - Infantil D
12:15 	Sabadell Nord CF - Cadet A
12:15 	Roureda VDF - Juvenil B
12:45 	Sabadell FC - Infantil A
BÀSQUET (CB Castellar)

BITLLES | LLIGa barcelona

El CB Colobrers
segueix guanyant
en lliga

L’equip del CB Colobrers amb els companys del Som i Serem. || CEDIDA

FUTBOL (UE Castellar)

Tot i aconseguir la classificació per a la fase final de la Lliga Catalana, el CB Colobrers continua guanyant i va imposar-se a les
dues partides contra el Som i Serem de Torelló.
L’equip local va guanyar la primera partida per 373 punts i 30 bitlles a 315 punts i 20 bitlles pel Som i Serem, mentre que a la segona, els Colobrers van tornar a superar-se jugant la millor partida
de la temporada, amb 397 punts i 34 bitlles a 300 punts i 20 bitlles per als de Torelló. En aquesta partida, José Perea pels locals
i Martí Torrentollé pels visitants van aconseguir 90, la màxima
puntuació a l’esport, mentre que el també local Ramon Piñol va
veure com se l’hi escapaven els 90 en l’última tirada i va sumar
un total de 86. || REDACCIÓ

DISSABTE 23 MARÇ
Pavelló Puigverd
16:30 	Preinfantil – Pia Sabadell
18:00 	Júnior fem – CB Viladecavalls
Partits a fora
09:00 	CC BDN - Premini femení
09:00 Bàsquet Molins 2007 - Mini
09:00 	Creu Alta Sabadell - Cadet
12:00 	CB Calafell - Premini
DIUMENGE 24 MARÇ
Pavelló Puigverd
09:30 	Infantil – QBàsquet
11:00 	Mini – CB Pedagogium
12:30 	Júnior – CB Solsona
17:00 	Sènior B – CN Sabadell
19:00 	Sènior A – CB Santa Coloma
Partits a fora
10:30 	CB Vallirana - Sots 25
19:30 	AE Minguella - sènior femení
FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 23 MARÇ
Pavelló Joaquim Blume
13:45 	Cadet B – SS
Santa Perpètua
15:00 	Infantil A – Jordi Sánchez
17:30 	Sènior A – Olímpic Floresta
Partits a fora
10:00 	Pia Sabadell CE - Juvenil A
10:45 Vic CFS - Prebenjamí A
13:15 	FS Olesa - Cadet A
15:20 	Montcada - Prebenjamí A
19:00 	Sant Cugat FS - Sènior B
DISSABTE 23 MARÇ
Pavelló Joaquim Blume
09:00 Benjamí A – FS La Union
10:15 	Aleví A – AE Montornès FS
11:30 	Aleví B – Franciscans
13:00 	Juvenil B – Santa Coloma

ATLETISME | CA Castellar

Castellanos i Jaén al Top20
de l’Ultra Trail Costa Daurada

Partits a fora
13:15 	Santa Coloma - Benjamí B
HOQUEI (HC Castellar)

Iván Castellanos i David Jaén van finalitzar amb èxit, a la categoria Long
Trail, l’Ultra Trail Costa Daurada, una difícil prova de 87 km de llargada
amb un desnivell positiu de 3.915 m, amb sortida i arribada a Prades (Baix
Camp), amb un recorregut que va passar per Siurana (Priorat), Cornudella de Montsant (Priorat) i Capafons (Baix Camp).
Els dos atletes del Club Atlètic Castellar van completar la prova plegats amb un temps de 13:45:15, Jaén va acabar en setena posició de la categoria de veterans i Castellanos en cinquena, a més d’aconseguir l’onzena i
la dotzena absoluta. La prova va ser guanyada per Adrià Matas (10:34:48),
seguit de Xavi Llamas (10:48:32) i Javier Carrascosa (11:38:26).
D’altra banda, en els campionats d’Espanya de pista coberta sub16 a
Sabadell, Jan Casamada (2:46,85) va ser quart a la semifinal 3 dels 1.000 metres i no va aconseguir passar a l’última fase. || redacció

