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Setmanari d’informació local

Mohamed Aal-Hajiahmed, director de les biblioteques de la Universitat de Mosul, a l’entrada de la Biblioteca Antoni Tort, va fer dissabte una xerrada sobre la importància de les biblioteques. || q. pascual 

El 37% dels majors de 
65 anys utilitza la targeta 
rosa V1 de transport

Suplement sobre 
la setmana de 
la Biocultura 

lleure | Pàgines esPeciAls mobilitat | P03

un lloc de pau
cultura | P 02

la biblioteca reobre apadrinada per 
mohamed aal-Hajiahmed, bibliotecari 

de la universitat de mosul i refugiat a 
castellar del Vallès
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el tema de la setmana

Una vegada es queden sols, els quatre 
membres de l’equip bibliotecari, en rot-
llana, sospiren alleugerits i s’aplaudei-
xen excitats. Han estat cinc mesos molt 
durs per a la Carme, el David, la Mònica i 
la Teia, que han hagut de regirar la bibli-
oteca de dalt a baix i empaquetar 35.000 
llibres per després catalogar-los i endre-
çar-los, a més de condicionar tot l’espai. 
Per això, quan l’acte de portes obertes 
tot just ha acabat, cosa que simbolitza el 
final de les obres de reforma que havien 
d’enllestir-se al desembre i l’arrencada 
d’una nova etapa, els bibliotecaris estan 
exhaustos, però molt emocionats. La re-
confortant densitat de l’ordre, el silenci i 
la quietud torna a campar per la Bibliote-
ca Antoni Tort.   

“S’ha evidenciat que ells ens han 
trobat a faltar, però nosaltres a ells molt 
més!”, exclamava la Mònica Mimó, bibli-
otecària que interpreta l’acte de reober-
tura com “una cloenda festiva, alegre i 
molt emocionant” del període d’obres. 
Castellar ha enyorat molt tenir una bibli-
oteca i va celebrar que, per fi, en torna a 
tenir una. “Avui ha sigut la recompensa 
de molts i molts mesos de feina”, reflexi-
onava el David Santos, també bibliotecari.

Al llarg del matí, unes 400 persones 
van passar per la jornada de portes ober-
tes. Uns descobrien el nou ordre que hi 
regna, altres gaudien del simple fet de ser-
hi, de nou. I molts van aprofitar per viure 
una jornada d’activitats que va comen-
çar a les 10 h amb la presentació dels jocs 
d’escacs de les campanyes “Faci la prime-
ra jugada” i “Vols apadrinar un joc?”, una 
mostra del Club d’Escacs Castellar que es 
podrà visitar fins al 30 d’abril.

Tot seguit, va ser el torn d’una xer-
rada de Mohamed Aal-Hajiahmed sobre 
la seva experiència com a director de les 
Biblioteques de la Universitat de Mosul, 
a l’Iraq. La ciutat sencera va ser sacseja-
da per la guerra i 40.000 universitaris es 
van quedar sense biblioteca i un milió de 
recursos de l’arxivament van ser destru-
ïts. Actualment, Aal-Hajiahmed cursa 
un doctorat en Traducció i Interpreta-
ció de la UAB, el primer dels estudiants 
refugiats a aquesta universitat que em-
prèn aquest nivell acadèmic. Es va mos-
trar feliç de poder viure a Castellar, i es-
pera amarar-se de la cultura i la llengua 
del país. A més, va donar les gràcies per 
l’acollida que ha rebut.

La reobertura es va continuar cele-
brant amb més cultura, també per als més 
petits. Va organitzar-se una sessió de l’Ho-
ra del Conte Infantil, batejada “El Puig i la 
Mola, un amor infinit”, i un taller de punts 
de llibre, anomenat “Un drac a Sant Llo-
renç del Munt”, a més de l’espai Juguem 
en Família. Al mateix temps, a la Ludoteca 
Municipal Les 3 Moreres també es va or-
ganitzar una activitat dirigida als infants.

reobre l’enyorada biblioteca

carme Muñoz, directora de la Biblioteca en un moment de les portes obertes. || q. pascual

nou aspecte de la biblioteca municipal Antoni Tort durant les portes obertes de dissabte passat. || q. pascual 

la jornada de portes 
obertes va aplegar 
centenars de persones, 
dissabte passat al matí

  guillem Plans

El director Jeroni Oller va portar un 
tastet de l’obra de teatre L’Òscar i la senyo-
ra de rosa d’Éric-Emmanuel Schmitt. Dues 
de les actrius que donen veu als personat-
ges, Olga Torrents i Mònica Mimó, van pro-
tagonitzar la mostra. L’obra es presenta-
rà el 6 d’abril i es podrà veure a la Sala de 
Petit Format de l’Ateneu també els dies 7, 
13 i 14. La funció tindrà caràcter solidari, 
ja que el 25% de la taquilla es destinarà a 
la recerca contra el càncer infantil.

Per acabar, va ser el torn de la músi-
ca amb El Cor de la Nit i SOM·night d’Es-
paiArt, els quals, amb el pianista Sergi 
Rodríguez i sota la direcció de Sònia Ga-

tell, van interpretar cançons inspirades 
en llibres, com Matilda, El Petit Príncep i 
Mary Poppins. El toc musical va posar la 
cirereta a la reinauguració.

Les obres ja queden molt més lluny 
que el dilluns, quan la biblioteca tornarà 
a obrir a les 10 h: “Tinc moltes ganes de 
tornar a la normalitat, a la jornada nor·
mal, a poder parlar amb els usuaris que 
venen i a tenir una biblioteca maca!”, de-
sitjava Teia Sabater. I, quan arribin, s’hi 
trobaran novetats: “Amb les reformes, la 
gent serà més autònoma, i com sempre 
també hi serem nosaltres per ajudar!”, 
comentava la directora, Carme Muñoz. 

van passar per 
les intal·lacions 

ampliades i 
renovades de la 

biblioteca

visitants

400 +BiBliOTecA

gairebé sis mesos 
d’obres  per millorar 
les prestacions de 
l’equipament

A mitjans del passat mes d’octubre la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort va 
tancar les seves portes per començar 
unes obres que s’han allargat en el 
calendari sis mesos. Entre altres 
actuacions, s’ha canviat el fals sostre 
del primer pis de l’edifici, fet que 
permet millorar l’acústica. També 
s’ha millorat l’accés a la maquinària 
situada entre el cel ras i la coberta.
Pel que fa a la planta soterrani, 
s’hi ha habilitat una nova sortida 
d’emergència i reformat els magat-
zems per tal d’optimitzar l’espai. 
A més, s’han renovat les 
llumeneres  d’aquesta planta, 
que ara són ja de baix consum.
Els treballs també inclouen la 
renovació de part del mobiliari i 
la millora de la senyalització. En 
aquest sentit, s’han fet diversos 
canvis de distribució per tal d’adequar 
l’equipament a les necessitats 
actuals de les persones usuàries.
Els treballs de reforma de la biblioteca 
han comptat amb un pressupost 
d’actuació de prop de 100.000 
euros, finançats parcialment amb 
subvencions de la Generalitat de 
Catalunya i la Diputació de Barcelona. 
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mobilitat 

TrAnsPOrT inTerUrBà | balanç

Un total d’1.247.242 usuaris acu-
mulats van utilitzar durant el 2018 
les línies de transport públic que 
circulen per Castellar del Vallès. 
Aquesta xifra suposa un augment 
de pràcticament 113.800 viatgers 
respecte a l’any 2017 (+10%). Com és 
habitual, la línia C1, que uneix Cas-
tellar i Sabadell, és la que va regis-
trar més usuaris, amb molta dife-
rència respecte a la resta de línies. 
Concretament, van ser 914.314 els 
viatges que es van fer amb aques-
ta línia, 88.000 més respecte l’any 
2017 (+10,65%).

També ha augmentat el nom-
bre d’usuaris de la línia C3, que 
uneix Sabadell, Castellar i Sant 
Llorenç Savall. En aquest cas, l’in-
crement ha estat del 8% respecte el 
2017, que es tradueix en 4.500 usua-
ris més (de 56.573 a 61.105). Pel que 
fa a la línia interurbana nocturna, 
l’N65, que uneix Barcelona i Caste-
llar, el 2018 va arribar pràcticament 
als 40.600 passatgers. En aquest 
cas, aquest nombre suposa un in-
crement d’usuaris del 15,95% (5.600 
viatgers més respecte al 2017).

D’altra banda, la línia exprés 
Castellar – Sabadell – Barcelona 
va sumar 188.440 viatgers, 16.255 
viatgers més que el 2017 (+9,44%), 
mentre que la línia que uneix Cal-
des de Montbui amb Castellar del 
Vallès va comptar l’any passat amb 
6.734 usuaris, 236 més que l’any an-
terior (+3,63%).

En canvi, la línia C4, que uneix 
el nucli urbà, El Balcó de Sant Llo-
renç i Sant Feliu del Racó, va comp-
tar amb un total de 36.082 viatgers, 
768 menys que l’any anterior, el que 
suposa una disminució del 2,08%. 
Comptabilitzant totes les línies, el 
transport públic de Castellar del 
Vallès va registrar l’any 2018 una 
mitjana de 103.937 viatgers men-
suals, 9.484 més respecte el 2017.

els viatgers en autobús creixen un 10%

imatge d’arxiu d’un autobús de la línia c1 en una parada de la ronda  de llevant.  ||cedida

el 2018 es van lliurar 3.000 targetes roses; equivalen a un total de 30.000 trajectes subvencionats

  redacció

4.000 passatgers del taxi a demanda

D’altra banda, el servei de transport 
a la demanda en taxi a Can Font i 
Ca n’Avellaneda (TAD) va registrar 
l’any 2018 un total de 3.949 viatgers, 
el que suposa un increment del 16% 
respecte a l’any anterior. Aquest ser-
vei funciona des de gener de 2013, 
quan l’Ajuntament va posar-lo en 
marxa per substituir la línia de trans-
port públic C6, que cobria el trajec-
te entre aquestes urbanitzacions i el 
nucli urbà de Castellar. L’any passat, 
els taxistes de la vila van dur a terme 
un total de 1.818 serveis de TAD, el 
que suposa una mitjana de 2,17 pas-
satgers per expedició.

ajuts per a joves i gent gran

Una part de l’increment de viatgers 
de les línies de transport es deu a la 
posada en marxa de la targeta de 
transport públic V1 rosa adreçada a 

les persones empadronades al mu-
nicipi més grans de 65 anys. Aquest  
títol, de 10 viatges, es pot obtenir 
una vegada cada dos mesos al Ser-
vei d’Atenció Ciutadana (SAC) apor-
tant una targeta V1 verda esgotada.

El 2018 es van lliurar 3.000 tar-
getes roses, que equivalen a un total 
de 30.000 trajectes subvencionats ín-
tegrament per l’Ajuntament. L’any 
passat, 1.303 usuaris van fer ús del 
servei, que suposa una mitjana de 
2,3 intercanvis per usuari. Des que 
es va posar en marxa i fins avui, un 
total de 1.444 persones han sol·licitat 
la targeta V1 rosa. Això vol dir que un 
37% del total de persones de més de 
65 anys fan ús de la targeta V1 rosa.

La targeta V1 rosa té la mateixa 
validesa que la de color verd. Es pot 
utilitzar per agafar els busos de les 
línies C1 Castellar-Sabadell, C4 per 
anar a Sant Feliu del Racó, El Racó i 

El Balcó de Sant Llorenç i C3 per anar 
de Castellar a Sant Llorenç Savall o 
viceversa. No permet, però, anar de 
Sant Llorenç a Sabadell o vicever-
sa, utilitzar els autobusos urbans de 
Sabadell, fer transbordaments amb 
trens o altres línies de bus, o anar a 
Barcelona amb les línies e1 (exprés) 
o N65 (nocturn).

D’altra banda, l’Ajuntament 
també ha promogut l’ús del trans-
port públic per part dels joves de 16 
a 25 anys a través de l’atorgament 
de subvencions per facilitar la mo-
bilitat per raó d’estudis per al curs 
2018-2019. Aquest ajut, atorgat a 
principis d’aquest any, s’ha adreçat 
a joves nascuts/des entre els anys 
1993 i 2002 que es desplacin fora de 
Castellar. Del total de 861 sol·licituds 
rebudes, 675 es van estimar favora-
blement, el que va suposar una sub-
venció total de 120.400 euros.  

+ reiVinDicAciOns

Demandes de              
millora del servei              
de transport públic

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès ha sol·licitat recentment a 
la Generalitat diverses millores 
vinculades amb el transport 
interurbà del municipi: d’una 
banda, s’ha demanat solucionar 
la insuficiència d’espai disponible 
per als viatgers que utilitzen la 
línia C1 Castellar – Sabadell en 
hores punta mitjançant l’habili-
tació d’autobusos articulats o bé 
amb l’ampliació del servei. Des de 
la posada en marxa de l’estació 
de FGC a Plaça Espanya, i malgrat 
l’augment de freqüència del servei 
de 15 a 12 minuts, les primeres 
expedicions de la línia C1 els 
matins de dies feiners s’omplen 
fins al punt que hi ha usuaris 
que no poden pujar al vehicle. 
En aquest sentit, també s’ha 
demanat que s’allargui el servei 
nocturn i s’avanci el diürn, de 
manera que es pugui garantir una 
freqüència d’un bus a Sabadell 
cada hora com a mínim també 
durant els caps de setmana.
D’altra banda, també es va 
sol·licitar el canvi de zonificació de 
Castellar del Vallès dins el sistema 
tarifari integrat de transport 
públic. El municipi forma part en 
l’actualitat de la zona tarifària 
3C i la petició que s’ha fet arribar 
a la Generalitat és que Castellar 
passi a formar part de la mateixa 
zona tarifària de Sabadell, és a 
dir, la 2C. L’acceptació d’aquesta 
demanda suposaria uns estalvis 
importants en l’adquisició de títols 
integrats en diferents situacions, 
especialment en aquells 
bitllets de viatges il·limitats.
Castellar també proposa 
que la línia nocturna N65 
Barcelona–Castellar pugui dur 
a terme parades a demanda de 
les persones usuàries d’aquesta 
línia. La petició respon a una 
demanda realitzada per algunes 
usuàries perquè el vehicle 
es pugui aturar a les parades 
sol·licitades durant el trajecte.
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actualitat residus

els castellarencs reciclen el 40,2% de la brossa

L’Ajuntament ha fet balanç de la re-
collida selectiva de deixalles a Caste-
llar del Vallès durant el 2018. En ter-
mes globals, la població va generar 
l’any passat un total d’11.126,72 tones 
de residus municipals. 

D’aquesta quantitat, els castella-
rencs i les castellarenques van aportar 
4.479,26 tones de deixalles a les àrees 
d’aportació voluntària i a la Deixalle-
ria Municipal que es van poder reu-
tilitzar, reciclar o recuperar. Aques-
ta xifra suposa una valorització del 
40,26% del total de residus munici-
pals gestionats, 1,17 punts per sobre 
respecte l’any anterior.

En termes globals, la recollida 
selectiva va augmentar l’any passat 

el 2018 castellar va 
aportar 4.479 tones 
de deixalles que es 
van poder reutilitzar, 
reciclar o recuperar

 redacció

Font: consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental . || uNiTaT d’iMaTGe

tones de residus any 2017 tones de residus any 2018

en 290,74 tones. Aquesta dada obeeix 
principalment a la implantació de la 
recollida porta a porta a més de 80 es-
tabliments comercials i de restaura-
ció situats a L’Illa del Centre. 

Pràcticament totes les fraccions 
de recollida selectiva han augmentat 
respecte el 2017: entre d’altres, la reco-
llida de matèria orgànica ha augmen-
tat en un 15,38%; la de paper i cartró 
en 12,16%; la d’envasos, en 18,70%; la 
de vidre, en 39,83%; la fracció vegetal, 
en 3,83% i la de tèxtil, en un 15.96%.  

El total de residus municipals 
generats a Castellar durant el 2018 
va augmentar un 3,84% respecte el 
2017. En valors absoluts, es van ge-
nerar 411,28 tones més de residus. La 
quantitat de residus generats per ha-
bitant també ha augmentat, ja que ha 
passat d’1,23 quilos per habitant i dia 
l’any 2017 a 1,27 quilos per habitant i 
dia l’any 2018.

Un 59,74% del total de residus 
municipals recollits durant el 2018 
es corresponen amb la fracció resta, 
el que equival a 6.647,46 tones, 120,54 
tones més respecte l’any anterior. 
Aquesta quantitat de residus es ges-
tiona al Centre de Tractament de Re-

sidus del Vallès Occidental (CTR), fet 
que permet reduir el percentatge de 
deixalles que s’han de destinar final-
ment a l’abocador controlat,  a més 
d’extreure el màxim aprofitament 
dels materials recuperables.

campanya ‘excuses o separes’
El Consorci per a la Gestió de Resi-
dus del Vallès Occidental ha conclòs 
la campanya “Excuses o separes”. La 
iniciativa ha volgut trencar les excu-
ses que posa la gent a l’hora de reci-
clar i donar arguments per a fer-ho.

La cloenda es va fer amb un acte 
d’agraïment a les persones que des 
dels diferents municipis han fet d’in-
fluencers locals, escampant el missat-
ge de la necessitat de reciclar a dife-
rents àmbits i sectors de població. La 
trobada, que va fer-se al Parc Audiovi-
sual de Catalunya, va reunir una cin-
quantena dels municipis participants 
i també va servir per fer balanç de les 
actuacions realitzades. La campanya 
ha girat al voltant de 4 eixos: els qui 
posen excuses o els qui separen, el 
malbaratament alimentari, la sepa-
ració de la fracció orgànica i la sepa-
ració de l’oli.   