DISSABTE 23 MARÇ

Pavelló Dani Pedrosa

15:00 Iniciació B – CHP Sant Feliu
16:00 Prebenjamí
A – CP Vilanova
17:00 Aleví – Vilassar HC
18:15 Juvenil B – CH Ripollet
19:30 Benjamí – CE Arenys de M.
21:00 Sènior – HC Ripoll
Partits a fora
09:00 UEH Barberà - Iniciació A
16:30 Sant Celoni - Prebenjamí B
18:30 CH Mataró - Juvenil A
Iván Castellanos i David Jaén a la Ultra Trail Costa Daurada. || CEDIDA
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cultura
Cinema diumenge amb
‘Green Book’, a l’Auditori Municipal Miquel Pont
La pel·lícula ‘Green Book’ està dirigida
per Peter Farrely i es podrà veure dissabte a les 19 h i 22 h i diumenge a les

música

‘Quins fogons’ us proposa
uns brètzels salats
deliciosos

16.30 h i a les 19.15 h, a l’Auditori Municipal. Tony Lip (Viggo Mortensen)
és un italoamericà del Bronx que és
contractat com a xòfer del pianista
negre Don Shirley (Mahershala Ali).
Comencen un viatge per una gira de
concerts pel sud dels Estats Units.

Aquesta vegada, les noies de ‘Quins
fogons’ arriben amb una proposta
de brètzels. Un brètzel és un tipus

de galeta o de brioix enfornat i retorçat en forma de llaç. El seu origen es
troba a Alemanya, i és força popular
a Alsàcia, l’Amèrica del Nord i Austràlia. Podeu veure el vídeo tant al
Facebook de ‘Quins fogons’ com al
canal de Youtube de ‘Quins fogons’.

“El públic es trobarà dintre del concert”
que ha d’existir, de l’amor que a
vegades pot començar abans que
l’amor en si. També hi ha la cançó
‘Cinc caps’, una lletra molt surrealista que explica una manera de ser.
Després, escoltareu ‘Terriblement
blanc’, una cançó molt poètica que
parla de la sensació del color blanc.
A ‘Refugi de re’ parlo d’una passió
amorosa intermitent i una mica malaltissa, i la lletra de ‘Jo vaig llançar
la bomba’ parla de la necessitat de
reconfigurar i trencar amb coses
que han passat en un moment de
la vida. Aquest tema serà un trencament de tot el que s’ha presentat
fins aquell moment a l’espectacle.
No totes les coses que succeiran al
concert seran a dintre de la iurta,
n’hi haurà també a fora... i no avanço
més per no fer spoiler, he he.

ENTREVISTA
MARC PARROT
Músic
Presenta ‘Refugi, un concert a la iurta’
aquest dissabte, en sessió doble a les
18.30 i 21.30 h, als Jardins del Palau
Tolrà, acompanyat amb els músics
Laia Vallès i Lluís Cartes

Marina Antúnez

· Oferireu un concert innovador?

Sobretot, perquè és un format poc
convencioanl, que ja està plantejat
com un concert de molta proximitat.
L’espai no és ortodox, és una iurta,
i això ens ha fet qüestionar moltes
coses de fons a l’hora de pensar el
guió de l’espectacle. Qui s’esperi un
concert en ús no és el que trobarà.

· La direcció escènica ha anat
a càrrec de Los Galindos, quin
paper hi han jugat, aquest cop?
Marc Parrot en un moment del concert ‘Refugi, un concert a la iurta’. || cedida

· On s’asseurà, el públic?

Es trobarà immers a dintre del concert. El que suggereix l’espai és que
estem convidant l’espectador a l’escenari. El format rodó, de 360°, fa
que prengui molta consciència del
que està passant, i de les emocions
que té la gent que està veient l’espectacle des de l’altre costat, perquè es veuen els uns als altres. És
una experiència molt emocional.
· Quina relació establiu músics
i públic?

Una relació molt diferent de l’habitual. Nosaltres no portem monitors,
sentim exactament el mateix que
sent el públic. És una sensació, per

als músics, molt agradable perquè
estàs controlant en tot moment el
teu so i volum, la teva dinàmica. En
un escenari convencional, algú des
de fora ho està mesclant.
· Qui t’acompanya a l’escenari?

M’acompanyen dos músics més.
Tots tres fem de tot. El Lluís Cartes toca el baix, la bateria, guitarra, fa veus i percussions. La Laia
Vallès toca els teclats, fa veus i percussions. I jo, faig guitarres i veus, i
també alguna percussió. El concert
té molt registre, hi ha moments íntims i petits i d’altres explosius. Els
canvis d’instruments ens perme-

ten aquesta amplitud de registres.
· Per què has titulat el disc amb
la paraula ‘Refugi’?

‘Refugi’ és un nom suggerent i prou
obert perquè jo hi hagi trobat el
seu sentit i perquè tothom hi trobi
també el seu. La paraula ‘refugi’
sempre ens remet a idees confortables, és un espai on les cançons
poden voler i oferir tot el seu potencial.
· I què hi trobarem, a dintre
d’aquest refugi?