BreTOlADA

crema de dos 
contenidors al carrer 
cerdanyola divendres 
passat

Divendres passat al vespre 
van cremar dos contenidors al 
carrer Cerdanyola –un de paper 

i un de vidre. El foc es va poder 
anar sufocant amb diversos 
extintors procedents del pavelló 
Blume i d’altres aportats pels 
vehicles de la policia local 
que es van desplaçar al lloc. 
Posteriorment, els bombers van 
poder acabar d’extingir-lo però, 
tot i la rapidesa de l’acció, un 
parell de vehicles estacionats al 
costat van patir desperfectes.

cOMPArATiVA De recOlliDA selecTiVA

matèria 
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eDUcAció | sOl·liciTUDs 

A partir d’avui les famílies que ho 
requereixin ja poden fer les preins-
cripcions al segon cicle d’educa-
ció infantil, primària i secundària 
per al curs 2019-2020. El període 
s’allargarà fins al dimarts 9 d’abril. 
Per formalitzar les sol·licituds, les 
famílies hauran d’omplir l’imprès 
que es podrà descarregar al web 
http://queestudiar.gencat.cat/ca/
preinscripcio/ i presentar-lo al cen-
tre escolar que s’hagi triat com a 
primera opció, o bé enviar-lo a tra-
vés d’Internet. 

Si s’opta per aquesta darrera 
possibilitat, cal tenir en compte que 
la sol·licitud només es considerarà 
presentada quan, després d’omplir 
el formulari, s’executi l’opció “Envi-
ament” des de l’última pantalla i es 
presenti la documentació acreditati-
va al centre demanat en primer lloc.

La Regidoria d’Educació ha 
fet arribar una carta informativa 
sobre el procés de preinscripció a 
213 famílies castellarenques amb in-
fants nascuts el 2016 que s’han d’in-
corporar a P3 i a 331 famílies caste-
llarenques amb nois i noies nascuts 
el 2007 i que, per tant, s’incorpora-
ran a 1r d’ESO. “Aquest any hi ha 
un increment moderat dels alum·
nes que han d’accedir a secundà·
ria, però d’altra banda, les xifres 
es mantenen a primària i educa·

S’obre el termini de 
preinscripció escolar
una de les principals novetats del 
curs que ve és que es podrà cursar 
l’eSo en cinc centres diferents

ció infantil”, ha explicat la regidora 
d’Educació, Maria Antònia Puig. Cal 
recordar que només es pot presentar 
una única sol·licitud de preinscripció, 
on s’han d’especificar els centres als 
quals l’alumne/a vol accedir, relacio-
nats per ordre de preferència. En cas 
de presentar-ne més d’una, els drets 
de prioritat quedaran invalidats.

Una de les principals novetats 
del curs que ve és que l’escola Sant Es-
teve es converteix en institut escola i 
ja comptarà a l’oferta de preinscripció 
amb dos grups de 1r d’ESO. D’aquesta 
manera, seran cinc els centres castella-
rencs que ofereixin estudis de secun-
dària: tres de públics (l’INS Castellar, 
l’INS Puig de la Creu i l’Institut Esco-
la Sant Esteve) i dos de concertats (El 
Casal i FEDAC Castellar). “Figura 
que tots els centres que tenen se·
cundària al mateix centre els alum·
nes estan adscrits i, per tant, tenen 
plaça directa en aquest centre. A 
l’Escola Sant Esteve, per exemple, 
els dos grups de sisè passen a ser 
dos grups d’ESO”, ha detallat Puig. 

El calendari contempla el dia 26 
d’abril com a data de publicació de la 
llista de sol·licituds amb la puntuació 
provisional als centres escolars. Podeu 
consultar més informació sobre la pre-
inscripció als webs www.castellarva-
lles.cat i http://queestudiar.gencat.cat/
ca/preinscripcio/   || crisTiNa doMeNe

L’empresa castellarenca de polos de 
teixit tècnic Batech, creada per Santi 
Simon i Lluís Latorre, acaba d’obrir 
botiga a Girona, concretament al car-
rer Migdia. “Es troba en ple Eixam·
ple de Girona, en un dels carrers 
comercials de la ciutat”, explica 
Simon. El local, de 90 metres qua-
drats, dobla en superfície el que va 
obrir ara fa un any i mig a Barcelona, 
al carrer Provença, que fa les funci-
ons de botiga i de showroom. Girona 
és una ciutat “on volíem estar” pel 
seu dinamisme comercial. 

En canvi, l’empresa ha tancat 
la botiga que tenia des de fa tres 
anys al carrer Major de Tarrago-
na, la primera botiga pròpia que va 
obrir. “Ens vam trobar que les ven·
des eren estacionàries i gairebé es 
concentraven a l’estiu”, assegura 

batech aterra a Girona

la nova botiga de Batech es troba al carrer Migdia, en ple eixample de girona. || cedida

la firma castellarenca de polos tècnics 
té a més una botiga a barcelona

Simon, que afegeix que ja era la in-
tenció de tancar l’establiment de 
Tarragona una vegada es va obrir 
la botiga de Barcelona. 

A la nova botiga de Girona s’hi 
poden  trobar de moment les col-
leccions més  llises i de mica en mica 
“n’anirem incorporant de noves” 
com la novetat d’aquest estiu, la ca-
misa de màniga curta feta amb tei-
xit de polo.

Batech fa gala de la seva catala-
nitat i porta fins al límit el seu ‘made 
in Barcelona’ com ho demostra el fet 
que en el disseny i la fabricació d’un 
polo Batech hi intervenen una llar-
ga llista de tallers locals. El disseny 
es fa a Barcelona, el polo es teixeix a 
Sant Vicenç de Castellet (Bages), la 
confecció és a Terrassa, els botons 
venen de Santa Perpètua de Mogo-
da i els acabats es fan a Mataró. Fi-
nalment, les etiquetes i el packaging 
es fan a Castellar del Vallès. 

  Jordi rius

eMPresA | exPanSió

Dins del cicle de conferències que 
organitzen la Penya Solera Bar-
celonista 1952 Castellar del Va-
llès i la Confederació Mundial de 
Penyes del FC Barcelona, aquest 
dijous 4 d’abril a les 19 h a la Sala 
d’Actes d’El Mirador es farà la 
segona conferència. La xerrada 
s’anomena ‘Barça i Catalunya’ i 
comptarà amb la presència de 
Federic Porta, Salvador Torres i 
Xavier Gamper.
Porta és un reconegut periodista 
tarragoní que va ser presentador 
d’esports de Televisió Espanyo-
la, tant a nivell català com esta-
tal, i més endavant va ser durant 
set anys (de 1988 a 1995) corres-
ponsal de TVE als Estats Units, 
on també va col·laborar amb el 
canal esportiu ESPN. També ha 
estat a El Periódico i a Catalunya 
Ràdio com a subdirector de pro-
grames.  És autor de quatre lli-
bres sobre l’esport i el Barça, un 
d’ells dedicat a Kubala. Salva-
dor Torres és vicepresident de la 
Confederació Mundial de Penyes 
del FC Barcelona mentre que Xa-
vier Gamper és net del fundador 
del Barça. Tots tres convidats, 
bons coneixedors de la història 
del Barça, donaran el seu punt 
de vista sobre l’evolució histò-
rica del club blaugrana pel que 
fa al seu compromís amb les rei-
vindicacions del poble català i la 
identitat del país. També reflexi-
onaran sobre el paper que ha de 
jugar l’entitat en l’actual context 
polític i social. L’entrada a la con-
ferència és gratuïta.  || redacció

Conferència 
sobre el Barça 
i Catalunya

PenyA sOlerA | xerrada
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política eleccions

“Una galleda d’aigua freda”. Així 
ha qualificat ERC Castellar la reti-
rada d’Olga Torrents a causa d’un 
requeriment de la Junta Electoral 
de la llista al Senat per Barcelona, 
on havia de ser la segona substitu-
ta de Raül Romeva per Barcelona. 
Segons detalla la formació local, el 
requeriment de la Junta Electoral 
es fonamenta en l’incompliment de 
la llista de la legislació electoral es-
tatal que obliga una presència del 
60-40% en les llistes electorals, exi-
gència que han aplicat no només 
per als titulars del Senat sinó també 
en el cas dels substituts de cadas-
cun dels titulars. Per aquesta raó, 
fonts d’ERC expliquen que havien 
ubicat dues dones com a suplents 
del primer candidat al Senat per 
Barcelona, i s’ha hagut de substi-
tuir la castellarenca Torrents per 
un candidat home molt a darre-
ra hora. De fet, dimecres, segons 
va poder comprovar L’ACTUAL, 
el Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) 
havia publicat el nom de Torrents 
a llista del Senat, fet que s’ha d’en-
carregar de corregir la pròpia Junta 
Electoral Central quan es procedei-

La Junta Electoral veta la 
candidata d’ERC al Senat

elecciOns 28-A | PolÈmica 

L’alcaldable de Som de Castellar-PSC, 
Ignasi Giménez, ha comunicat la vo-
luntat de portar com a proposta electo-
ral per al proper mandat la construcció 
d’un nou espai per a les piscines d’es-
tiu. L’anunci l’ha fet durant una visita 
aquesta setmana a les instal·lacions del 
Complex Esportiu Puigverd. “Una de 
les demandes més clares dels dar·
rers anys al nostre municipi, i que 
s’ha recollit al Pla Estratègic Cas·
tellar 20/20, ha estat el de comptar 
amb unes piscines d’estiu que donin 
resposta a les necessitats dels nos·
tres veïns i veïnes”, explica Giménez.

L’alternativa de Som de Caste-
llar passa per ampliar les instal·lacions 
del complex esportiu Puigverd cap al 
carrer Balmes i la plaça Catalunya. 
“Això significarà poder multipli·
car per tres la làmina d’aigua (fins 
a 650 m2) respecte les actuals instal·
lacions i duplicar la zona de gespa 
fins arribar als 3.000 m2”,  anuncia 
el candidat a l’alcaldia per Som de 
Castellar-PSC.

L’actual tinent d’alcalde de finan-
ces i número 3  la llista de Som de Cas-
tellar-PSC, Joan Creus, ha avançat que 

ampliació de la piscina d’estiu
Proposen multiplicar per tres l’actual làmina d’aigua, fins als 650 m2

“la bona gestió econòmica a l’Ajun·
tament permet que es pugui tirar 
endavant el projecte de les noves 
piscines, el cost del qual es calcu·
la al voltant d’1’5 milions d’euros”.

plaques solars

A l’elaboració del projecte es tindrà 
en compte la possibilitat d’instal·lar 
plaques solars a la coberta del com-

sOM De cAsTellAr-Psc | ProPoSta electoral

plex, amb l’objectiu de mantenir l’ai-
gua a temperatura que permeti l’ús 
d’aquestes piscines fora de tempora-
da d’estiu. Segons ha manifestat Som 
de Castellar-PSC, amb aquesta actua-
ció, les piscines d’estiu es convertiran 
“en unes instal·lacions al nivell de 
les necessitats del nostre municipi i 
de les demandes dels nostres veïns 
i veïnes”.

 redacció

giménez i creus amb el projecte d’ampliació de piscina descoberta. || cedida

L’exassessor de l’Ajuntament de Sabadell i politòleg, Joan Cuevas, va fer pa-
rada dimecres passat a La Posidònia, convidat per ERC Castellar, per pre-
sentar el seu llibre Transformar des de la política. Factors d’èxit i fracàs de la 
política que vol canviar la societat. L’assaig de Cuevas fa balanç dels encerts i 
errors dels anomenats  “governs de transformació” que van sorgir arran 
de les eleccions de 2015. Tot plegat, passa per l’anàlisi de casos com el de Sa-
badell, Ripollet, Barcelona o Cerdanyola, i del plantejament dels reptes de 
futur per a l’administració local. En aquest sentit, Cuevas va apuntar que el 
creixement de la immigració, el canvi climàtic o els períodes sense creixe-
ment econòmic formen part d’aquest escenari a curt termini. “Són reptes 
que s’han d’afrontar sense solucions màgiques ni demagògiques com 
proposen Trump o VOX. Cal reconfigurar l’estructura de l’administra·
ció pública i dels partits, i apostar per agendes transformadores. S’ha 
de ser valent i no improvisar en política”, va detallar l’expert. La presen-
tació va comptar amb l’alcaldable d’ERC, Rafa Homet, que va compartir la 
visió de l’autor quant a la importància del municipalisme “per detectar les 
necessitats reals” de la ciutadania, de posar en marxa mesures “per mi·
llorar el benestar de tothom, testar·les i adaptar·les en funció de com 
està variant la realitat”. “Les polítiques han de tenir una traducció real 
en la vida quotidiana de la gent, i els ajuntaments són la institució més 
propera a la ciutadania”, va recordar Homet.   || r.GóMez

erc | PreSentació llibre

L’experiència dels governs de transformació

L’exportaveu dels comuns al Parla-
ment i exportaveu de Decidim Caste-
llar al principi d’aquest mandat, Eli-
senda Alamany, anirà de número dos 
a la llista encapçalada per Ernest Ma-
ragall que presenta ERC a les elec-
cions municipals a Barcelona, des-
prés de l’acord entre Esquerra i la 
nova formació d’Alamany, Nova-Nou 
Futur, on van subscriure la candida-
tura conjunta. Alamany ha optat fi-
nalment per incorporar-se a les llis-
tes d’ERC tot i que quan va deixar el 
grup parlamentari dels comuns va 
anunciar que no tenia cap intenció de 
formar part de cap candidatura “ni a 
curt, ni a mitjà, ni a llarg termini”. 
Alamany va entrar al consisto-
ri castellarenc el 2011 encapçalant 
la candidatura de l’Altraveu. Pos-
teriorment va ser regidora del nou 
projecte inclusiu de l’Altraveu amb 
altres moviments socials -Decidim- 
fins al 2017. A les eleccions al Par-
lament de desembre de 2017 va fer 
tàndem amb Xavier Domènech al 
front de Catalunya en Comú Podem 
i va esdevenir-ne portaveu. Poc des-
prés de la marxa de Domènech, va 
fer evidents les seves divergènci-
es amb el grup parlamentari, que va 
acabar abandonant, i actualment és 
diputada no adscrita.  || redacció

El PP de Castellar exigirà a l’Ajuntament a través d’una instància una actuació ur-
gent en la millora i reparació de les voreres del municipi. Segons el candidat a l’alcal-
dia del PP, Agustí Bernad, “s’han fet moltes obres al centre la urgència de les quals 
es podria debatre, però ha estat a canvi de deixar abandonada la major part del nos-
tre municipi”. Com a exemple, el PP posa la ronda Turuguet, davant del solar de l’an-
tiga fàbrica Playtex. “Qualsevol que tingui ulls a la cara i un mínim de sensibilitat 
s’escandalitza en veure les voreres aixecades al costat de l’arbrat, fa anys que està 
degradat”, sosté Bernad. En aquesta línia, també opina que “la sensació d’abando-
nament a les urbanitzacions és total”. Com a proposta concreta per resoldre aques-
ta problemàtica, el PP aposta per crear “una brigada especialitzada en detectar 
aquestes anomalies tant al ferm com a les voreres i proposar actuacions reparado-
res immediates, així com una altra brigada l’àmbit d’actuació de la qual siguin les ur-
banitzacions perquè deixin d’estar a la seva sort “.  || redacció

En Comú Podem Castellar ha anunciat la seva proposta electoral de crear un fons 
social adreçat bàsicament a persones perceptores de pensions no contributives, 
subsidis d’atur, o que hagin esgotat totes les prestacions, així com a pensionistes o 
jubilats amb pocs recursos, obrint la porta a que les rendes mitjanes del municipi s’hi 
puguin acollir. Els ajuts servirien per tractaments odontològics, ulleres, audiòfons i 
ortopèdia a les rendes mitjanes i baixes del municipi. Segons els comuns, la propos-
ta es fa necessària perquè actualment hi ha un nombre de famílies i pensionistes 
que es veuen “impotents o amb dificultats per abonar aquestes despeses  i que no 
són usuaris dels serveis socials”. Per Humberto Carrero, cap de llista de la formació, 
“l’objecte  d’aquest programa és compensar, en part, aquestes despeses familiars 
generades per tractaments sanitaris no coberts”. En aquest sentit, també ha mani-
festat que “qualsevol força política que vulgui comptar amb el suport dels comuns a 
partir del dia després de les eleccions municipals s’haurà de comprometre a  les mo-
dificacions pressupostàries per dotar d’una partida econòmica al respecte”. Els co-
muns aposten del cofinançament d’aquest “fons” a través d’un percentatge de la re-
captació de la zona blava i pàrquing del mercat.  || redacció

Alamany, número 2 
d’ERC per Barcelona

Actuació preferent a les voreres

Proposta per obrir un fons d’acció social

elecciOns | candidata

en cOMÚ PODeM | SerVeiS SocialS

PP | Via PÚblica

Olga Torrents, dimarts passat.  || f.M.

rafa Homet, l’alcaldable d’erc, i el politòleg Joan cuevas. || f.Muñoz

xi a la  proclamació definitiva de les llis-
tes. Torrents serà substiuïda per Jesús 
Teran Martínez, del Penedès.