Hi trobarem un registre molt ampli
de les diferents maneres que he tin-

gut de fer cançons. Anem passant
pel repertori de diferents discos que
ja he publicat. Escènicament, l’espectacle és molt potent, i musicalment, resulta molt contrastat. El fil
conductor és la veu i el joc.
· Són importants, les lletres de
les cançons que presenteu?

Molt, són la base de l’atractiu de
la història que estic explicant. Començo obrint amb ‘Fruit verd’, segueixo amb ‘Misteriosament feliç’,
que parla d’aquesta moments que,
d’improvist, et fan sentir bé, parla
de la consciència. També incloc ‘Química’, un tema que parla de l’amor

Han estat una peça clau. Ells van
inspirar-me en l’espectacle i el disc.
Els vaig demanar la seva complicitat perquè ells tenen molt domini
de l’escena. Ens aportaven una visió
molt diferent. El concert no té res
del típic guió de concert de rock o
cançó. En el domini del moviment
que tenen, ens han ajudat a traçar
tot el discurs i contrastos que fan
que llueixin les cançons. El Marcel
també ha afegit algun número que
ja veureu, ja. El disseny de les llums
l’ha fet la Sylvia Kuchinow, que té
una manera molt especial d’entendre la il·luminació. Oferirem una
sessió doble, una a la tarda i l’altra
a la nit, perquè al concert només hi
caben 90 persones cada vegada. I
per això, normalment, doblem sessió musical.
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bram!

cinema | balanç

La no ficció s’imposa al BRAM!
‘El silencio de otros’ s’endú el Premi del Públic en una edició que s’ha tancat amb un total de 1.845 espectadors

M. Antúnez

El BRAM!, la Mostra de Cinema de
Castellar d’aquest 2019, ha comptat
amb un total de 1.845 espectadors
que han assistit a alguna de les 17
sessions cinematogràfiques incloses al programa de la Mostra. L’onzena edició del BRAM!, que ha tingut lloc entre el 7 i el 17 de març, s’ha
tancat amb algunes de les puntuacions dels films més altes de la seva
història, amb una mitjana de 8,05
per part dels espectadors. De fet, 5
de les pel·lícules projectades aquest
any figuren dins el rànquing de les 15
pel·lícules més ben puntuades des de
l’any 2009. També es fa interessant
constatar que el 85% dels 1.044 vots
emesos pels assistents han tingut
puntuacions que van entre el 7 i el 10.
La pel·lícula documental El silencio de otros, d’Almudena Carracedo i Robert Bahar, s’ha endut el
Premi Especial del Públic, que s’entrega cada any. El film, produït per
Pedro Almodóvar, revela la lluita
silenciada de les víctimes del llarg
règim de Franco, que continuen
buscant justícia. Ha estat una pel·
lícula rodada durant sis anys, amb
un estil de cinema directe i intimista, seguint les víctimes i els supervivents del règim a mesura que organitzaven la Querella Argentina i
confrontaven un “pacte de l’oblit”
sobre els crims que van patir. El reconeixement del BRAM!, totalment
simbòlic, consisteix en un sac d’1
quilo de mongetes del ganxet, producte típic castellarenc amb denominació d’origen pròpia.
A El silencio de otros, a més dels
premis ja concedits, com el Premi
Goya a millor documental i preseleccionada en una llista de 15 pel·
lícules per competir a l’Oscar per a
la millor pel·lícula de no ficció, a Castellar se li ha donat un alta puntuació i s’ha imposat, amb 8,96 punts,

com la pel·lícula més ben valorada
de la història d’onze anys de la Mostra de Cinema a Castellar, igualada
amb Pride (guanyadora de l’edició
de 2015). La guanyadora s’ha situat nou centèsimes per sobre de La
noche de 12 años (que va obtenir 8,87
punts) i Arde Madrid (8,85 punts).
A continuació, Un día más con vida
(8,72 punts), La mujer de la montaña
(8,64 punts), EnFemme (8,40 punts),
Infiltrado en el KKKlan (8,24 punts)
i Hotel Explotación: Las Kellys (8,13
punts). Més enrere es troben Un
asunto de família (7,91 punts), The
Miseducation of Cameron Post (7,69
punts), Carmen y Lola (7,65 punts),
El reino (7,55 punts), Cold War (7,50
punts), El sopar (7,40 punts) i Entre
dos aguas (6,33 punts).
A més a més, en aquest BRAM!,
10 votants del Premi Especial del Públic escollits per sorteig rebran com
a recompensa a la participació un
sac de mongetes del ganxet. L’organització contactarà al llarg d’aquesta setmana amb els guanyadors per
comunicar-los que la seva butlleta
ha resultat escollida.
El BRAM! 2019 ha registrat una
assistència inferior a la d’altres edicions, amb un total de 1.845 espectadors, el que suposa una mitjana de
109 espectadors per sessió. L’organització ha valorat molt positivament
les puntuacions del públic i atribueix la reducció d’espectadors, entre
altres aspectes, al bon temps i a la
coincidència amb el pont de Sant
Josep. A la xifra de les projeccions
del 7 al 17 de març, caldrà sumar-hi
els prop de 3.100 alumnes dels centres docents de Castellar que al llarg
de les darreres setmanes han vist alguna proposta cinematogràfica dins
la secció del BRAM! Escolar.
Per vuitè any consecutiu, la
Mostra de Cinema de Castellar del
Vallès ha estat organitzada conjuntament pel Club Cinema Castellar
Vallès i l’Ajuntament de la vila.