Pels republicans, el més sorpre-
nent és que la Llei Electoral Estatal im-
pedeix “l’aposta perquè la presència 
de dones i homes als espais polítics 
i públics sigui equitativa”. “La idea 
d’equitat, malauradament, queda 
tocada, així com la voluntat de tre·
ballar per a una democràcia més 
real, sense estereotips ni aspectes 
discriminatoris de gènere”, soste-
nen.  || redacció

BreUs
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les polítiques d’habitatge, 
presents al ple de març

A dos mesos de les eleccions munici-
pals –26-M– i a un mes de les generals 
–28-A–, l’ambient del saló de plens de 
Ca l’Alberola estava especialment ani-
mat dimarts passat en la sessió ordi-
nària del ple de març amb un públic 
format principalment per represen-
tants de forces polítiques locals amb 
i sense representació al ple que seran 
presents en la imminent contesa elec-
toral. A banda de la liquidació del pres-
supost del 2018 -tancat amb un supe-
ràvit de 3,9 milions-, el ple va tenir com 
a punt destacat l’aprovació d’una me-
sura per estimular els propietaris de 
pisos a incloure els seus immobles a 
la Borsa de Lloguer Social en comp-
tes de fer-ho al mercat privat per in-
tentar corregir la pujada de preus del 
lloguer que dificulta l’accés a l’habi-
tatge a la vila.

Aquesta proposta implica una 
modificació de les ordenances: l’Ajun-
tament ofereix subvencions -de mo-
ment s’ha dotat la mesura amb 63.000 
euros- per rehabilitar habitatges els 
propietaris dels quals els posin a la 
Borsa de Lloguer Social durant cinc 
anys. El regidor de Planificació, Pepe 
González, va explicar que es tracta 
d’una mesura a curt termini per in-
tentar “invertir la dinàmica actual 
i promoure el mercat de lloguer a 
través de la borsa”.  Segons va avan-
çar, la proposta és una mesura més 
dintre d’unes accions més ambicio-
ses que es concretaran pròximament. 
En aquest sentit, González va anun-
ciar que l’Ajuntament estava a punt 
de signar un conveni amb l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) per cedir uns 
terrenys on la Generalitat construirà 
uns 40 habitatges públics que es des-
tinaran a lloguer social. A més, el re-

S’aprova una subvenció per a la rehabilitació de pisos a canvi 
que els propietaris els posin a la borsa de lloguer Social

gidor també va avançar que l’Ajunta-
ment està valorant fer una promoció 
pròpia d’habitatge públic. 

Per part del principal grup de 
l’oposició, Ferran Rebollo (ERC) va 
recordar que l’accés a l’habitatge “és 
un dels principals reptes del muni·
cipi”. “Aquesta modificació de les 
ordenances és l’inici d’una sèrie 
d’actuacions d’un pla que des de 
fa temps s’hauria d’haver iniciat”, 
va dir Rebollo. Decidim va optar per 
l’abstenció en aquest punt. La regido-
ra Ita Espinosa ho va qualificar “de 
mesura pal·liativa” per aconseguir 
pisos per a la Borsa de Lloguer Social 
i va considerar “injust que amb els 
impostos de tothom es revaloritzin 
propietats privades”.

El debat sobre habitatge va con-
tinuar en la posterior aprovació de la 
modificació pressupostària per afron-
tar les subvencions de l’ordenança. El 
portaveu d’ERC, Rafa Homet, va dir 
que la vila “va endarrerida” perquè 
“no es pot fer política d’habitatge 
sense habitatge”. També va qüestio-
nar les prioritats de l’equip de govern: 
“Posem 63.000 euros per habitatge 
i 120.000 per a la beca de transport. 
Alguna cosa no quadra”.

liquidació del pressupost

El debat sobre els punts de gestió del 
ple va tenir algun moment de tensió 
durant el debat de la liquidació del 
pressupost de 2018. Segons va deta-
llar el primer tinent d’alcalde, Joan 
Creus, l’exercici econòmic de l’any 
passat deixa un superàvit de gairebé 4 
milions i l’endeutament amb els bancs 
s’ha tornat a retallar -del 41% al 27%-, 
“un fet que permet fer operacions 
financeres sense l’autorització de 
la Generalitat”. L’estat de comptes 
no va ser ben valorat per l’oposició. El 
més crític va ser Homet, per qui la li-

quidació del pressupost és “la mos·
tra definitiva que l’equip de govern 
arriba a l’etapa final del mandat 
sense planificació”. Tant Decidim 
com PDeCAT també van criticar el 
que consideren un excés de superàvit 
per manca de rigor. L’alcalde va voler 
replicar les crítiques de l’oposició su-
bratllant que “el pressupost munici·
pal ha aconseguit un altíssim grau 
d’execució del 95%, cosa que altres 
administracions no poden dir”.

batxillerat artístic

L’apartat de mocions va arrencar amb 
un debat més assosegat al voltant de 
la moció d’ERC per estimular acci-
ons al voltant del batxillerat artístic 
que s’impartirà el curs que ve a l’INS 
Castellar. Tots els grups van celebrar 
la iniciativa i el defensor de la moció, 
Rafa Homet, va apuntar que amb el 
batxillerat artístic “s’obre una fines·
tra d’oportunitat per aconseguir 
que sigui un dels motor de la vida 
cultural del nostre municipi”. La 
regidora d’Educació, Maria Antònia 
Puig, va demanar “tocar de peus a 
terra” però, a la vegada, “posar al 
servei de l’institut tot allò que ne·
cessitin” per al desenvolupament 
d’aquest nou batxillerat que s’implan-
ta a la vila. En canvi, les mocions sobre  
urbanisme plantejades per ERC no 
van prosperar: la primera pretenia 
millorar l’arbrat urbà i la segona apos-
tava per una millora de la participació 
ciutadana en urbanisme. En ambdós 
casos es va escenificar les diferències 
de plantejament entre l’equip de go-
vern i el principal grup de l’oposició 
que han planat al llarg del mandat en 
aquestes qüestions. L’equip de govern 
va haver de recórrer al vot de quali-
tat de l’alcalde per tombar les moci-
ons a causa de l’absència d’un regidor 
de l’equip de govern.  

crònicA | Ple

Liquidació del pressupost  
de 2018 

Ordenança per a la rehabilitació  
de pisos que es posin a la  
Borsa de Lloguer Social 

Moció d’ERC per a la cessió  
d’ús d’espais municipals per 
a desenvolupar activitats del  
batxillerat artístic dins i fora  
de l’horari escolar                                     

 J.g.

AcOrDs PrinciPAls

imatge general del ple de març, celebrat dimarts passat. || c. díaz
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Coincidint amb la visita del president 
de la Generalitat Quim Torra a Saba-
dell el dissabte 23 de març, l’alcalda-
ble de Junts per Castellar, Pau Cas-
tellví, va poder reunir-se amb la cap 
de llista per Sabadell Lourdes Ciuró 
i el president. En aquesta reunió, se-
gons detalla Junts per Castellar en 
un comunicat de premsa, Castellví 
va posar sobre la taula “les neces·
sitats de Castellar”, com l’accés a 
la C-58 -competència del ministeri 
de Foment- raó per la qual, segons 
el Comunicat, l’alcaldable també es 
presenta al Congrés com a número 
9 per Barcelona de Junts per Cata-
lunya. A més, Castellví va traslladar 
al president Torra la necessitat de 
“l’arribada del tren a Castellar o 
la demanda del col·lectiu  Suma+ 
de tenir més vetlladors a les esco·
les castellarenques per atendre la 
diversitat funcional dels alumnes 
de la vila”.

El comunicat de Junts per Cas-
tellar informa que el President Torra 

traslladen la reivindicació 
de l’accés a la c-58 a torra

lourdes ciuró, Pau castellví i Quim Torra en l’acte de sabadell. dissabte || cedida

el cap de llista Pau castellví es va reunir amb el president dissabte

es va comprometre “a donar segui·
ment a aquestes reivindicacions”. 
Junts per Castellar va aprofitar per 
convidar Quim Torra a la vila pròxi-
mament “perquè pugui prendre 
nota de les necessitats i fortaleses 
del poble”. L’alcaldable Pau Castellví 

  redacció

JUnTs Per cAsTellAr| eleccionS municiPalS

afirma en l’esmentat comunicat que 
“des de Junts per Castellar defen·
sarem les necessitats del poble on 
faci falta i no pararem fins que si·
guin ateses. Farem servir cada 
contacte i totes les oportunitats 
possibles”. 

La cinquena etapa de la 99a edició de la Volta Ciclista a Catalunya –
entre Puigcerdà i Sant Cugat del Vallès– passarà per Castellar del Va-
llès divendres, 29 de març, entre les 16 i les 17 hores, aproximadament, 
en el tram final de la prova. El recorregut previst per la vila serà el se-
güent: ctra. de Sentmenat (C-1415a), rondes de Llevant i de Tolosa i 
carretera de Sabadell (B-124). Per aquest motiu, la policia local infor-
ma que les rondes de Llevant i de Tolosa quedaran tancades al trànsit 
a partir de les 15.30 hores i fins que hagi passat tota la comitiva de la 
Volta (entre les 16.45 i les 17.00 h). Els Mossos d’Esquadra també talla-
ran el trànsit a les carreteres de Sentmenat i Sabadell per garantir el 
pas de la cursa. Aquesta etapa arribarà després de les dues etapes de 
muntanya previstes i serà la més llarga de la Volta d’aquest any, amb 
més de 200 quilòmetres de recorregut. El traçat serà de carreteres si-
nuoses –ideal per a escapades.

El recorregut de la Volta provoca una sèrie d’afectacions al trans-
port públic:  l’expedició que surt a les 15 h de Caldes de Montbui cap a 
Sentmenat i Castellar i la que surt de Castellar a les 16 h queden sus-
peses. Les expedicions de la línia C1 entre Sabadell i Castellar aniran 
funcionant fins que tallin el recorregut. El servei quedarà suspès apro-
ximadament de 15.30 a 16:45 h. L’expedició de la línia C3 que surt de 
Sant Llorenç Savall a les 15 h passarà per Castellar just en el moment 
en què es talli el trànsit la ronda però es preveu que pugui arribar a 
Sabadell. L’expedició que ha de sortir a les 16 h de la capital vallesana 
anirà segurament amb retard i sortirà quan es reobri el trànsit. Les 
expedicions de la línia C4 de les 15 h i les 16 h prestaran el servei reta-
llant el recorregut del tram sud. Quedaran suspeses les parades de c. 
Barcelona – pl. Esperanto, c. Osona, c. Urgell – can Carner, ronda To-
losa – can Carner, c. Tarragona – pl. Esperanto.  || redacció

la Volta a catalunya 
passa avui per castellar

ViA PÚBlicA | afectacions

l’etapa passarà cap a les 4 per la 
c-1415a, rondes llevant i tolosa i b-124
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actualitatentitats

Sor Lucía Caram va ser l’encarregada 
d’inaugurar el Cercle de Xerrades de 
la Penya Solera Barcelonista 1952 de 
Castellar. Va ser el 21 de març a l’Au-
ditori Miquel Pont, amb una confe-
rència que va servir per presentar 
el projecte Invulnerables, una inicia-
tiva que té per objectiu lluitar contra 
la pobresa, sobretot la que afecta els 
infants. Aquest projecte, que ha im-
pulsat sor Lucía Caram, s’ha traduït 
en una aliança entre el Departament 
de Benestar Social i Família, Barça 
Foundation i l’Obra Social “la Caixa”.

“Com ho podem fer perquè 
tots els nens puguin jugar de titu·
lars al partit de la vida?”, va pre-

“a l’estat espanyol, la pobresa té rostre de nen”
Sor lucía caram va 
presentar el projecte 
‘invulnerables’, de la 
mà de la Penya Solera 
barcelonista 1952

PenyA sOlerA | xerrada

sor lucía caram, la setmana passada, a l’Auditori Municipal d’el Mirador. ||f.Muñoz

guntar retòricament a l’Auditori Sor 
Lucía Caram. La mediàtica religio-
sa argentina, que des de fa uns anys 
forma part de la comunitat d’un con-
vent de Manresa, va posar damunt 
la taula algunes xifres esfereïdores 
quant als índexs de pobresa infan-
til de l’Estat espanyol. “Un de cada 
tres nens és en risc d’exclusió soci·
al. A l’Estat espanyol, la pobresa té 
rostre de nen. Només a Catalunya, 
hi ha 280.000 nens en risc d’exclu·
sió social”, va detallar Caram. “La 
crisi ens ha fet obrir els ulls i veure 
que la pobresa no la tenim només al 
tercer món sinó a la nostra escala, 
al costat de casa, i fins i tot a la nos·
tra família”, va asseverar la ponent.

En aquest sentit, la convida-
da va lamentar que durant molt de 
temps s’hagi “globalitzat la indife·
rència” fins que la pobresa ha picat 
a la porta de casa nostra. “Vam pen·
sar que la felicitat era tenir més 
que els altres, vam hipotecar·nos 
per generacions per consumir de 

manera il·limitada. La crisi ha dei·
xat molts ferits i ara hem de pagar 
el vi dels que van muntar la festa”, 
va sentenciar la religiosa.

Ara bé, per posar fil a l’agulla i 
començar a treballar per trobar so-
lucions, sor Lucía Caram va assegu-
rar que és fonamental el treball en 
xarxa entre l’administració pública, 
empreses, entitats o ciutadans a títol 
personal. La religiosa va explicar que 
un dels pals de paller d’Invulnerables, 
que a hores d’ara s’ha implantat en 
onze poblacions catalanes, és el tre-
ball de proximitat amb els infants, i 
“donar·los l’oportunitat d’estudiar, 
de jugar, de trencar amb el cercle 
de la pobresa hereditària”. En pa-
raules de Caram: “els nens no poden 
esperar. El seu futur és avui. Demà 
serà massa tard. Si no reaccionem 
amb aquesta situació de pobresa 
infantil d’un de cada tres nens, els 
estem robant la seva infància i al·
hora estem hipotecant el futur del 
nostre país”.  ||  rocío GóMez 

tot a punt per a la marató de la diversitat  

Diversos representants de les comissions organitzatives de la Marató de la Diversitat formen el símbol de suma+.   || cedida 

Després de tres mesos de ritme frenètic 
i de preparatius arriba a Castellar el cap 
de setmana de la Marató de la Diversitat. 
Es tracta d’una iniciativa que ha impulsat 
l’entitat de nova fornada Suma+ Castellar 
per tal de reconèixer el valor de la diver-
sitat. Tot plegat, sorgeix arran del Decret 
d’Inclusió de la lluita de les AMPES per 
garantir el servei de vetlladors a les aules.  

Així, l’objectiu d’aquesta propos-
ta, que es desenvoluparà durant el cap 
de setmana a l’Espai Tolrà, és sensibilit-
zar, reivindicar i recaptar fons en l’àmbit 
de la diversitat. “Mentre no arribin els 
diners de la Generalitat, volem recap·
tar·ne perquè els nens estiguin atesos”, 
explica Rat Basterretxea, presidenta de 
Suma+ Castellar i principal impulsora 
de la Marató de la Diversitat. 

En aquest sentit, la Marató de se-
guida ha comptat amb les complicitats 
no només de la comunitat educativa sinó 
també d’entitats, clubs esportius, comer-
ços, empreses i castellarencs a títol per-
sonal. “Ha estat una bogeria. Tenim 
més de mig poble implicat en la Mara·
tó”, constata Basterretxea. 

Val a dir que per tal d’establir prio-
ritats a l’hora d’assignar els fons que es 
recaptin a la Marató, s’ha creat una co-

 rocío gómez 

missió educativa que elaborarà una diag-
nosi de les mancances educatives de la vila. 
L’ens està format pels directors dels cen-
tres escolars de la vila, la Regidoria d’Edu-
cació i l’EAP Castellar.

Quant a la programació d’activitats, 
començarà aquesta nit a les 22.30 h amb 
una sessió de música dels 80’ a càrrec dels 
DJs David Fuentes i Tony Big Roll a l’Espai 
Tolrà. D’altra banda, tant dissabte com diu-
menge el mateix espai s’omplirà de propos-
tes per a tota la família. Contacontes,  con-
certs, inflables, un concurs de Got Talent, 
actuacions de diables, gegants i els caste-

un dels plats forts de la 
marató, que tindrà lloc 
dissabte i diumenge 
a l’espai tolrà, serà el 
concert de macedònia

llers, o exhibició de ball de bastons, són al-
gunes de les activitats que s’hi organitza-
ran. La cloenda arribarà diumenge amb una 
festa Holi. Per accedir a l’Espai Tolrà s’es-
tablirà una entrada simbòlica de 5 euros. 
També es podrà accedir a l’esdeveniment 
si prèviament s’ha adquirit la samarreta 
que ha elaborat Suma+ Castellar.

Finalment,  cal destacar que Caste-
llar comptarà amb un segon cap de set-
mana de la Marató de la Diversitat: el 27 i 
del 28 d’abril. Tota la programació d’acti-
vitats i la informació per col·laborar-hi es 
pot consultar al web sumacastellar.cat. 