PREMI DEL PÚBLIC

‘El silencio de otros’,
el film millor valorat
El BRAM! va programar la setmana
passada el documental ‘El silencio de
otros’, que recull la lluita de víctimes
i supervivents del règim franquista
per fer justícia. Per a alguns justícia
significa poder portar davant dels
tribunals el seu torturador, Antonio
González Pacheco, àlies ‘Billy el Niño’,
d’altres només volen saber què va
passar amb el nadó que li van robar i
li van assegurar que havia mort, i en
molts casos, l’única i legítima petició
és treure del marge de la carretera el
cos d’un familiar per poder-lo enterrar
al cementiri. Tot plegat, amb l’objectiu
d’aconseguir-ho abans de morir.
Perquè el temps passa, i molts dels
supervivents –i també dels botxins–
moren sense justícia ni condemna.

D’això en parla sense embuts i
amb precisió ‘El silencio de otros’,
que signen Almudena Carracedo
i Robert Bahar, i que va guanyar el
2019 el Goya al millor documental. El
llargmetratge es vertebra a través de
la coneguda com Querella Argentina,
el procés judicial obert a Argentina per
la jutgessa Maria Romilda Servini, de
la mà de l’advocat Carlos Slepoy, fa
gairebé 7 anys. El procés, que compta
amb més de 300 querellants, vol
demostrar que els crims franquistes
són crims contra la humanitat i que,
per tant, no poden prescriure. En
aquest sentit, el documental qüestiona
la Llei d’Amnistia d’Espanya, aprovada
el 1977, que impedeix que cap dels
acusats pugui seure a la banqueta
per ser jutjat als tribunals espanyols o
extradit per ser interrogat i jutjat per la
justícia internacional, i per tant, també
pels tribunals de l’Argentina. Cal destacar que la projecció va comptar amb la

presència de Roser Rius (en la imatge
recollint un obsequi dels organitzadors
del BRAM!), una de les víctimes del
torturador Billy el Niño. Després de
visionar de la pel·lícula, Rius va oferir el
seu testimoni a l’Auditori. L’any 1974
va ser detinguda i empresonada per
la Brigada Político Social, acusada de
propaganda il·legal i associació il·lícita,
juntament amb 7 persones més.
Abans de començar l’interrogatori
formal, tres policies la van torturar.
“Pensava que amb el proper cop em
matarien. Aguantava per ràbia. Em
van destrossar les cames”, va relatar.
Després de 72 hores retinguda, la
Roser va ser condemnada a tres anys
de presó, però després d’un any i mig
privada de llibertat, el 1975, va ser
alliberada. Actualment, Roser Rius
forma part de la Coordinadora Estatal
de Suport a la Querella Argentina
Contra els Crims del Franquisme
(CEAQUA). || ROCÍO GÓMEZ
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‘Vida en sombras’, al cineclub

plaça d’el mirador | ball de gitanes

Al film hi apareix Antònia Llobet, vídua de l’alcalde Miquel Pont
Dijous 28, a les 20.30 hores, el Club
Cinema Castellar Vallès projecta a
l’Auditori Municipal Miquel Pont el
llargmetratge Vida en sombras (1948),
dirigit pel sabadellenc Llorenç Llobet-Gràcia. L’acte, inclòs al cicle Filmoxarxa, comptarà amb la presència
de Ferran Alberich, restaurador del
film. A la pel·lícula hi apareix, fent un
paper secundari, la filla del director de
la pel·lícula, la castellarenca Antònia
Llobet, que anys més tard es convertiria en l’esposa de qui va ser alcalde
de Castellar, Miquel Pont (1979 - 1986).
Vida en sombras és cinema sobre
cinema, cinema dins del cinema, un
autoretrat de Llobet-Gràcia. El director va fitxar actors de la talla de
Fernando Fernán Gómez, María