És el preu de la 
samarreta de la 
Marató, que es 
pot comprar a 

sumacastellar.cat 
i les paradetes de 
suma+ castellar 

euros

8

DIVENDRES 29.03 - Espai Tolrà               
· 22.30h - Remember dels 80’              
 DJ David Fuentes i DJ Tony Big Roll        
             
DISSABTE 30.03 - Espai Tolrà 
· De 10h a 13h - Pintacares, futbol        
escolar, ludoteca, inflables i concurs 
de Got Talent  
· D’11 h a 13 h - Escacs 
· De 12 h a 13 h - Exhibició de bicitrial 
d’Alan Rovira i els alumnes Elbixu  
· De 13h a 13.30 h - Botifarrada 
· 15.30 h a 16 h - Contes que sumen+, 
amb la rondallaire Marina Antúnez  
· 16 h a 17 h - Actuació de Bufanúvols  
· De 18 h a 18.30 h - Concert per a tots 
els públics del grup Macedònia  
· 18.30 h - Concert de Morosito  
· 20 h - Concert de Mucca Failate 
· De 21 h a 22.30 h - Batucada amb els 
Tucantan Drums i actuació de la colla 
de diables Les Espurnes  
· 22.30 h - Remember dels 90’           
DJ  David Fuentes i DJ Toni Big Roll 

DIUMENGE 31.03 - Espai Tolrà  
· De 9 h a 11.30 h - Marxa  
· D’11 h a 12 h - Zumba  
· D’11 h a 12.30 h - Gimcana  
· De 11 h a 14 h - Massatges de cames 
o esquena, amb taquilla inversa  
· De 12h a 13h - Taller de castellers  
· De 12.30 h a 14 h - Actuació de        
gegants, castellers i ball de bastons 
· 14 h - Manifest de cloenda  
· 14.15 h - Festa Holi  
· De 15 h a 18 h - Batalla de lletres,  
improvisació de rap 

l’AgenDA De lA MArATó

cAMPAnyA | Suma+ caStellar
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. Màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Vaig llegir amb consternació la nota 
de redacció de Ciutadans de Caste-
llar exigint a l’Ajuntament la immedi-
ata retirada de llaços grocs. Per una 
part comprenc el gran enuig que re-
presenta per a alguns la presència 
d’aquests llaços a les places públi-
ques, però de l’altra, els puc asseve-
rar que, a molts, però especialment 
a mi se’m regiren les tripes, em mo-
lesta, m’irrita, em sulfura, m’exaspe-
ra, m’indigna, m’emprenya, amb un 
grau, de segur, molt superior al seu 
enuig, que a Espanya tinguem polí-
tics exiliats i empresonats preventi-
vament sense estar jutjats.
 I perdonin, però el que no entenc és 
que pugui haver-hi alguna persona 
amb sentiments i humanitat que no 
pugui comprendre que alguns, pací-
ficament, expressin amb llaços grocs 
el seu dolor per aquests fets que 
concretament afecten persones, no 
partits. Sincerament creiem que la 
JEC està fora de JOC (Junta d’Ora-
dura Central).
Castellarenc compressiu però molt 
consternat.

L’aviació italiana i alemanya per de-
cisió de l’exèrcit franquista van bom-
bardejar la ciutat produint 875 morts, 
dels quals 118 eren infants, 1.500 fe-
rits i 48 edificis destruïts. La majoria 
dels bombardejos van ser nocturns. 
Va ser l’atac a una ciutat civil en lloc 
de les trinxeres com el que era habi-
tual a les guerres.

Els llaços i Ciutadans

 Francesc sagrera  Junts per castellar

 Decidim castellar

a ser en una entrevista 
a El Español, el diari di-
gital dirigit per Pedro 
J. Ramírez, el periodis-
ta polivalent, expert 

en dret constitucional, terrorisme 
d’Estat, cotilleria de senyora i tan-
tes altres coses. 
El secretari d’Organització del 
PSOE, i ministre de Foment, José 
Luis Ábalos, va afirmar que el Par-
tit Socialista prefereix pactar amb 
Ciudadanos abans que amb els par-
tits independentistes.
Ara ja ho tenim tot clar. Pel que fa 
a les eleccions espanyoles del 28 
d’abril que ve, hi ha tres possibili-
tats de coalició: 
La primera és un tripartit d’extrema 
dreta amb Vox, PP i Ciudadanos. La 
segona és la gran coalició PPSOE, és 
a dir, el gran somni de Felipe Gonzá-
lez i molts altres socialistes. I la ter-
cera és l’aposta de l’Ibex-35 per no 
espantar massa Europa, un govern 
de PSOE i Ciudadanos.
És evident que totes tres opcions sig-
nifiquen la reactivació de l’article 155 
i la pèrdua de l’autogovern de Cata-
lunya. Tant el Partit Socialista com 
Ciudadanos i PP van aprovar la seva 
aplicació, i de Vox només cal esperar 
alguna mesura encara més negativa. 
Totes tres opcions són nefastes per 
a Catalunya. Partit Socialista, Ciu-
dadanos i PP són el 155, i votar per 
qualsevol d’ells equival a votar per 
la pèrdua del nostre autogovern i 
l’enduriment de la repressió. Cal te-
nir-ho clar a l’hora d’anar a votar, 
perquè existeix una part del catala-
nisme moderat i fins i tot de l’inde-
pendentisme que pot veure’s temp-

anunci per part del 
Departament d’Edu-
cació de la Generali-
tat de Catalunya de 
la creació d’una nova 

línia de batxillerat artístic a l’INS 
Castellar obre les portes a la creació 
d’un nou motor cultural a Castellar.
Així començava la moció que fou 
presentada per part d’Esquerra 
Republicana al ple d’aquest mes 
de març. 

V

L’

El Partit Socialista 
prefereix un pacte de 
govern amb Ciudadanos

Batxillerat artístic i 
política cultural

tat a votar PSC amb l’esperança de 
frenar un govern del trio de Colón. 
Després de les declaracions d’Ábalos 
i de Meritxell Batet, del PSC, per cert, 
traient ferro i apostant per un pos-
sible pacte amb Ciudadanos abans 
que amb els independentistes, no hi 
ha cap dubte: són el llop disfressat 
amb la pell de xai.
I de retruc, en l’òrbita municipal cas-
tellarenca, també pinten bastos. Des-
prés de suspendre’s de militància, el 
nostre alcalde torna a presentar-se 
a l’alcaldia, paradoxalment, encap-
çalant una candidatura del PSC, el 
mateix PSC que va avalar el 155. Cal-
dria preguntar a l’alcalde si, en cas 
que perdi la majoria absoluta, s’avin-
dria a pactar amb C’s o PP, si és que 
obtenen regidors suficients, per tal 
de mantenir-se en el poder quatre 
anys més.
Des de Junts per Castellar, el nostre 
candidat Pau Castellví i la resta de 
persones que formem part del pro-
jecte donarem la batalla perquè els 
enemics de Catalunya no se’n surtin, 
ni a Madrid ni aquí.

Una moció que instava l’Ajunta-
ment a alentar o, si més no, a plan-
tejar d’alguna forma la possibi-
litat d’oferir espais i activitats a 
l’Institut de Castellar que fomen-
tessin la integració i l’intercone-
xió entre l’alumnat i professorat  
del batxillerat artístic i l’activitat 
cultural del nostre poble, que de 
ben segur ampliarà l’aprenentat-
ge de l’alumnat, alhora que enri-
quiria, sens dubte, l’activitat cul-
tural i creativa del poble. 
És evident que es tracta d’inqui-
etuts i iniciatives que no poden 
ser més que aplaudides i festeja-
des per part de Decidim. 
La moció fou aprovada per unani-
mitat amb l’esperança que sigui 
benvinguda per part de la direc-
ció i el professorat de l’INS Cas-
tellar i, cercar així plegats i fòr-
mules i projectes creatius. 
I és en aquesta esperança de 
fomentar una realitat cultural, 
alimentada bàsicament per un 
enriquiment i diversificació in-
terdisplinari de la pròpia activi-
tat creativa, duta a terme pels di-
ferents agents socials i culturals 
del poble, que Decidim va voler 
remarcar la importància i la ne-
cessitat de trobar espais comuns, 
és a dir, objectius, causes, i estra-
tègies compartides. I també es-
pais adients, pensats i habilitats 
per a aquestes finalitats. 
Si bé és cert que el debat sobre 
la fomentació de la pròpia cre-
ativat artística i cultural com a 
principal referent d’una políti-
ca cultural amplia i ambiciosa, 
requereix una atenció i dedica-
ció que va més enllà de la moció.
Per això, Decidim va creure 
oportú no deixar-ho de banda en 
aquesta proposta, ateses les pos-
sibilitats que ens ofereix aquesta 
nova línia de batxillerat artístic 
instaurada a l’INS de Castellar 
del Vallès.      

La Gramàtica de l’Institut d’Estudis 
Catalans (2016) conté un canvi de 
visió sobre els usos lingüístics i parla 
en termes d’adequat o inadequat  te-
nint en compte si es tracta de textos 
informals (converses en entorns fa-
miliars o d’amistat...) o formals (pro-
fessionals, administració...).
Pel que fa al verb irregular  haver-hi, 
que és un verb que només és conjuga 
amb la tercera persona (hi ha, hi havia, 
hi haurà...), fins a la publicació de la 
Gramàtica (2016) només  es conside-
rava correcta la forma singular, enca-
ra que el nom que el seguís fos plural. 
Però la gramàtica actual admet les 
formes plurals,  per exemple: Hi han 
fulls a la impressora?
Ara bé, la Gramàtica remarca que la 
manca de concordança (és a dir, sem-
pre singular) és l’ús consolidat en usos 
formals, per exemple: A la reunió hi 
haurà els directors.

El Servei d’Assessorament  del 
CPNL ofereix la revisió gratuïta 
de textos breus de difusió públi-
ca per a entitats, empreses i par-
ticulars. castellarvalles@cpnl.cat, 
937143043, El Mirador.

‘Hi ha ordinadors’ o ‘hi 
han ordinadors’?

El 17·M va fer  85 anys del 
bombardeig a Barcelona

 Antoni comas
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uan érem petits i ens 
portaven d’excursió 
al terreno, un petit 
hort que tenia el meu 
avi més enllà de Sant 
Llorenç, m’agradava 

mirar les cuques de llum quan es feia 
de nit. Era l’únic insecte (a més de 
les marietes i les formigues) que no 
em feia por o fàstic. Si la iaia ja havia 
acabat de recollir la casa, i encara no 
ens tocaven la botzina des del camí 
de baix per marxar, s’ajupia al meu 
costat i totes dues miràvem el pun-
tet fosforescent. 
Llavors jo li demanava que m’expli-
qués aquella vegada quan era peti-
ta i es va quedar embadalida mirant 
una cuca de llum al passadís de la 
casa de pagès on vivia, i com el seu 
germà, que portava un cove ple de 
paia, no la va veure, s’hi va entreban-
car i tots dos van anar per terra. “Un 
altra vegada?” em deia ella, escanda-
litzada, però sempre m’ho acabava 
explicant. En aquelles repeticions, 
en els detalls que mai canviaven (la 
cuca de llum, el passadís, el cove de 
paia) hi havia el món de la iaia (un 
món de boscos espessos, de mus-
sols, de treball de sol a sol, de tas-

  Vivències. || JoaN MuNdeT

Ampolles

Q PlAÇA MAJOr

nATàliA cereZO
escriptora i traductora

 Aleix canalís i Alsina*

n uns temps en què 
la utilitat i el futur 
de les biblioteques 
estan en dubte per a 
alguns, sovint sorgei-

xen “dubtes existencials” sobre el 
seu esdevenir. Ara que els recur-
sos escassegen, per què cal inver-
tir a fer una biblioteca si hi ha In-
ternet? Han perdut sentit i utilitat 
les biblioteques?
Aquestes qüestions, per absurdes 
que ens puguin semblar, són en el 
pensament de més d’un ciutadà i ciu-
tadana i floten en l’ambient en deter-
minats sectors de la nostra societat . 
Sense voler aturar-nos a rebatre 
amb sòlids i obvis arguments el 
valor que tenen les biblioteques per 
a la nostra societat,  des de l’Ajun-
tament creiem que el seu valor so-
cial és indubtable i les perspecti-
ves de futur, amb les adaptacions 

E
Nou impuls i llarga vida 
a la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

tecnològiques i de continguts per-
tinents, són esplèndides.
És per aquest motiu que durant 
els darrers mesos s’han realitzat 
obres de reforma a la Biblioteca 
Municipal que han permès millo-
rar les condicions tècniques de 
l’equipament i ampliar els serveis 
que s’ofereixen als milers d’usua-
ris i usuàries que utilitzen regular-
ment l’espai.
En aquest context, i per escenificar 
el final d’unes obres que s’han allar-
gat més del que ens hagués agradat, 
dissabte passat al matí vam poder 
gaudir d’una jornada de portes ober-
tes a la Biblioteca Municipal.
Voldria aprofitar aquest escrit per 
agrair a tothom que va vetllar per-
què aquesta reobertura fos un èxit.
Moltíssimes gràcies a l’esforç de 
tot l’equip de Biblioteca i de Cultu-
ra que ha fet possible aquesta mo-
dernització d’un equipament de re-
ferència pel nostre poble.
Gràcies Carme, Teia, Mònica, 
David, i a totes les persones que 
han treballat perquè, el de dissab-
te, fos un acte tan lluït.
Gràcies a TIC-Escènic pel tastet 
de bon teatre, a EspaiArt per la 
mostra de musicals, al Salvador 
per l’exposició d’escacs, i per uns 
convidats molt i molt especials: el 
Mohammed i la seva família, cas-
tellarencs d’adopció que ens van 
explicar el veritable significat de 
les biblioteques, el coneixement i 
la cultura.
Que per molts anys puguem gaudir 
de la nostra biblioteca i llarga vida a 
la Biblioteca Municipal Antoni Tort.

*regidor de cultura

ses de caldo a la vora del foc). Era 
un passat que ja no existia, però que 
encara era a tot arreu (en les fotos 
en blanc i negre, en els programes 
vells del Pomell Artístic, en els lli-
bres mig desfets que s’havia inter-
canviat amb els pastors que passa-
ven per la granja) i que revivia quan 

ella me l’explicava.
La narrativa oral és un art molt di-
fícil i el més antic de tots. La iaia 
forma part d’una cadena de cen-
tenars de milers d’anys. Tant hi fa 
que un avantpassat pelut expliqués 
com havia caçat un mamut o que els 
trobadors cantessin les gestes d’un 

cavaller calb o que un contacontes 
modern expliqués la Caputxeta Ver-
mella en una llibreria. En algun lloc 
d’aquesta cadena de narradors hi ha 
la meva iaia (i segurament la vostra, 
també) llesta per llançar la seva his-
tòria al temps, com qui llança una 
ampolla amb un missatge al mar.

 núria raspall*

a un parell de setma-
nes em vaig comprar 
el llibre del Raül Ro-
meva, titulat Esperan-
ça i llibertat i, pràcti-
cament, ja l’he acabat. 

És un llibre amè, de lectura fàcil i que 
ens explica el perquè som on som, o 
si més no, ens aporta una visió con-
creta sobre el perquè del moment en 
què ens trobem. 
A mi, que a de tant en tant em surt 
aquella faceta una mica més rebel, 
en el sentit de pensar que no avancem 
prou i que potser hauríem de tirar més 
pel dret i deixar-nos estar de tants mi-
raments, he de dir que m’ha conven-
çut del contrari. Tal com diu en Raül 
en el llibre “ens agradi més o menys, 
som on som, no on ens agradaria ser”. 
I és cert, perquè hem fet moltes coses 
molt bones i hem avançat molt més 
del que ens podríem haver imaginat fa 
uns anys, però encara no és suficient.
Aleshores, la pregunta que potser 
ens hauríem de fer tots plegats és 
“i quins passos hem de fer per arri-
bar a ON ens agradaria ser?” Doncs 
bàsicament es tracta de seguir-nos 
explicant a dins i a fora del país. A 
dins, per crear nous espais, nous 
consensos i noves majories i, a fora, 
per explicar què volem ser i com hi 
volem arribar. A dins, hem d’acon-
seguir argumentar sense voluntat 
de convèncer, perquè si els argu-

F

D’acord, Raül, m’has 
convençut

ments són bons, acabaran conven-
cent sense pretendre-ho i, a fora, 
hem de seguir explicant el nostre 
projecte per donar-lo a conèixer. 
Mireu, a casa, quan parlo amb la 
meva filla de 9 anys sobre l’escola, 
els amics o sobre com actuar en se-
gons quines circumstàncies, a ve-
gades em diu “mama, entenc què 
em vols dir però no m’agrada”. I jo, 
m’agafo la frase i me la faig meva 
perquè jo voldria tenir, ja, més su-
ports en l’àmbit europeu, que són 
els països més propers, i voldria 
que certs líders es pronunciessin 
a favor del nou estat europeu que 
serà Catalunya, i voldria tenir la 
República a tocar... però com diu 
en Raül “el món no coneix prou, 
encara, què passa a Catalunya, 
ni perquè milions de persones fa 
anys que demanen pacíficament 
poder exercir el dret a l’autode-
terminació, ni que hi ha gent a la 
presó acusada injustament d’ha-
ver promogut una violència que no 
ha existit”. D’acord, ja ho entenc, 
però no m’agrada. I precisament 
com que no m’agrada, entenc que 
hem de treballar molt més per can-
viar-ho. Ens caldrà doncs, més pa-
ciència, més constància i més cre-
ativitat per aconseguir despertar 
l’interès i coneixement de certs 
actors internacionals perquè més 
coneixement del nostre cas, ha sig-
nificat més simpaties i, en algun mo-
ment, aquestes simpaties es tradu-
iran en més suports. 
Un fragment que m’agrada espe-
cialment del llibre és un comenta-
ri que explica en Raül que li va fer 
un amic seu polonès fent un paral-
lelisme entre Polònia i Catalunya, 

perquè crec que defineix prou bé on 
som i és un dels apartats que frenen 
la faceta rebel de la que us parlava 
abans. L’amic polonès li deia que, 
l’any 1981, els dirigents de Solidar-
nosc (un sindicat polonès), van ser 
empresonats i el sindicat va ser 
prohibit un any després. Però van 
continuar malgrat les adversitats 
i a finals dels anys vuitanta, ja van 
ser prou forts per tornar a plantar 
cara al règim de Jaruzleski, pri-
mer amb vagues a escala nacional, 
que van obligar el govern polonès 
a negociar directament amb Soli-
darnosc i, a continuació, conver-
tint-se en partit polític guanyant 
les eleccions. Aquest amic polo-
nès li va dir “Vosaltres sou ara al 
1981. Heu de seguir, us cal ser més 
i demostrar al món que esteu dis-
posats a continuar, i, si cal, a sofrir. 
Només així hi haurà incentius per-
què des de fora pressionin l’Estat 
a negociar amb vosaltres. Llavors 
arribarà el vostre 1989 (l’any de 
la llibertat polonesa)”. Per tant, i 
en la línia del què comentava més 
amunt, la conclusió sembla òbvia: 
hem de seguir explicant-nos, sense 
cansar-nos d’explicar.
Però si a fora el país hem de seguir 
treballant, també ho hem de fer 
dins. Hem de ser capaços d’expli-
car els últims títols del llibre, que 
diuen: “Vull la República per su-
perar l’Estat nació des de la cultu-
ra”. “Vull la República per conso-
lidar la revolució feminista”. “Vull 
la República per construir una so-
cietat fraterna i solidaria”. “Vull la 
República per apostar per la sobi-
rania energètica” o “Vull la Repú-
blica per repensar la democràcia”. 

Cultura, feminisme, fraternitat, so-
lidaritat, sobirania energètica, de-
mocràcia... tots ells pilars bàsics 
del que serà la República Catalana, 
que cal explicar per fer això que es 
diu tant sovint “d’ampliar la base”, 
perquè, sí, ens cal ser més, per ar-
ribar al nostre 1989.
*regidora d’erc

 

“La narrativa oral és un 

art molt difícil i el més 

antic de tots. La iaia forma 

part d’una cadena de 

centenars de milers d’anys”

opinió
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Pizzes a metres i pizzes gurmet

Fa dos anys parlava del costum de 
menjar pizza els divendres o dis-
sabtes per sopar, un costum que es 
deu haver escampat, perquè si fins 
ara teníem els veterans Cal Camilo, 
Nyam nyam o La Volta, un parell de 
kebabs que també en fan i un res-
taurant imprescindible per menjar 
bones pizzes italianes, el Passaparo-
la, en pocs mesos han aparegut tres 
locals nous que et porten el sopar a 
casa (i en un d’ells t’hi pots entau-
lar). No són pizzeries autòctones, 
sinó que pertanyen a cadenes, al-
guna d’arrel vallesana, però cade-
nes al cap i a la fi. 
Un cop les hem tastat totes, podem 
dir que el nivell de l’oferta ha pujat 
en qualitat i en varietat, perquè els 
tres locals nous tenen una carta prou 
diferenciada per complaure gairebé 
tothom... encara que no li agradin les 
pizzes. Us ho explico:
Roman Pizza es presenta com una 
cadena diferent, dirigida a un públic 
de foodies i gurmets: massa mare, 
ingredients 100% premium (així els 
presenten), tots amb cognom, for-
matges també amb DO i cerveses 
exclusives per maridar.
El resultat és una carta de 16 piz-
zes amb títols com l’“Eusko odolki”, 
que expliquen així: “Odolki (botifar-
ra negra de Getaria), botifarra d’ou, 

diferents pizzes.
Pizzes d’Herber també és una cade-
na, amb uns vint locals, i s’ha instal-
lat al carrer Suïssa on ja hi havia 
hagut una altra pizzeria, Di Gior-
gio, de la qual han aprofitat el forn 
però han canviat la decoració, senzi-
lla però agradable per la oferta que 
fan: pizzes a metres. Bé, a metres, a 
mig metre o a un quart de metre. Les 
pizzes, doncs, no són rodones, sinó 
rectangulars. Si és per un en dema-
nes una de quart de metre amb els 
ingredients que triïs entre una oferta 
de 27 varietats; si sou dos o tres, de 
mig metre, amb dos sabors (meitat i 
meitat) i si sou més, doncs un metre, 
o dos, o els que calgui. Les porten a 
la taula sobre fustes allargades de la 
mida de la pizza, i es mengen amb les 
mans, perquè ja venen porcionades 
i no posen plats ni coberts.

el 
Menjador

La massa, com les salses, les prepa-
ren a la central per a totes les fran-
quícies, on acaben el procés i couen 
les pizzes. És una massa agradable 
de menjar, entre fina i gruixuda, i l’in-
gredient és abundant i de qualitat. 
Tenen gràcia els noms de les dife-
rents varietats (picantona, atrevida, 
tendra, innocent...) però no s’allu-
nyen dels ingredients clàssics (tomà-
quet, mozzarella, pollastre, pepero-
ni, tonyina...). També ofereixen tres 
amanides i tres postres, però és clar 
que s’hi va a menjar pizza.
Els preus són assequibles: 9 € el 
quart, 16 el mig metre i 28 el metre, 
més 2,5 € si te la porten a casa.
Pizza a Punt és la que té l’oferta més 
àmplia, però potser la menys ori-
ginal, la més de cadena, per dir-ho 
d’alguna manera. A l’àmplia ofer-
ta de pizzes (41) hi afegeixen, a més 
de les begudes, 8 hamburgueses, 8 
entrepans, 4 amanides, 15 comple-
ments (patates, aletes, croquetes, 
nachos...) i 8 postres.
Preparen 21 de les pizzes més clàs-
siques (margarita, 4 estacions, cal-
zone...) i n’hi afegeixen 21 d’especi-
als, la majoria amb el nom d’un dels 
pobles on tenen botiga.
Vam tastar les pizzes mitjanes, que 
costen 10,90 € i tenen una molt bona 
mida i quantitat d’ingredient. La 
massa, primeta, és bona, tot i que 
potser li falta un punt cruixent, i el 
nivell de les pizzes que vam tastar 
és molt correcte.
La pizza Castellar del Vallès no porta 
formatge, sinó carbonara, pollastre, 
botifarra, ceba i oli de tòfona, i no és 
la que em va agradar més. 

 Manel Bonafacia formatge Raclette suís, mascarpo-
ne, ‘coulis’ de poma golden i romaní, 
balsàmic al Pedro Ximénez i ciboulet-
te”. Enteneu què volia dir que és una 
oferta per a foodies? Una altra: “Pa-
leta gallega fumada de primeríssima 
qualitat, cansalada ibèrica i provolone 
italià amb Pimentón de la Vera DO”.
L’única moda que no segueixen és 
la de la proximitat, ja que, com heu 
vist, hi ha pocs ingredients amb cog-
nom català. 
A banda d’això, el resultat és bo; 
les tres pizzes que vam tastar teni-
en un nivell alt, però de seguida us 
haureu adonat d’una cosa que es re-
peteix: no porten cap dels ingredi-
ents d’una pizza tradicional. Ni to-
màquet, ni mozzarella, ni orenga. I 
la base tampoc s’ajusta als cànons, 
perquè la farina (d’altíssima quali-
tat, diu el web) l’amassen dues vega-
des, amb massa mare com a llevat, 
però el resultat és una massa ultra-
fina que li dóna un bon cruixent, tot 
i que no tens la sensació de menjar 
una massa de pizza.
És una oferta original que val la pena 
tastar, i el preu tampoc és gaire més 
alt que el dels seus competidors, ja 
que la pizza mitjana, de 32 centíme-
tres (només fan aquesta i la petita), 
surt entre 11,80 i 13,50 €, però te la 
porten a casa sense recàrrec. No 
ofereixen altres plats però sí qua-
tre cerveses (que poden ser de tres 
quarts de litre) que mariden amb les 

roman pizza
Aneu-hi: foodies, gurmets i curiosos 
en general
Fugiu-ne: si us agraden amb tomà-
quet i orenga
c. Prat de la riba, 42

Pizzas d’Herber
Aneu-hi: amb grup per demanar... 
1 metre de pizza!
Fugiu-ne: si voleu menjar amb plat 
i coberts
c. Suïssa, 30

Pizza a punt
Aneu-hi: si busqueu pizzes i mooo-
oltes coses més
Fugiu-ne: si us maregen les cartes 
extenses
c.Sant Pere d’ullastre, 2

**l’Actual visita els establiments sense avi-

sar, de forma anònima, i paga totes les con-

sumicions. c. de Montcada, 17

gastronomia
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Bàrbara Matamoros, or als 
campionats de catalunya

la lluitadora del Taekwondo cinfi 
de sabadell Bàrbara Matamoros 
va aconseguir la medalla d’or als 
campionats de catalunya infan-

tils disputats al pavelló de la Mar 
Bella de Barcelona. la castella-
renca va aconseguir un contun-
dent resultat de 24-0 i va sumar 
un dels dos ors guanyats pel cinfi 
en el certamen, en què també van 
emportar-se dos bronzes.

Oriol Alcaraz guanya a 
sants; Axier casado, sisè

el castellarenc oriol alcaraz acon-
segueix la primera victòria absolu-
ta de la temporada en la copa ca-
talana cadet de ciclisme en ruta, 

després d’imposar-se en la terce-
ra cursa de la temporada al barri de 
sants de Barcelona, en el 73è ani-
versari cc catalunya-Barcelona. el 
seu company del Tot-Net Terras-
sa, axier casado, va aconseguir la 
6a absoluta i 4a de segon any.

el miracle castellarenc segueix viu

Marcel ‘Julk’ Montllor intenta recuperar una pilota enfront d’un defensa rival. || a. saN aNdrés

Una altra cara faria l’equip grana si hagu-
és començat ara la lliga. Després de tota 
una volta sense sumar cap punt i amb 
aquest llast a l’esquena, els de Ramon Bas-
sols van aconseguir puntuar per tercera 
jornada consecutiva després de sumar un 
empat (5-5) contra l’HC Ripoll, un rival 
que lluita per la promoció d’ascens.

Tot i la fredor inicial del pavelló Dani 
Pedrosa, els granes saltaven a la pista amb 
la intenció de dominar el partit i sumar 
tres punts que els deixessin a només set 
del seu màxim rival en la lluita per la pro-
moció de descens. Els de Bassols, però, 
tornaven a pecar d’ingenuïtat als sis mi-
nuts de partit, quan l’equip verd aconse-
guia el primer gol en la segona situació 
de perill important.

El Castellar era l’amo i senyor de 
l’esfèrica, però la punteria seguia fallant 
sobre el terratzo, seguint la tònica de les 
últimes temporades. L’empenta dels lo-
cals mantenia tranquil·la la grada, que 
seguia amb calma el joc del seu equip.

Al minut nou, Jordi Vegas recupe-
rava prop de la porteria rival i assistia 
Gerard Tantiñá, que amb un llançament 
col·locat aconseguia empatar el partit.

Eren els millors minuts del Castellar, 
que creia en el seu joc i en les seves possi-
bilitats. El rival es veia sorprès per l’em-
penta grana i havia de replantejar-se l’ac-
tuació sobre la pista. Al 12, Guillem Plans 

  Albert san Andrés

aconseguia escapar-se des del mig camp 
i es plantava sol davant del porter rival 
per anotar de cullera el 2-1, davant del 
deliri de la grada, que per fi despertava.

Un minut després Tantiñá feia el 3-1 
en una contra i deixava el rival totalment 
noquejat. Poc després, l’entrenador del 
Ripoll demanava temps mort.

El minut feia reaccionar els del Ri-
pollès, que aliats amb la fortuna enviaven 
una pilota al pal, que rebotava a l’esquena 
de Sergio Ruiz per entrar per la línia de 
gol al minut 17. Dos després empataven 
el partit, en una jugada d’estratègia prop 
de la porteria, on l’àrbitre s’empassava 
una falta de targeta per una forta empen-
ta a Guillem Plans abans del llançament. 
Amb un injust 3-3 s’arribava al descans.

L’arrencada de la segona agafava els 
de Bassols encara al vestuari i s’empassa-
ven dos gols: el primer per una pèrdua de 
Xavi Vernet al mig-camp i el segon amb 
una aixecada d’estic per sobre dels caps 
del davanter rival que el col·legiat incom-
prensiblement no sancionava. El 3-5 en-
fonsava als granes i tota la feina aconse-
guida a la primera part.

Amb més cor que cap, els castella-
rencs no llançaven la tovallola i es bolca-
ven en l’atac, fent patir en defensa, amb 
un Sergio Ruiz, impagable de nou, salvant 
pilotes amb mans i peus. A 6:45 del final, 
l’àrbitre compensava l’errada del cinquè 
gol visitant invalidant un gol legal del Ri-
poll, que Ruiz treia de dins la porteria.

S’acabava el temps al Pedrosa i feia 
la impressió que el lluminós ja no es mou-
ria, abans que Vernet esmenés l’error 
del quart gol amb una recuperació i pos-
terior anotació. Encara quedaven cinc 
minuts per davant i els gironins porta-
ven nou faltes.

El partit es convertia en un atac-i-
gol constant per dos equips que necessi-
taven sumar els tres punts i la desena es 
feia esperar massa.

els granes empaten 
amb el ripoll (5-5) en 
una nova gran actuació 
dels de bassols, que 
encara tenen opcions

A 21 segons del final Vegas era ob-
jecte d’una clara falta al mig camp i Ver-
net s’encarregava d’anotar l’empat a cinc 
definitiu, que tot i sumar un punt contra 
un rival molt complicat deixava un regust 
amarg per la victòria perduda.

“Aquest era un dels partits més 
difícils que ens quedava. Ha estat molt 
obert a la primera part i s’ha decidit als 
últims minuts. Hem tingut la sort de 
cara empatant a falta de 18 segons. Hem 
intentat buscar la pressió per guanyar 
però no ha sortit. Tot i així un empat 
contra un equip així sempre és impor·
tant” va explicar el tècnic local després 
del partit. “Ho seguim tenint molt com·

plicat i no podem fallar dos punts. Ara 
tenim tres jornades que juguem en di·
vendres i hem de sumar els nou punts 
per tenir opcions” va afegir.

L’HC Castellar suma la tercera jor-
nada consecutiva puntuant, una situa-
ció que encara no s’havia donat aquesta 
temporada, però Bassols no es confor-
ma , i afirma que en el que queda de lliga 
“tenim l’obligació de puntuar. Esta·
ria més content amb els tres punts, i 
marxem amb el sabor agredolç per no 
haver guanyat”.

L’equip queda a nou punts de l’ob-
jectiu, que és agafar l’Arenys de Mar per 
jugar la promoció de descens. 

separen els 
granes de la 

promoció

PUnTs
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campionats de catalunya infan-

tils disputats al pavelló de la Mar 
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renca va aconseguir un contun-
dent resultat de 24-0 i va sumar 
un dels dos ors guanyats pel cinfi 
en el certamen, en què també van 
emportar-se dos bronzes.

Oriol Alcaraz guanya a 
sants; Axier casado, sisè

el castellarenc oriol alcaraz acon-
segueix la primera victòria absolu-
ta de la temporada en la copa ca-
talana cadet de ciclisme en ruta, 

després d’imposar-se en la terce-
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sants de Barcelona, en el 73è ani-
versari cc catalunya-Barcelona. el 
seu company del Tot-Net Terras-
sa, axier casado, va aconseguir la 
6a absoluta i 4a de segon any.
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el castellar va tornar a topar amb un rival al Joan cortiella. || a. saN aNdrés

FUTBOl | 2a catalana

La UE Castellar 
sense
pòlvora (0-1)
Nova derrota de la UE Castellar, que va 
caure per la mínima al Joan Cortiella con-
tra el Ripollet (0-1) i es complica encara més 
la permanència. L’equip blanc-i-vermell 
acumula gairebé tres mesos i mig sense 
conèixer la victòria i és a sis punts de la 
salvació, quan només queden vuit partits 
per acabar la temporada.

Una espessa primera part, en què 
cap dels dos equips va ser capaç de re-
matar a porteria, va donar pas a una 
segona en què el Castellar obria més 
el camp, però, novament, un error de-
fensiu li donava avantatge als visitants: 
Héctor Jiménez al 56 burlava la defen-
sa local per anotar l’únic gol del partit.

Roldán va canviar l’esquema de 
joc i va passar a jugar amb tres defen-
ses i a esgotar els cinc canvis possibles, 
però tot i així res funcionava; perdien 
per segona jornada consecutiva i l’on-
zena sense guanyar. L’última victòria 
de l’equip va ser el 16 de desembre al 
camp del cuer, el Roda de Ter (2-3).

“Mentre quedin opcions se·
guirem lluitant, però és difícil, ja 

que ens costa molt fer gols i a nos·
altres, amb mitja ocasió ens la cla·
ven. Mentre no siguem capaços 
de dominar les àrees serà difícil. 
A més la dinàmica està sent molt 
complicada de revertir” va afirmar 
el tècnic castellarenc.

La jornada que ve, l’equip visi-
tarà el Berga, que va empatar amb el 
Sallent, equip que marca la salvació 
de la categoria. Els blanc-i-vermells no 
tenen un calendari propici per sumar 
una victòria, però Roldán creu que “al 
final tot depèn de nosaltres i de les 
ocasions que tinguem i marquem”.

El Castellar segueix en 15a posi-
ció, a un punt de la zona de promoció 
de descens i a sis de la salvació.  || a.s.a.

El col·legi Sant Esteve va aconseguir la victòria en els campionats de Cata-
lunya escolars de ‘Jugando al atletismo’, amb una participació total de 30 
alumnes de l’escola, repartits en quatre equips masculins i dos femenins.