Dolores Pradera i Mari Sempere,
entre d’altres.
El film mostra la relació vital
del protagonista, Carlos Duran, amb
el cinema, des del seu naixement
en una barraca de fira on projecten
pel·lícules els germans Lumière fins
a ser reporter de noticiaris i, finalment, director de cinema. La Guerra
Civil afectarà profundament la seva
vida familiar però, malgrat els contratemps, el cinema l’ajudarà a sortir de la depressió i seguirà sent el
motiu de la seva existència.
A la cinta, Llobet-Gràcia representa, com pocs cineastes, la fascinació per les imatges en moviment i hi fa
evidents els seus referents cinematogràfics, entre ells Alfred Hitchcock.

Fotograma de la pel·lícula ‘Vida en sombras’, de Llorenç Llobet-Gràcia. || cedida

La pel·lícula havia quedat oblidada
durant dècades i és considerada avui
un títol fonamental del cinema català i espanyol.
Realitzada en ple franquisme,
és una pel·lícula diferent de les seves
coetànies, i explica el rebuig que va
suscitar i que la va convertir en una
cinta maleïda. El franquisme va matisar algunes escenes i va censurar
alguns petons. Va patir problemes
econòmics derivats de la seva implicació en el film i això va fer que mai
més tornés a agafar una càmera, almenys, per rodar cap llargmetratge.
La pel·lícula no es va estrenar fins el
1953 en cinemes de segona categoria
de Barcelona i Madrid.
L’any 1983, Filmoteca Espanyola
va emprendre una primera restauració, a càrrec de Ferran Alberich, a partir de les dues còpies de 16 mm que es
van poder localitzar. Aquest treball es
va presentar als festivals de Barcelona i Valladolid. Vida en sombras es va
poder confrontar amb una nova generació d’espectadors, que van apreciar
la seva modernitat.
L’any 2007 es va localitzar una
còpia nova de la pel·lícula, que es va
guardar a la Filmoteca de Catalunya. Aquest fet va permetre plantejar
una nova restauració, que comptaria
aquesta vegada amb tecnologia digital.
El Festival de Venècia va projectar-la l’any 2008. El catàleg del festival la va descriure com “una excepció
en el panorama cinematogràfic espanyol. No segueix els preceptes oficials
del cinema estatal dels anys quaranta
i és un producte de la passió, no de l’interès comercial”. || marina antúnez

El Ball de Gitanes aposta pel futur
Més d’un centenar de persones van ser aquest diumenge al matí a la Gran
Ballada de la Roda del Vallès, una trobada entre colles que a Castellar, com
ja va passar fa exactament un any, avisa de l’arribada imminent de la primavera, aquest dimecres mateix, amb una de les primeres assolellades de la
temporada. || g. p.

pintura | exposició

Triviño inaugura a Sabadell
Dimecres 13, Domènec Triviño va inaugurar l’exposició ‘Traces/Huellas/
Rastres’ a l’Acadèmia de Belles Arts de Sabadell. Es pot veure fins al 12
d’abril. || m. a.
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acció musical castellar | plaça major

auditori municipal | cor sant esteve

Complicitat coral a
dalt de l’escenari

Els alumnes de violoncel, violí, guitarres i pianos en plena execució del seu concert, dissabte passat . || G. plans

Una gran diada musical a la
plaça Major de Castellar
La 4a edició dels
‘Petits concerts
de Sant Josep’
es consolida
Una bona part del planter de músics
de la vila va tenir el seu moment per
oferir un petit tast del que ha après.
Aquest dissabte al matí, Acció Musical, amb la col·laboració d’Artcàdia,
va oferir la 4a edició dels ‘Petits concerts de Sant Josep’ a la Plaça Major.

Precisament, Laia Rocavert,
presidenta d’Acció Musical Castellar,
diu que serveix per “reivindicar la
plaça Major, que fa molts anys que
és un racó que ha quedat amb poc
ús a l’hora de fer coses”.
La celebració per avançat de la
festivitat local de Sant Josep, tal com
expressava Maria Hernández, membre de l’entitat musical, també va ser
un èxit: “Ja és el quart any que ho
fem i les famílies s’han animat, el
poble ha respost i ha fet bon temps.
Ha sigut fantàstic!”. Amb motiu de
la diada, a més, es va crear un grup

especial conformat per músics de diferents edats amb la intenció de fer
participar públic i convidar-lo a ballar.
Els alumnes una mica més petits també van ser protagonistes. La
celebració musical de Sant Josep va
comptar amb una primera part en
què es van exhibir les aules d’instruments: violoncel, violí, guitarres i pianos. Després, una segona part més
festiva, en què va haver-hi una xocolatada i danses dels cors petits de músics, conformats per nens i nenes de
3 a 7 anys, els cursos de sensibilització i iniciació. || g, PLANS