L’equip A, integrat per Àlex Béjar, Érik Jiménez, Rubén Perea, Guillem 
Milla i Dídac Segovia van emportar-se la victòria final, després del correcte 
recompte de vots –inicialment van quedar segons a mig punt dels guanya-
dors–, i també van aconseguir l’accés a la fase final del campionat d’Espa-
nya de Getafe, que es disputarà al mes de maig. L’equip B va acabar en sise-
na posició, mentre que el C va ser setè i el D, vuitè. En categoria femenina, 
l’A va quedar-se a les portes del podi en quart lloc i el B, en 7a plaça.  || a.s.a.

Els campionats de Catalunya dels 
10.000 metres van acabar amb grans 
resultats per a l’atletisme castellarenc, 
amb la victòria de Chema Cañadas a la 
final M-40 dels 10.000 metres i el sub-
campionat de Laura Vílchez en l’abso-
lut femení de la prova disputada a Santa 
Coloma de Gramenet.

Cañadas segueix postulant-se 
com un dels favorits en categoria màs-
ter, ja que va obtenir la victòria final en 
M-40 i la segona posició absoluta en ve-
terans (34:45.98) pel darrere de Juan 
Manuel Álvarez, d’M-35, perquè es va 
imposar per 10 segons al seu persegui-
dor, Manel Deli. L’altre atleta del CA 
Castellar en cursa, Mohamed el Had-
dad (37:11.33), va acabar en onzena po-
sició absoluta i setena en M-40.

D’altra banda, en categoria feme-
nina, Laura Vílchez va aconseguir re-
validar el subcampionat de Catalunya 
absolut en la mateixa categoria amb un 
temps de 37:29:50, l’atleta del IRunWith-
Leiva va destacar-se amb el grup esca-
pat des dels inicis de la cursa, el que li 
va permetre lluitar per la victòria final 
amb Míriam Ortiz (AA Catalunya) i 
Marina Bagur (ISS L’Hospitalet), que, 
tot i acabar en segona posició, quedava 

l’escola Sant esteve, 
campiona!

cañadas i Vílchez dominen els 
10.000 a Santa coloma

els alumnes de l’escola sant esteve al ‘Jugando al atletismo’. || cedida

laura Vílchez -primera per l’esquerra, durant la cursa a santa coloma. || cedida

ATleTisMe  | juGando al atletiSmoATleTisMe | c. catalunya

fora dels premis per participar amb lli-
cència d’Eivissa.

“Estic molt contenta amb el 
resultat aconseguit, posa la cirere·
ta a la primera part de la tempora·
da, després de completar la mara·
tó de Sevilla fa un mes” ha explicat 
a aquest mitjà l’atleta, que va marcar 
2:55,27 a la capital andalusa, 24a de la 
general i quarta espanyola.

campionats del vallès

D’altra banda, el cap de setmana 
passat es va disputar a les 
pistes d’atletisme de Colobrers 
la primera jornada de la 57a 
edició dels Campionats del 
Vallès, una prova que aplega 
tots els atletes del Vallès Occi-
dental i Oriental i que acabarà 
aquest diumenge.  || a.s.a.
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El local d’escalada Canglomerat, del carrer Sant Feliu 11, va ser nova-
ment la seu de l’Open Boulder per celebrar el segon aniversari de l’enti-
tat. L’afluència de dissabte va ser de més d’un centenar de participants 
i un altre d’assistents, que en moments puntuals de la competició van 
fer quedar petit el recinte.

L’Open Boulder va donar inici a les 10 del matí i la competició es 
va allargar fins a les 18 h, amb calçotada i botifarrada inclosa per als as-
sistents, sorteigs de material, així com música en directe a càrrec del 
grup Nois, DJ Cesc i DJ Lacio, que van allargar la festa fins a la matinada.

Les finals de la competició van disputar-se a les 19:00 h, a les quals 
van arribar sis nois i sis noies, que van gaudir del màxim número de blocs 
que el temps va permetre. Cédric Junque, Pere Borrell i Pau Pardo van 
ser els vencedors en categoria masculina, mentre que Luna Marsella, 
Júlia Forner i Marina Torres ho van ser de la femenina.

“Agraïm la participació a espònsors com Tenaya, Vertic, San 
Power, 8c+, Granite Outdoor o Sensepell, entre d’altres, a més de 
tota la gent que ens ha ajudat a organitzar l’event. Ha estat tot un 
èxit i des de l’organització hem acabat súper contents” va explicar 
Xavi Viader, de Canglomerat, a aquest mitjà.  || a.saN aNdrés

Després de la gran victòria acon-
seguida contra l’AESE la jornada 
passada, el CB Castellar va patir la 
ressaca amb una derrota amb el CB 
Santa Coloma per 66-74, en un par-
tit que podria haver guanyat sense 
problemes si els de Raúl Jodra ha-
guessin fet el seu joc de sempre.

Al primer parcial, el Caste-
llar no va saber entrar en el joc i el 
rival ho aprofitava per avançar-se 
en diverses ocasions; tot i això els 
locals mantenien el pols del partit 
empatant a 17 al terme del temps 
reglamentari.

Al segon quart, els de Santa 
Coloma decantaven la balança al 
seu costat i arribaven al descans 
amb una renda de nou punts, 31 a 
40. Aquest quart decidiria el resul-

tat final del partit, ja que a la sego-
na part, el Castellar guanyava 18 a 
17 el tercer i empatava a 17 a l’últim.

Semblava que els locals des-
pertaven per fi i a l’inici de l’últim 
període, en què un triple de Cabrera 
deixava només en cinc punts la di-
ferència. Germà aconseguia un nou 
triple poc després i un llançament 
lliure d’una tècnica, que deixava en 
tres punts (60-63) el desavantatge, 
però l’equip tornava a caure en el 
desgavell i l’apatia.

 Jodra deixava a la banque-
ta un desaparegut Jordi Navarro, 
que no llegia correctament el que 
necessitava el seu equip a la prime-
ra part, mentre que el marcatge al 
límit sobre Cadafalch el deixava fora 
de combat i amb només sis punts.

“Ha estat un partit en què no 
hem estat al nostre nivell. Ens ha 
faltat energia, ja que el rival ha 
plantejat un partit molt dur i in·
tens, amb moltes mans i molt físic, 
que nosaltres no hem pogut igua·
lar a la primera part” va confirmar 
el tècnic castellarenc. “Hem trac·
tat d’igualar i remuntar recor·
rent més a l’orgull i l’èpica que no 
a fonaments sòlids i utilitzant el 
cap per fer·los mal” va sentenciar.

L’equip queda amb un balanç 
de 10 victòries i 11 derrotes i cau 
una posició a la taula, que guanya la 
Pia de Sabadell, en un triple empat 
amb el Reus Ploms. La promoció 
de descens queda a només una vic-
tòria, plaça que ocupa l’AESE.  || 

a. saN aNdrés

Èxit del 3er open del 
canglomerat

ressaca contra el 
cb Santa coloma (66-74)

Un dels moments de la competició d’escalada al canglomerat. || MouNTaiNraw

el cB castellar no va 

aconseguir superar 

el cB santa coloma. 
|| a. saN aNdrés

escAlADA | oPen canGlomeratBàsQUeT | coPa catalunya
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l’Fs castellar va exhibir-se al Joaquim Blume contra l’Olímpic Floresta B. || a.s.a.

Alan rovira en la competició internacional de Barcelona. || cedida

FUTBOl sAlA | diViSió d’Honor

Bike TriAl | eScola de trial

Exhibició de l’FS 
Castellar (10-2) 
contra el cuer

Albert López i Alan Rovira, 
triomfadors a Barcelona

Els pilots de l’Escola de Trial ‘ELBIXU’, Albert López i Alan Rovira van gua-
nyar en una nova edició del Trofeu Internacional Ciutat de Barcelona, una 
prova puntuable per a la Copa Catalana de bicitrial UCI disputada a la Ciu-
tat Comtal i amb la presència de pilots estrangers.

Els dos pilots castellarencs van estrenar amb victòria el nou sistema 
de puntuació per punts, en què ara es comença amb 50 per cadascuna de les 
zones i es van restant segons les errades fetes. López acabava amb un total 
de 460 punts per 450 dels seus rivals més directes, Cristian Bursuc i Maxi 
Vicario, que tancaven el podi. En categoria R1, Alan Rovira va sumar un total 
de 408 –amb dos menys per temps– en les dues passades a les cinc zones de 
Montjuïc. ‘El Bixu’ va aconseguir 120 punts més que el seu immediat per-
seguidor, Max Serra i 138 més que Nil Benitez. En R2, Jan Herráiz era novè 
amb 230, mentre que Unai Marcos era 17è  amb 80 en R3.  ||  a. saN aNdrés

Matadepera - Juan XXiii 2-1
Joanenc - parets 2-1
sabadell B - can parellada 2-2
caldes M. - sabadellenca 3-1
cardedeu - les franqueses 1-1
Masnou - Vic-riuprimer suspès
Ue castellar - ripollet 0-1
roda de Ter - Gramanet 0-3
sallent - Berga 1-1

Bigues - arenys de Munt 4-5
Hc castellar - ripoll 5-5
lloret - cassanenc 5-2
Vic - palafrugell 3-2
Tordera - Tona 4-10
arenys de Mar - roda 1-2
sentmenat - Jonquerenc 6-4
Voltregà - GeieG pendent

Nou escorial - olesa 6-6
rosario central - eixample 8-0
alheña - sants 2-5
Fs castellar - Floresta B 10-2
Monistrol - rocafort 4-2
Gavà B - casserres 2-4
castellbisbal - sant Joan d. 4-4

FUTBOl FUTBOl sAlA BàsQUeT HOQUei PATins
2a catalana · GruP iV · j26 diViSió d’Honor · GruP ii · j19 coPa  catalunya· GruP 2 · j21 1a catalana · GruP a · j24

ce Berga  49  26  13  10 3
cF ripollet 49  26  14  7  5
uda Gramanet  46 25  14  4  7
Vic-riuprimer rFc 45  25  13  6  6
cF Parets  45  26  12  9  5
cd masnou 42 25  12  6  7
Fc joanenc  42  26  11  9  6
cF les Franqueses  41  25  12  5  8
Fc cardedeu  41 26  11  8  7
cF caldes montbui  40  26  11  7  8
ce Sabadell b  38 26 10  8  8
ue Sabadellenca  37  26  11  4  11
ce Sallent 31 26  8  7  11
cd can Parellada 26  26  7  5  14
Ue castellar  25  26  6  7  13
Fc matadepera  24  26  6  6  14
cS juan xxiii 12 26 3 3  20
ce roda de ter 6 26 1 3  22

fs olesa 42 19 13 3 3
fs Bosco rocafort 35 19 10 5 4
ap Nou escorial 35 19 11 2 6
sants futsal 35 19 11 2 6
s Joan despí cfs 34 19 10 4 5
alheña ce 32 19 10 2 7
Monistrol fs 30 19 9 3 7
Fs castellar 27 19 7 6 6
fs casserres 26 19 8 2 9
fs castellbisbal 23 19 7 2 10
f rosario central 23 19 7 2 10
cfs eixample 19 19 5 4 10
ccr Gavà B 11 19 3 2 14
olímpic floresta B 7 19 2 1 16

cB ripollet  21 16 5
Badalonès  21 15 6
cB alpicat  21 14 7
cB santa coloma  21 13 8
Maristes ademar  21 12 9
Bàsquet sitges  21 11 10
Basquet pia sabadell   21 10 11
cB castellar  21 10 11
la salle reus ploms  21 10 11
aese  21 9 12
Bàsquet Molins  21 8 13
ue sant cugat  21 8 13
círcol cotonificio  21 6 15
cB cantaires Tortosa 21 5 16

clAssiFicAció  PJ Pg PPclAssiFicAció PT PJ Pg Pe PP clAssiFicAció PT PJ Pg Pe PP clAssiFicAció PT PJ Pg Pe PP

cp Voltregà 58 23 18 4 1
Hc sentmenat 49 24 15 4 5
cp roda 46 24 15 1 8
Hp Tona 45 24 14 3 7
fd cassanenc 41 24 13 2 9
ce arenys de Munt 41 24 12 6 6
Hc ripoll 40 24 12 4 8
cH lloret 36 24 11 3 10
cp Vic 33 24 10 3 11
cp Jonquerenc 33 24 10 3 11
GeieG 32 23 9 5 9
cHp Bigues i riells 31 24 9 4 11
cH palafrugell 25 24 7 4 13
cH arenys de Mar 20 24 6 2 16
Hc castellar 11 24 3 2 19
cp Tordera 6 24 2 0 22

reus ploms - alpicat 73-65
Badalonès - ademar 68-71
cotonificio - sant cugat 61-69
pia - ripollet 79-70
cantaires - aese 68-84
cB castellar - santa coloma 66-74
Molins - sitges 64-62

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va abusar del cuer de la cate-
goria i va aconseguir una gran victòria per 10-2 contra l’Olímpic 
Floresta B i segueix sense patir a la zona mitja de la taula.

L’equip va sortir al terreny de joc amb un nivell molt alt de 
ritme per evitar que el rival pogués agafar oxigen i això es va tra-
duir en una pluja de gols a la primera part, per marxar al des-
cans amb un contundent 5-0. Ángel Olivares (2), David Pareja, 
David Fernández (2), Guillem Ramiro, Max Smith, Albert López, 
Sergi Aymerich i Sergi Bracons i Olivares van ser els golejadors.

A set jornades del final, l’equip segueix a la vuitena posició, 
amb els mateixos punts amb la zona de promoció d’ascens que 
amb el descens.  || a. saN aNdrés

FUTBOl (Ue castellar)

DissABTe 30 MArÇ
Joan cortiella - can serrador
09:00   aleví e – sant quirze 
10:30     Benjamí B – cerdanyola
10:30     Benjamí e – 
sabadell Nord cf
11:30     escola – fontsanta fatjó  
11:30     prebenjamí B – oar Gràcia  
13:00     aleví G – Base Montcada cf  
13:00     aleví H – la Torreta cf  
14:30     aleví B – ef sabadell  
14:30     aleví d – Maurina egara cf  
16:30     infantil d – f. Terrassa 
18:00     Juvenil fem – pBB 
la roca cf  

Partits a fora
09:00    rubí ue -  infantil B 
09:00    sabadell fc -  infantil c 
10:00    la romànica cf -  aleví c 
11:15    castellbisbal ue -  Benjamí d 
12:00    anoia ce -  infantil a fem 
12:15    efB ripollet -  Benjamí c
14:00    Gimnàstic Manresa -  aleví a
15:00    can rull rT -  Juvenil a 

DiUMenge 31 MArÇ
Joan cortiella - can serrador
08:15     Veterans – decano
10:30     prebenjamí a – castellbisbal
10:30     infantil B fem – l’Hospitalet
12:30     infantil a – ripollet cf
14:00     Juvenil B – cerdanyola
16:30     cadet a – ufB JaBac
18:30     cadet c – Base Montcada cf

Partits a fora
14:00    G. Manresa -  Benjamí a
16:15    Barberà -  cadet B 
16:30    Berga ce -  amateur 

AgenDA
del 24 de març al 4 d’abril

BàsQUeT (cB castellar)

DissABTe 30 MArÇ
Pavelló Puigverd
09:00    Mini  – ce sant Nicolau
10:30     premini  – cB sant Jordi
16:30     cadet  – cB sentmenat
18:00     sots 25  – Vilabàsquet

Partits a fora
10:45    cB coll -  Júnior fem
11:00    cB Matadepera -  preinfantil 
13:00    Bàsquet pia -  premini 
17:45    cB Nou Badia -  sènior B 

DiUMenge 31 MArÇ
Pavelló Puigverd
17:30     Júnior fem – cB Viladecavalls
19:00     sènior fem – el Masnou

Partits a fora
12:15    ue Barberà -  Júnior 
19:30    cB alpicat -  sènior a 

HOQUei (Hc castellar)

DiVenDres 29 MArÇ
Partits a fora
21:30   cH Palafrugell -  Sènior 

DissABTe 30 MArÇ
Partits a fora
10:00   HF Sant josep -  iniciació b
15:30   cP riuprimer -  benjamí

DiUMenge 31 MArÇ
Pavelló Dani Pedrosa
11:00    iniciació a – HP tona 
12:00    Prebenjamí b – martinenc 
13:00    Prebenjamí a – j, m i josep

FUTBOl sAlA (Fs castellar)

DissABTe 30 MArÇ
Pavelló Joaquim Blume
13:00   infantil a –  Badalona futsal
14:15     cadet a –  sant cugat fs
15:30     Juvenil a –  cerdanyola 
17:30     sènior B –  ap Nou escorial

Partits a fora
12:30   escola pia -  Benjamí a
17:00   palau solita -  cadet B

DiUMenge 31 MArÇ
Pavelló Joaquim Blume
09:00    prebenjamí B –  castellterçol
10:05     Benjamí B –  N. sabadell

Partits a fora
10:00   s. coloma -  prebenjamí a
12:00  Grups arrahona -  Juvenil a
12:45   Manlleu -  aleví a
14:00   premià de dalt -  aleví B
14:00   fs Bosco rocafort -  sènior a



DEL 29 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL DE 2019 17

publicitat



DEL 29 DE MARÇ AL 4 D’ABRIL DE 201918

cultura teatre

‘la lego pel·lícula 2’ es 
projecta diumenge a 
l’Auditori Municipal

aquest diumenge, en doble sessió a 
les 12 h i a les 16.30 hores, es projec-
ta ‘la lego pel·lícula 2’  a l’auditori 

Municipal. la cinta autraliana, per 
a públic familiar, explica la història 
d’emmet, una figureta lego abso-
lutament normal i fidel a les normes 
que és identificada per error com 
una persona extraordinària i clau 
per salvar el món. 