“I like this village!”, exclamava l’Enni, de setze anys, una vegada va acabar el concert, satisfeta per com Castellar l’ha acollit, a ella i a una vintena
de finesos més. És una de les alumnes del Kameleonttikuoro, d’una població de Finlàndia anomenada Espoo. Les cantaires nòrdiques han vingut
a la vila a passar uns dies i, aquest diumenge al matí, van acompanyar el
Cor Sant Esteve en una actuació que, ja convertida en una tradició dels
intercanvis de l’escola, va unir ambdues cultures musicals.
A dalt de l’escenari, la complicitat es va poder apreciar a la perfecció a través de l’actuació conjunta. “De debò que mai no ens havia sortit
tan bé! Hem empastat a la perfecció!”, opinava l’Estel, del cor de grans,
sobre el concert conjunt amb les fineses. Apreciant les diferències a l’hora de concebre la música, la Clara, de 18 anys i del mateix cor dirigit per
Jaume Sala, expressava: “M’han agradat molt les cançons. Ells fan música més rítmica i, des que són petits, els animen a crear cançons ells
mateixos, es motiva molt la creativitat”. La capacitat d’improvisació
musical, a més, també és un aspecte que es treballa a Finlàndia. D’altra
banda, la Helmi, de catorze anys, reconeixia que una de les seves cançons
preferides del concert va ser “Isabel”. En el concert, també hi va participar el cor de mitjans, dirigit per Mireia Cadevall, i el de petits, per Berta
Junqué. Al final de l’actuació, la directora del Kameleonttikuoro, Veera
Voima, a banda d’agrair l’hospitalitat de Castellar, va desitjar “molta sort
a Catalunya a l’hora d’independitzar-se!”, i després va explicar que en
el cas de Finlàndia es va obtenir la plena autonomia respecte de Rússia
fa més de cent anys. || g. plans

Actuació conjunta de les corals Kameleonttikuoro i Sant Esteve. || g. plans
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Club de lectura en anglès Read
& Chat: ‘Evil under the sun’
Dimarts 26 · 20 h · Biblioteca
Municipal
Aquest dimarts, el club de lectura en anglès Read & Chat de la
Biblioteca Municipal ha programat
una nova sessió per parlar del llibre Evil under the sun, una novel·la
d’Agatha Christie de la sèrie del detectiu fictici Hercule Poirot amb un
argument similar a la seva anterior Death on the Nile, tornant a temàtiques més clàssiques després
d’aparèixer Hitler, Mussolini, els comunistes i les camises negres a Un,
dos, corda’m la sabata. Va ser publicada al Regne Unit per Collins
Crime Club el juny de 1941.

agenda

“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
“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

del 22 al 31 de març de 2019

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

DIVENDRES 22

DIUMENGE 24

DIMECRES 27

DISSABTE 30

18.30 h - PROPOSTA
Ioga amb la Núria Santander
+ info.: Pàg. 14

De 9 a 13.30 h - ESPORT
57ens Campionats del Vallès
Pistes municipals d’atletisme
Organització: Club Atlètic Castellar

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

16.30 h i 19.15 h - CINEMA
Green Book
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

18.30 h - XERRADA
“Càncer: com han canviat les
coses en els últims 100 anys”
+ info.: Pàg. 8

Tot el dia - PROPOSTA
Marató de la Diversitat
Espai Tolrà
Organització: Suma per la Marató
de la diversitat

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

DIJOUS 28

De 22 a 00 h - MÚSICA
Música amb Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca
De 20 a 01 h - MÚSICA
Concert de swing
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Associació Cultural Subsòl
21 h - CINEFÒRUM
El repostero de Berlín
Auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

DISSABTE 23
De 10 a 13 h - PROPOSTA
La Biblioteca obre portes!
+ info.: Pàg. 4
A partir 10 h - PROPOSTA
La Ruleta del Mercat
Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal
18.30 h i 21.30 h - MÚSICA
Refugi, un concert a la iurta,
amb Marc Parrot
+ info.: Pàg. 20
19 h i 22 h - CINEMA
Green Book
+ info.:Pàg.23
20 h - PROPOSTA
Nits de Poesia al Calissó
Amb els poetes Sílvia Melgarejo,
Òscar Rocabert i Víctor Verdú
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca
22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Camelot
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

DILLUNS 25
18 h - XERRADA
Conferència ‘Normes i límits’,
a càrrec d’Eva Bach
FEDAC Castellar
Organització: FEDAC Castellar
19 h - TALLER
Taller de risoteràpia
+ info.: Pàg. 8
De 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa
(iniciació i salsa social)
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

DIMARTS 26
19 h - PROPOSTA
Ple municipal
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament
20 h - PROPOSTA
Club de lectura en anglès Read &
Chat: Evil under the sun
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

20 h - XERRADA
Escola de Pares i Mares:
“Orienta’t en família”
+ info.: Pàg. 21
20.30 h - CINEMA
Filmoxarxa: Vida en sombras
Auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

DIVENDRES 29
20 h - PROPOSTA
Nit de contes i llegendes per a
adults: 12 barrils amb torna
A càrrec de Para Bé l’Orella
La Centraleta
Organització: La Centraleta
21 h - TEATRE
El chico de la última fila
Sala Beckett / Obrador
Internacional de Dramatúrgia
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
De 22 a 00 h - MÚSICA
Música a la carta amb
Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca
De 22.30 a 00 h - MÚSICA
Concert dels 80
Espai Tolrà
+ info.: Pàg. 14

10 h i 12 h - PROPOSTA
Festa de la Gent Gran: Esmorzar i
ball amb Platinum
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Associació de Jubilats
i Pensionistes
11.30 h - PROPOSTA
Racó 0-3 anys: Juguem amb canonades al sorral
Ludoteca Municipal
Organització: Ludoteca Municipal

DIUMENGE 31
Tot el dia - PROPOSTA
Marató de la Diversitat
+ info.: Pàg 8
De 9 a 13.30 h - ESPORT
57ens Campionats del Vallès
+ info.: Pàg. 8
12 h i 16.30 h - CINEMA
Cinema familiar:
La Lego pel·lícula 2
Auditori Miquel Pont
Organització: Ajuntament
12.15 h - PROPOSTA
Festa de la Gent Gran: Ballada de
Sardanes
Església Parroquial de Sant Esteve
Organització: Associació de Jubilats
i Pensionistes
18 h - BALL
Ball a càrrec d’Ostres, Ostres
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.45 h - CINEMA
Perdiendo el este
Auditori Miquel Pont
Organització: Ajuntament
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penúltima

La bogeria: fer el mateix una vegada i una altra i esperar resultats diferents.
Albert Einstein

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 22
DISSABTE 23
DIUMENGE 24
DILLUNS 25
DIMARTS 26
DIMECRES 27
DIJOUS 28
DIVENDRES 29
DISSABTE 30
DIUMENGE 31

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

EUROPA
CASANOVAS
YANGÜELA
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
VILÀ
ROS
CASTELLAR

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

Camp de futbol Pepín Valls, 18 d’agost de 1953
Dins dels actes d’inauguració del nou camp de futbol del Club Deportivo Tolrà, el dissabte de Festa
Major a la tarda, la Cobla Hidalgos del Vallès hi va tocar una audició de sardanes repartida entre
la mitja part i el final del partit que va enfrontar el CF Barcelona i el CD Tolrà. Una fita important
en la història del poble: per primera vegada disposava d’un camp nou, tancat, gran i ben equipat.
|| fons: Miquel Juliana Puigdomènech || text: albert antonell || autor: Fotos Valls, Sabadell || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

DEFUNCIONS
Antonio Garcia Fuentes
57 anys · 13/03/2019
Maria Vilatersana Casas
78 anys · 13/03/2019
Mercè Ferrer Caixach
91 anys · 14/03/2019
Catarirna Casablancas Farnes
98 anys · 15/03/2019
Fernando Herrera López
74 anys · 16/03/2019
Pedro Larrosa Garcia
92 anys · 17/03/2019
Manuela López Torres
89 anys · 19/03/2019

INSTAGRAM · @lactual
@willieroman
Muntanya

@edunardu
Castell de Sentmenat

@mireiacasamada
Bunyols
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Xavier Ruiz
Responsable de l’escola de programació Codelearn Castellar

q.pascual

la contra
11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Reflexiu
Un defecte que no pots dominar?
No donar les coses per finalitzades
Un científic que admires?
Bill Mollison, pare de la permacultura
Un giny tecnològic?
El microprocessador
Un portal web
medium.com
Un programa?
Mozilla Firefox
Quin plat t’agrada més?
Qualsevol plat vegetarià
Un grup de música?
El Último de la Fila
Una pel·lícula?
‘Jo, robot’, d’Alex Proyas
Una ciutat
Prefereixo els pobles
Un viatge pendent
El Tibet

”Quan cau la xarxa

el món segueix girant

“
És un apassionat de les noves tecnologies. Dirigeix l’escola
de robòtica i programació Codelearn. Amb el Xavi, (45 anys),
reflexionem sobre el 30è aniversari de la creació de la World
Wide Web i de la irrupció d’Internet a les nostres llars
Rocío Gómez

· Recordes la primera vegada que
vas accedir a la xarxa?