Aquest divendres, ‘Quins 
fogons’ et proposa una 
recepta amb arròs

arròs negre, gambes, platet... 
aquesta setmana, us proposem 
un risotto cuit amb tinta negra de 

calamar, i finalitzat amb un car-
paccio de gambes. si voleu saber 
com fer-lo, no us perdeu la recep-
ta que han publicat al facebook 
‘quins fogons’, a la pàgina web 
de l’actual i al canal de Youtube 
del setmanari. 

“l’espectador hi queda enganxat”

Míriam iscla protagonitza, al costat de sergi lópez, ‘el chico de la última fila’, que es podrà veure avui, a l’Auditori. || cedida

· en quin text es basa l’obra ‘el 
chico de la última fila’?
És un text de Juan Mayorga, un mun-
tatge que ell va escriure ja fa uns anys. 
La història és d’un professor de lite-
ratura que està una mica desanimat 
amb els alumnes que té i que sent que 
els nois que li escriuren una redacció 
no tenen cap mena d’inquietud. D’en-
tre les redaccions que rep, n’hi ha una 
d’un noi que li crida l’atenció per la 
manera com està escrita i per com ex-
plica la història. Aquesta primera re-
dacció s’acaba amb un “continuarà”. 

· i com continua?
Això desperta l’interès del professor 
i comença a incentivar aquest alum-
ne per què escrigui més enllà i millo-
ri la seva forma d’escriure. La histò-
ria està escrita bevent d’una suposa-
va realitat que viu el noi que l’escriu, 
i és que ell s’ha posat a dintre d’una 
família d’un amic seu de l’institut. 

· Quin és el teu paper?
El de la dona del professor. Ell com-
parteix la redacció del noi amb la 
dona, justament, i ella comença a 
qüestionar on hi ha l’ètica del fet 

de permetre que un nen entri a la 
vida d’una família i que n’expliqui les 
seves intimitats. El professor nega 
que begui de la realitat, i es comen-
ça a crear una mena de thriller, quan 
ell incentiva el noi perquè segueixi. 

· Quins són els eixos de la trama 
de l’obra?
Per una banda, hi ha un interès lite-
rari, per l’altra, un compromís ètic 
que s’està saltant. 

· Què és més complex, la trama 
argumental o els personatges?
El joc dramatúrgic és molt interes-

Amb Sergi López i quatre actors més, 
protagonitza l’obra ‘El chico de la últi-
ma fila’, un text de Juan Mayorga diri-
git per Andrés Lima

enTreVisTA

MÍriAM isclA 
Actriu

  Marina Antúnez

sant perquè la ficció i la realitat s’en-
cavalquen d’una manera que té un to 
de thriller, com he dit, i que és molt 
interessant. Dramatúrgicament és 
molt intensa, la funció. Els personat-
ges són importants, és clar, però re-
alment, la dramatúrgia està escrita 
d’una manera que no saps ja si és el 
noi qui està escrivint l’obra de tea-
tre mateixa. 

· Quin efecte rep, l’espectador?
S’aconsegueix una inquietud en l’es-
pectador, que també és primer lec-
tor de les redaccions, que té un in 
crescendo interessant. Hi ha un inte-

vincles familiars, sobre com la ficció 
pot destruir la realitat i sobre com la 
realitat pot influir en la ficció. S’obren 
molts temes. 

· Veurem bons i dolents o perso-
natges més grisos?
Veurem, amb tocs de comèdia i tocs 
de drama, un professor que té una 
frustració per no haver escrit mai 
una novel·la, i això fa que vulgui que 
el nen segueixi escrivint d’una ma-
nera quasi addictiva, i això modifica 
també la seva estructura familiar amb 
la seva parella, que soc jo, una galeris-
ta d’art que està en hores baixes, i que 
s’involucra d’una manera excessiva en 
aquesta novel·la, que acaba sent una 
font d’evasió també per a ella. 

· les històries són creïbles?
Hi ha moments de paròdia, de vega-
des sembla que es rigui de la família, 
però sí,  pot ser una família normal. 
Sembla que, segons com, el nen pro-
voqui conflictes expressament per 
seguir escrivint. 

· És el primer cop que t’ha dirigit 
l’Andrés lima?
Sí, és el primer cop. Teníem ganes 
de coincidir, i també ha estat un gran 
què poder treballar amb l’actor Sergi 
López. Tot plegat, ha estat una troba-
lla molt interessant aen l’àmbit pro-
fessional, perquè cada director té 
una manera de fer. L’Andrés Lima i el 
Juan Mayorga són molt amics. Lima 
ha escollit un punt de vista lúdic de la 
funció. I tot i triar una obra que s’ex-
plica en un continu, sense escenes, la 
gent no es perd, s’entén perfectament 
quan passa cada situació, si som amb 
la família, en la relació del professor i 
la dona, la posició de l’alumne, la his-
tòria que escriu... 

rès literari molt maco, que és el nai-
xement d’un creador, on s’incentiva 
el noi a escriure, i per l’altre hi ha tot 
un dilema moral sobre on és el punt 
de vista del lector cada vegada. L’es-
pectador hi queda enganxat i en vol 
més. Cada comentari que els perso-
natges fa que la funció es comenci des 
d’un altre lloc. 

· Quins grans temes tracta ‘el 
chico de la última fila’?
Doncs l’espectador acaba patint per 
la família, i sorgeixen temes sobre la 
violència, sobre l’enamorament, sobre 
la família, sobre la necessitat de tenir 
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A fora, se senten xiscles de nens enjogas-
sats que es deuen empaitar. Marc Parrot 
presenta el disc Refugi (2018) en una pe-
tita cabana situada als Jardins del Palau 
Tolrà. La iurta té pocs metres quadrats, 
és completament fosca i hi té instal·lats 
bancs de fusta esglaonats que envolten 
un escenari de 360°, també minúscul. 

L’espectacle està a punt de comen-
çar i, mentre renego mentalment que 
quina mala sort, coi de nens, ens aixafa-
ran el concert, la mala llet em fa envellir 
cinquanta anys com a mínim. Però quan 
la música arrenca, la cabana fa un efecte 
hermètic, actua com un aïllant, segres-
ta completament l’atenció.

Marc Parrot escura al màxim els 
recursos d’un escenari pensat per con-
vertir el concert en un espectacle per 
arxivar a la memòria. I s’hi converteix. 
La foscor del refugi tonifica els sentits, 
l’orella es torna més afinada, i un joc de 
llanternes i focus ventila la densa negri-
tud. Hi intuïm somriures i cossos gron-
xats per la música, i és gràcies a aquest 
espai que es teixeix una atmosfera con-

un marc Parrot 
tot per a nosaltres 

Marc Parrot amb el públic castellarenc gairebé a sobre durant el concert. || q. pascual

fortable, càlida. El públic se situa cara a 
cara, els uns davant dels altres,  i les re-
accions que veus a la gent que tens a da-
vant dels morros són, també, les teves. 
I, enmig d’aquest mirall, un Marc Par-
rot completament íntim queda al cen-
tre. És tot per a nosaltres i li explicarí-
em els nostres secrets més insondables.

L’abandonament de la pell d’aquell 
personatge que anunciava una compa-
nyia de telefonia extingida, i que por-
tava unes pintes que ara resultarien 
horripilants, deixa pas a un artista po-
lièdric i madur que ens parla de felici-
tat, d’amor, de química i de moments. 
Una mica de la vida en general i d’al-
gunes de les seves coses en particular, 
vaja. A voltes ho fa amb l’atreviment 
d’un rocker i altres vegades amb mis-
ticitat o amb aires de torturat. Les lle-
tres, caramel·litzades amb poesia enmig 
de la foscor, fan voleiar la imaginació.

La direcció escènica d’aquest me-
morable Refugi va a càrrec del grup 
Los Galindos, que van inspirar tant el 
disc com l’espectacle de Marc Parrot. 
D’altra banda, el disseny de llums és de 
Sylvia Kuchinow. I l’artista, a més, va 
acompanyat de dos músics més. Tant 

  guillem Plans

Marc Parrot 
va oferir dues 
sessions de 

‘refugi’

PersOnes

160
Lluís Cartes –a la bateria, a la guitarra 
i al baix– com Laia Vallès –als teclats– 
banyen l’actuació de veus i percussions. 
També hi apareix puntualment un tipus 
força simpàtic, i amb un contrapunt hu-
morístic, a qui presenten com a Marcel. 
És aquesta una altra clau, la interacció 
amb el públic.

Però l’èxit definitiu de l’espectacle 
es deu, probablement, a un bon guió. Tot 
ben lligat, entrades i sortides del petit 
escenari, per aquí i per allà. Això i les 

múltiples cares de l’inclassificable Par-
rot fan que l’hora i escaig invertida pel 
públic en l’espectacle sigui, fins i tot, te-
rapèuticament entretinguda.

Hi hem entrat a mitja tarda i, els de 
la primera sessió, en sortim quan ja és 
completament fosc. El refugi de Marc 
Parrot també canvia la percepció del 
temps, que ha passat volant. I, als jar-
dins del Palau Tolrà, ja no hi ha nens en-
jogassats, però tampoc mala llet. Com 
diria ell, misteriosa felicitat.  

els Pik actuaran el dia 17 de maig al casterockfest’19, a la sala Blava. || cedida

MÚsicA | Sala blaVa 

cOncerT | marc Parrot

S’impulsa 
el festival 
Casterockfest
Al mes de maig s’estrena el Castel-
rockfest’19 a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà, impulsat pel Calissó d’en Roca i 
per Concerts Sala Blava. El Manel Ro-
vira, líder del grup PIK i un dels motors 
d’aquest festival, ha contactat amb di-
versos grups de rock perquè hi actu-
ïn. En aquest sentit, el cartell del Cas-

terockfest’19 contempla tres dies de 
festival: el 3, 10 i 17. Ja s’han confir-
mat els grups Jeff & The Persons, 
Acusting, Rootoons, Els Visitants, 
Extraperlas, Pöker, Hoy No Estoy 
Pa Nadie, Firewood i els mateixos 
PIK. “La condició per participar 
en aquests concerts és que, com a 
mínim, un membre del grup sigui 
de Castellar”, diu Rovira. El festival 
s’obrirà a les 20.30 hores i s’allargarà 
fins a les 00.30 h. S’està gestionant 
una foodtruck a disposició dels assis-
tents i hi haurà servei de bar.

A més del Casterockfest’19, Ca-
lissó d’en Roca i Concerts Sala Blava 
volen donar continuïtat a la iniciati-
va de concerts. Les condicions són 

poques. A més de comptar amb un 
o més membres del municipi, que la 
formació que hi toqui tingui reper-
tori de música rock, amb totes les 
seves derivades cap al blues, hard-
rock, popu-rock, etc. La llista encara 
és oberta per acollir concerts en al-
tres dates. “Intentarem tenir pro·
postes cada divendres, si és possi·
ble”. Qui vulgui contactar amb els 
organitzadors pot utilitzar el cor-
reu salablavaconcerts@gmail.com. 

Aquest és “un festival de mú·
sica fet per músics de Castellar i 
per a músics de Castellar”, afirma 
Rovira. L’objectiu és, principalment, 
“que al poble es facin concerts per 
la gent d’aquí”.  ||  MariNa aNTúNez
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La Biblioteca Municipal Antoni Tort va celebrar, dijous 21, el Dia Mundi-
al de la Poesia amb una tertúlia, ‘En to poètic’, d’un caire especial. L’acte, 
conduït per la filòloga Eulàlia Sagrera, va tenir lloc a la Ludoteca Muni-
cipal i va comptar amb l’assistència d’una vintena de persones. Algu-
nes d’elles van llegir poemes propis que van agradar molt a l’audiència. 
A continuació, la Coral Xiribec va oferir un repertori coral breu basat 
en la cançó popular. Sagrera va destacar que “la convocatòria va sor·
gir per casualitat fa tres anys, i com que va tenir tan èxit vam deci·
dir repetir·la cada any”.

Persones de diferents edats van poder fer d’oradors dels seus pro-
pis versos i d’altri. “Genials els poemes d’en Joan, Francesca, Jesús, 
Marina , Dolors i Emília. I genial la Coral Xiribec i la seva interpre·
tació del ‘Rossinyol’ i ‘La dama de Menorca “, comentaven les respon-
sables de la biblioteca. La iniciativa va agradar tant que fins i tot es va 
plantejar de publicar en algun suport, digital o físic, les poesies llegides 
per a l’ocasió.  ||  M. aNTúNez

Un vespre entre versos

Moment de la tertúlia poètica ‘en to poètic’ a ludoteca, dijous passat. || f. Muñoz

BiBliOTecA MUniciPAl | ludoteca municiPal

la Galera publica contes sobre 
dones escrits per natàlia cerezo

L’escriptora castellarenca Natàlia Ce-
rezo publica amb l’editorial La Galera 
dos contes infantils pensats per a nens 
i nenes a partir dels 7 anys. Escrites 
per Cerezo i il·lustrats per Roser Cala-
fell, estan basats en les vides de dones 
que han tingut repercussió en la so-
cietat. “La idea és que siguin dones 
catalanes, combinar·ne de més fa·
moses amb altres que no ho siguin 
tant perquè els nens, i els grans, les 

liTerATUrA | noVetatS

descobreixin”, diu Cerezo. 
De moment, ja hi ha dos contes al 

mercat. D’una banda, Mercè Rodoreda, 
que intenta explicar la biografia d’una 
de les grans escriptores de les lletres 
catalanes, reconeguda a tot el món.

Amb un llenguatge planer, ade-
quat a infants que s’inicien en la lectura, 
Cerezo repassa alguns dels moments 
més importants de les seves vides. 

L’altre conte publicat és Mari 

Pepa Colomer, una de les primeres 
dones del nostre país que es va dedicar 
a pilotar avions. En aquella època sem-
blava que era una feina només d’homes, 
però la Mari Pepa era molt tossuda, i el 
seu desig de volar, molt gran.

Aquests contes infantils posen 
en relleu dones valentes que, malgrat 
les dificultats, van tirar endavant els 
seus projectes vitals i professionals. 

 ||  MariNa aNTúNez

l’escriptora castellarenca natàlia cerezo ha escrit els títols ‘Mari Pepa colomer’ i ‘Mercè rodoreda’, de l’editorial la galera. || cedida

narració ‘Una ombra al casalot’, de J.llauradó, per al quadern de 5è de primària. || c.

liTerATUrA | quadernS

Narracions 
per treballar la 
llengua catalana

L’escriptora castellarenca Josefina Llau-
radó va escriure, fa uns anys, tres  nar-
racions per a uns quaderns d’exercicis 
de llengua catalana pensats per a estu-
diants de quart, cinquè i sisè de primà-
ria. Tot i que les escoles de Castellar en-
cara no han treballat amb els quaderns, 

sí que s’han fet servir a d’altres esco-
les de Catalunya. Enguany, la llibre-
ria Vallès parlarà amb l’editoral Cata-
ragó, responsable de les publicacions, 
per poder tenir aquests quaderns per 
Sant Jordi.

Amb l’objectiu de posar a dispo-
sició dels mestres diverses eines per a 
treballar la llengua catalana,  les nar-
racions de Llauradó s’acompanyen de 
propostes d’exercicis. Van ser impul-
sats per la mestra artesenca Maria 
Pilar Cor, editora dels treballs. N’hi 
ha tres: Agència de detectius tàndem 
(2015), policíaca; Una ombra al casa-
lot (2016), de misteri, i Tu al mar i jo a 
la muntanya (2017), d’aventures. Són 

narracions il·lustrades. 
La Martina i el Panet són els nens 

protagonistes de les tres històries. L’úl-
tima narració passa a Sant Feliu del 
Racó. Hi ha referències del poeta Joan 
Arús i de la seva jove, que a la narració 
de Llauradó es presenta com la neta 
del poeta. La Martina estiueja a Sant 
Feliu del Racó mentre que el Panet ho 
fa a l’Escala. Parlen per l’ordinador. A 
Sant Feliu, la Martina viurà diferents 
aventures i coneixerà la Isabel Mach, 
que està amoïnada per una taca negra, 
un paper emmascarat que feien servir 
els pirates i que serveix d’avís.  Arriba-
rà un senyor dels Estats Units buscant 
un tresor amagat.   ||  M. a.
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L’Associació de Jubilats i Pensionistes 
ha programat, per dissabte i per diu-
menge, la Festa de la Gent Gran. El dia 
30 es farà un esmorzar a les 10 hores 
a l’Espai Tolrà i ball a les 12 hores. 

Diumenge, 31, en el marc dels 
actes de la Festa de la Gent Gran que 
organitza l’Associació de Jubilats i 
Pensioinstes en col·laboració amb 
l’Església Parroquial de Sant Esteve 
i l’Ajuntament de Castellar, el grup 
d’Amics de la Sardana del Casal Ca-
talunya vol oferir una missa a l’esglé-
sia parroquial de Sant Esteve.

Per aquest motiu, a les 12.15 

aquest cap de setmana, Festa 
de la Gent Gran amb novetats

Moment d’un àpat a la Festa de la gent gran. || arXiu

dissabte, a l’espai tolrà; diumenge, a l’església i la plaça del mercat

hores, juntament amb la cobla Ciu-
tat de Terrassa, el grup sardanista 
del casal Catalunya farà una ofrena 
floral on ballarà durant l’ofertori, dalt 
del presbiteri, la sardana Gentil Adri-
anna. Durant la missa, s’interpreta-
rà El Cant dels ocells de Pau Casals, i 
com a comiat,  s’interpretarà El Vi-
rolai, de Mossèn Cinto Verdaguer. 