Tenia 18 o 19 anys. Estava fent FPII
d’electrònica de comunicacions i vam
estudiar els mòdems. Teníem un US
Robotics extern de 14.400 bits/s. Una
de les pràctiques va ser connectar-nos
a internet i navegar per pàgines totalment estàtiques. No hi havia cercadors
i havies de conèixer la web que volies
veure. Va ser emocionant!
· Com ens ha canviat la vida l’arribada d’Internet?

La vida, la feina, la forma en què ens relacionem, la manera de cercar la informació, com comprem, com ens comuniquem amb la resta del món... Què no
ha canviat Internet?
· Si cau la xarxa, sembla que s’ensorri el món. Hi estem enganxats?

Quan cau la xarxa el món segueix girant. La dependència d’Internet es
produeix per la seva capacitat de facilitar qualsevol tipus de procés. Si hi
sumem l’estalvi econòmic i la velocitat
amb què tenim la informació disponible, fa que hi estiguem enganxats fins
i tot per obligació. Tot plegat, perquè
no hi ha cap altra forma de dur a terme
algunes gestions. Per exemple, aquest
any ja no es podrà entregar la declaració de la renda físicament.
· Què té de bo la xarxa?

Si la prenem com a concepte, quant a
les coses positives, podem parlar de la
facilitat de la comunicació, de la disponibilitat de la informació o de l’agilitat
en els processos. També és positiva
la democratització de la informació o
la capacitat que té el sistema per ajudar-nos en les tasques diàries, independentment de la cultura, la religió
o la llengua de la persona que en fa ús.
Els smartphones han afegit un nou salt

a Internet: la mobilitat. Això ha fet Internet més addictiu.

sonal. És per això que existeix la dark
web. S’hi accedeix de manera anònima
amb un navegador especial.

· Però també té aspectes dolents.

Un dels pitjors és la dependència que
ens està creant justament per totes les
coses bones de la xarxa. Ens potencia,
ens dona la capacitat de fer més, tant
de bo com de dolent. Internet és una
eina, i com a tal, també es pot fer servir per fer ciberterrorisme, per fer córrer virus. Fins i tot nosaltres mateixos
podem crear fake news. La xarxa és el
mitjà, però tot depèn de l’interès que
hi hagi al darrere.
· Paral·lelament a internet, sorgeix la ‘dark web’. Què és ben bé?

Quan naveguem, tot allò que cerquem
i les nostres dades, queden registrades
als servidors. Per tant, es pot saber què
hi hem fet. Hi ha gent que no vol que
se sàpiga què fa a internet. No parlo
només de màfies sinó també de governs, militars o ciutadans a títol per-

· Què opines de la llei de drets d’autor que ha aprovat l’Eurocambra?

nologies, no pas que tinguin el coneixement. Aprendre noves tecnologies,
disseny, programació i a utilitzar les
xarxes hauria d’estar integrat en l’educació primària dels nostres infants.

És un tema preocupant. És una llei
mordassa en l’àmbit europeu que cada
país podrà amanir com li vagi bé. Encara no he trobat ningú que es llegeixi totes les condicions que automàticament acceptem en qualsevol petita
instal·lació de programari, o quan entrem a pàgines web. Crec que el que
falta és educació. Per als governs és
més fàcil regular que educar, i després
li passen la papereta al poder legislatiu.

· L’ús de wifi fora de casa pot ser
perillós o és un mite?

· Manca pedagogia amb els infants
malgrat que són nadius digitals?

· Acabes de tornar del Mobile World
Congress. Què en destaques?

Sense cap mena de dubte, cal educar,
informar, conscienciar, no tan sols els
infants sinó també els adults. Que siguin nadius digitals vol dir que tenen
més facilitat per a l’ús de les noves tec-

La gran proposta és el 5G. Aquesta
cinquena generació ens permetrà
navegar amb una velocitat entre 10
i 100 vegades superior a l’actual, fins
a una velocitat de 10 Gb/s.

No és cap mite, depèn de la bona fe de
la persona que hi ha darrere del lloc
on et connectes. Recomano fer servir
sempre punts segurs i xifrats. A més,
avui dia tenim quotes de telèfon que ja
inclouen l’accés segur a internet. Tanmateix, tothom hauria de tenir la possibilitat de connectar-se a Internet, l’accés hauria de ser públic.