Com a novetat, i finalitzada 
l’eucaristia, tots els feligresos pre-
sents podran ballar, fent una rotlla-
na al voltant dels bancs de l’interior 
del temple, la sardana La Catedral 
del Vallès. Seguidament, davant la 

genT grAn | caP de Setmana

plaça del Mercat, se seguirà la ba-
llada, amb les sis sardanes restants: 
Gavina, de Jaume Roca; A una noia 
maca, de Jordi León; Per tu, Rita, de 
Manel Saderra; Mariona, de Josep 
Saderra; Cap de Creus, de Rafael Ca-
brisas, i Apa, Ramón, de Francesc 
Mas. Hi podran participar tots els 
assistents. L’acte és gratuït i obert 
a tothom.  
L’esdeveniment, que ja s’havia fet an-
tigament, es va recuperar l’any 2005 
per tal de dedicar una jornada festi-
va a la gent gran de la nostra vila.  

||  MariNa aNTúNez

El Ball de Gitanes presenta els nous vestits a la Ballada al pavelló Joaquim 
Blume prevista per diumenge, a les 17.30 hores. “També presentarem la 
colla de menuts, d’infants entre 2 i 6 anys”, explica Rosa Lladós, presiden-
ta del Ball de Gitanes. A més, ballaran les colles  de petits, infantils, joves, 
solters i arrelats. Seguint amb la mateixa dinàmica dels darrers anys, els 
espectadors trobaran un espectacle en què s’intercalaran balls de peces 
més tradicionals amb coreografies que adapten els punts tradicionals a 
músiques d’altres àmbits d’intèrprets del moment. Aquest cop, l’entitat 
comptarà amb l’actuació dels Castellers de Castellar.   ||  M. a.

enTiTATs | PaVelló joaquim blume

lA cenTrAleTA | conteS Per adultS

Ball de Gitanes al pavelló, diumenge, 
acompanyat dels castellers de Castellar

Aquest divendres, tornen les sessions de contes per adults a La Centrale-
ta, al carrer Major, 29. A partir de les 20 hores, la Nit de contes i llegendes 
per adults amb Para Bé L’orella, que ens oferiran “12 barrils amb torna”, 12 
contes de Joan Barril explicats per ell mateix per la ràdio i recollits en di-
verses publicacions que ara oralitza aquest trio peculiar, format per la Te-
resa Arrufat, Antonio Bermejo i la Maite Mompart.
Ells són contactontes, rapsodes i escriptors. “Narrem per plaer, perquè 
creiem a ulls clucs que el fil narratiu boca-orella, que es traspassa de gene-
ració en generació, amaga el secret que ens fa humans. Narrem contes tra-
dicionals i d’autor, per a petits i per a grans”, diuen.   ||  M. a.

Nit de contes per majors de 18 anys

BreUs
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DesTAQUeM eXPOsiciOns

agenda del 29 de març al 7 d’abril de 2019

DiVenDRes 29
18.30 h - PrOPOsTA
coaching amb la núria castro: 
+ info.: Pàg. 17

0 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 amb sebastià soley
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

de 22.30 a 00 h - MÚsicA
remember dels 80
+ info.: Pàg  17

DissaBte 30
tot el dia - PrOPOsTA
Marató de la Diversitat
+ info.: Pàg  17

10 h i 12 h- FesTA De lA genT grAn
esmorzar i ball amb Platinum
Sala blava de l’espai tolrà
org.: associació de jubilats i 
Pensionistes

11.30 h - rAcó 0-3 Anys
Juguem amb canonades al sorral
ludoteca municipal
organització: ludoteca municipal

22 h - MÚsicA
concert d’Alejandro Marta
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DiUMenGe 31
tot el dia - PrOPOsTA
Marató de la Diversitat
+ info.: Pàg  17

de 9 a 13.30 h - esPOrT
57ens campionats del Vallès
+ inf.: Pàg. 8

12 h i 16.30 h - cineMA FAMiliAr
la lego pel·lícula 2
+ info.: Pàg 23

12.15 h  - PrOPOsTA
Festa de la gent gran: 
Ballada de sardanes
església Parroquial de Sant esteve
organització: associació de jubilats 
i Pensionistes

17.30 h - BAll
Ball de gitanes. Amb la cobla 
nova del Vallès i la col·laboració 
dels castellers de castellar
Pavelló joaquim blume
org.: ball de Gitanes de castellar

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
+ info.: Pàg 23

DiLLUns 1
de 21 a 23 h - BAll
curs de salsa (iniciació i salsa social)
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DiMaRts 2
18 h - PrOPOsTA
Ple municipal extraordinari: 
sorteig meses eleccions generals
ca l’alberola
organització: ajuntament

DiMecRes 3
9.30 h - cAMinADA sAlUDABle 
camina i fes salut
Sortida des de la porta del caP
org.: ajuntament i Àrea bàsica de Salut

09.30 h - TAller
Taller de recerca de feina: 
“linkedin, crea la teva xarxa 
professional de contactes”
+ info.: Pag 12

DiJoUs 4
19 h - XerrADA
Barça i catalunya
Sala d’actes d’el mirador
org.: Penya Solera barcelonista 1952 

de 20 a 22.30 h - XerrADA
conferència de sensibilització
+ info.: Pàg. 17

21.30 h - MÚsicA
Jam session al ctalissó
el calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DiVenDRes 5
19 h - PresenTAció
Presentació del llibre Flamenca. 
novela occitana del siglo Xiii
biblioteca municipal antoni tort
organització: biblioteca municipal 
antoni tort i anem editors

21 h - cineFòrUM
Alma mater
auditori municipal
org:: club cinema castellar Vallès

de 22 a 00 h -  MÚsicA
Música amb sebastià soley
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DissaBte 6
de 9 a 19 h - esPOrT
Torneig de pàdel per equips
matchball Padel i el racó esports
organització: Suma+ per la marató 
de la diversitat

de 10.30 a 13.30 h - PrOPOsTA
Primavera al Pati de les 3 
Moreres
+ info.: Pàg. 21

12 h - PresenTAció
Presentació del llibre “castellar 
del Vallès desaparegut”
+ info.: Pàg 4

17 h - cineMA
campeones
auditori municipal
organització: Suma+ per la marató 
de la diversitat

de 21 a 22.30 h - PrOPOsTA
Actuació de Di-Versions cor de 
gòspel i contes per a adults amb 
rosa Fité: spa Mocions
Preu: 5 €
auditori municipal
organització: Suma+ per la marató 
de la diversitat

21.30 h - TeATre
l’òscar i la senyora de rosa
+ info.: Pàg. 8

DiUMenGe 7
matí - PrOPOsTA
segon Dia gegant
espai tolrà
organització: escola Sant esteve

tot el dia -  eXcUrsiOnisMe
els cinc cims
+ info.: Pàg 8

de 10 a 14 h - PrOPOsTA
19a Trobada de Petits cuiners i 7a 
Mostra de cuina Jove
+ info.: Pàg 8 

de 10 a 14 h - esPOrT
Pàdel seleccions
la Penya can Font
organització: Suma+ per la marató 
de la diversitat

12 h - TeATre
loops, amb engruna Teatre
+ info.: Pàg 02

16.30 h - cineMA
la escuela de la vida
+ info.: Pàg. 23

18 h - BAll
Ball a càrrec del grup sol de nit
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18.30 h - TeATre
l’òscar i la senyora de rosa
+ info.: Pàg. 8

19 h - cineMA
el blues de Beale street
+ info.: Pàg. 23

19a Trobada de Petits cuiners
diumenge 7 · de 10 a 14 h · plaça Mirador

diumenge que ve, 7 d’abril, l’entitat colònies 
i esplai Xiribec ha programat la 19a Trobada 
de petits cuiners. aquest és un concurs de 
cuina oberta a la participació de joves de 6 a 
12 anys, en què hi poden participar en grups 
de 3-4 persones. les inscripcions es poden 
fer fins a l’1 d’abril, de dilluns a divendres, 
de 18 a 19 h, als locals de l’espalai Xiribec i a 
coloniesiesplaixiribec@gmail.com.  d’altra 
banda, el dia 31 de març, l’esplai Xiribec i 
l’esplai sargantana col·laboren amb suma 
per la Marató de la diversitat amb la realit-
zació d’una gimcana. 

“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”
fins al 29 de març, de dl. a dv. de 10 a 20 h
el Mirador. organització: oficina 
Municipal d’informació al consumidor

 “Presentació dels jocs d’escacs de les 
campanyes Faci la Primera Jugada i 
Vols apadrinar un joc?” del club d’es-
cacs castellar. fins al 30 d’abril, de dl. a 
dv. de 10 a 13.30 h i de 16 a 20.30 h, i ds. 
de 10 a 13 h. Biblioteca Municipal antoni 
Tort. org.: club d’escacs castellar

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

FArMàcies De gUàrDiA 
 
 
diVendreS 29 Vilà
diSSabte 30 rOs
diumenGe 31 cAsTellAr
dillunS 1  eUrOPA
dimartS 2  cAsAnOVAs
dimecreS 3  rOs
dijouS 4  PerMAnyer
diVendreS 5  cATAlUnyA
diSSabte 6  PerMAnyer
diumenGe 7 yAngÜelA 

Farmàcia casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DeFUnciOns 

“La modernització i els ordinadors han inaugurat l’era dels curts de vista. Què hi farem.”
Fabià Estapé

@willieroman @jonasribo @alexsanchoman
lac des Bouillouses pany Mar

MeMòries De l’ArXiU D’HisTòriA 

insTAgrAM · @lactual 

La castellarenca Cobla-Orquestra Hidalgos del Vallès tocant una audició de sardanes al davant 
de l’Ajuntament en motiu d’alguna festivitat, potser la Festa Major (anys 50 o 60). Per la imatge de 
la façana de les cases, distingim la botiga de cal Pascuet, les ventalles de la carnisseria Carreras i 
de cal Ramon baster. Les cadires per als músics, ben casolanes.  || foNs: Miquel JuliaNa puiGdoMÈ-

NecH || arXiuHisToriacasTellar@GMail.coM ||  faceBook.coM/arXiuHisToria 

sardanes al carrer Major

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3

T | 937 47 49 56 | www.farmaciacasanovas.cat

Com combatre les 
al·lèrgies primaverals

Recoma·
nació

penúltima

rafael Oller romero
63 anys · 20/03/2019

engràcia Folqué gabriel
91 anys · 20/03/2019

Antonio casado Aguilera
83 anys · 21/03/2019

Felipe Ballesteros calero
80 anys · 24/03/2019

ramon navarro Martínez
 82 anys · 27/03/2019

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

Aquests dies, el que molts de nosaltres estem 
patint és la rinitis al·lèrgica estacional, vul-
garment dita “al·lèrgia primaveral”. No és 
que odiem la primavera, sinó que molts dels 
factors que la provoquen es manifesten més 
intensament durant la primavera (pol·len, es-
pores de flors i fongs, insectes….).
L’al·lèrgia no és més que una reacció del nos-
tre sistema immunitari envers a aquestes 
substàncies estranyes per a ell.
La rinitis al·lèrgica no té cura, però amb 
un tractament adequat i seguint unes 
quantes recomanacions podem controlar 
la simptomatologia.
La persona al·lèrgica hauria d’evitar estar 
massa estona exposada  a l’al·lergen (aire lliu-
re, animals,...), evitar catifes i objectes que 
puguin atrapar partícules al·lergèniques, as-
pirar sovint l’entorn en que es mou i utilitzar 
mascaretes facial.
Si tot i així els símptomes persisteixen, la far-
màcia disposa de molts principis actius per 
combatre’ls: banys salins, descongestius, an-
tihistamínic…i potser el que és més efectiu: la 
immunoteràpia (vacunació personalitzada i 
específica contra cada tipus d’al·lergen).

Salut!
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la contra

Teresa Font

L’ofici de muntador 
de cinema es basa 
en la invisibilitat

Muntadora de cinema
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Aquest dissabte va rebre el Premi a una Trajectòria 
Professional al Festival de Cine por Mujeres. És la 
muntadora de l’última pel·lícula de Pedro Almodóvar, 
‘Dolor y gloria’, que s’acaba d’estrenar als cinemes

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
constància i tenacitat
Un defecte que no pots dominar?
Tinc mal caràcter, reacciono fort
Un director que admires?
pedro almodóvar
Una pel·lícula de referència?
‘Blade runner’
Quin plat t’agrada més?
el pa amb tomàquet i l’escudella
Un grup de música?
The rolling stones
Un lloc on muntar una pel·lícula?
a los Ángeles, però un cop i prou
Un país on viatjar?
alaska
Un llibre?
‘una cambra pròpia’, de Virginia woolf
Un animal?
Gat
Un desig?
Veure una reacció mundial per aturar 
el canvi climàtic

”

“

· com t’has sentit, treballant amb 
Pedro Almodóvar? 
Ens hem entès molt bé, he descobert 
un Almodóvar molt intel·ligent i molt 
intuïtiu. Per a mi, treballar amb ell va 
ser un repte. El Pedro havia rodat les 
últimes 20 pel·lícules amb Pepe Salce-
do, que va morir l’any passat. Ell havia 
dit: “Todo lo que he aprendido me lo 
ha ensenñado Pepe”. Que em triés a 
mi era un compromís! 

· li va agradar la teva manera de 
treballar, a Almodóvar?
Em va dir: “No me he equivocado con-
tigo, veo que eres una montadora que 
sabe montar los silencios”. Va ado-
nar-se’n de seguida i això és molt sa-
tisfactori. Hi ha directors que tenen 
por que el públic s’avorreixi, no els 
agrada deixar silencis, jo crec que les 
pauses entre diàlegs són fonamentals.  

· com ha quedat, ‘Dolor y gloria’?
Almodóvar ha aconseguit fer una de 
les seves millors pel·lícules. Dolor y 
gloria va molt a l’essència, no té cap 
floritura. He tingut molta sort perquè 
he trobat un Almodóvar molt madur. 
Les coses que diu el Pedro sempre són 
molt atinades, és una persona que re-
flexiona molt sobre cada escena. El 
Pedro és el director amb més intuïció 
que he vist a la meva vida, els actors 
que tria funcionen molt bé. Ell grava 
per ordre, això és fantàstic, segueix 
la interpretació dia a dia. Excepte la 
part exterior de Paterna i l’estació, a 
Dolor y gloria tot s’ha rodat per ordre. 
Jo anava al rodatge, li ensenyava les 
escenes premuntades del dia anteri-
or, ell ho veia, i a partir d’aquí podia 
corregir, etcètera. 

· Què feu, els muntadors?
El de muntador, és un ofici que es basa 
en la invisibilitat. Nosaltres muntem 
la imatge amb un so directe. Quan 

tenim la versió definitiva (locked, en 
anglès), la passem als muntadors de 
so, als professionals dels efectes i al 
músic. Durant el procés de muntat-
ge no va bé posar una música de re-
ferència a les imatges, tot i que es fa 
sovint. Crec que s’hi posa perquè hi 
ha por al silenci. Jo demano als mú-
sics una maqueta, la que em sembla 
més coherent per aquella seqüència. 
Els sons marquen el camí als munta-
dors i afegeixen contingut, creen ex-
pectació. El problema és que, quan 
la pel·lícula no té prou pressupost, 
als muntadors nuus se’ns acomiada 
quan hem acabat la imatge i no tenim 
contacte amb el so.

· És un ofici prou reconegut?
Que a casa teva sàpiguen en què con-
sisteix la teva feina no és tan impor-
tant, però sí que és necessari que, 
entre la gent del cinema, s’entengui 
que el muntatge està entre dues àrees, 
la tècnica, i l’artística i creativa. El sig-

nificat que pots donar creant una pe-
tita pausa o tallant un fotograma afe-
geix contingut.  Aquí hi entra el sentit 
personal del ritme, el rigor, la intuï-
ció,... Els muntadors ens hem quedat 
en una posició poc reconeguda, com 
si només estiguéssim allà per fer el 
que el director ens va dient, però el 
muntatge és aquell lloc on acabes de 
contruïr la pel·lícula definitiva. Úl-
timament, als Estats Units, la feina 
dels muntadors s’està revaloritzant 
perquè ara hi ha tant material audio-
visual que cada cop es valora més la 
capacitat dels muntadors d’anar vi-
sionant i triant les imatges, donar-los 
ordre, estructura, etc. Aquí no treba-
llem amb tant material.

· com treballeu, els muntadors?
Muntem la pel·lícula amb el director, 
però no som només intermediaris. A la 
imatge passen coses, dos i dos no són 
quatre, i aquí hi ha la nostra capacitat 
de transformació i d’afegir continguts 

a través de la imatge. El muntatge té 
molta gràcia. Jo depenc del director, és 
clar, i per sort he pogut treballar amb 
grans professionals: Alex de la Iglesia, 
Vicente Aranda, Imanol Uribe, Bigas 
Luna... Em va agradar molt treballar 
amb Terry Gilliam i Ramón Salazar. 
Amb aquest últim, no saps la quanti-
tat d’escenes que vam anar eliminant! 
Era com fer una escultura. Amb Álva-
ro Brechne també muntàvem molt du-
rant el rodatge. Cada pel·lícula depèn 
del talent del director i del material 
que ens porti. Si un director no té res 
a dir, ho passes malament. 

· Has rebut el Premi a una Trajec-
tòria Professional, com el valores? 
Penso que sóc molt afortunada. A tra-
vés del muntatge, jo he trobat la meva 
forma d’expressió, el meu lloc al món. 
A la pel·lícula Dolor y gloria surten 
pocs noms als crèdits del principi, i 
el meu hi és. M’ha reconegut la feina, 
és un honor.  

 Marina Antúnez


