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Junts sumem més
La Marató de la Diversitat va recaptar 17.575 euros
per tenir vetlladors escolars el curs que ve

Públic assistent al concert de les Macedònia dins dels actes de la Marató de la Diversitat que es van celebrar durant tot el cap de setmana i que van mobilitzar centenars de castellarencs. || Q. PASCUAL
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el tema de la setmana

marató de la diversitat

Units per una educació inclusiva
La Marató de
la Diversitat va
aplegar milers de
castellarencs el cap
de setmana passat

OPINIÓ

Guillem Plans

A les pancartes d’un grapat de nens i
nenes, hi ha dibuixades moltes persones.
Però sotmeses a la imaginació de cada
infant i a les seves preferències per acolorir el món, no n’hi ha cap d’igual. Les
acompanyen frases escrites amb lletra
lligada, traçades amb retolador. Sobretot, s’hi llegeixen paraules com ‘diversitat’ o ‘diferència’.
Castellar ha llançat un missatge.
Alt, clar i amb paraules que cal destacar.
Falten recursos per atendre la diversitat
a les escoles, i calen vetlladors que atenguin els alumnes amb necessitats especials a les aules. Sense això, és impossible aconseguir una educació inclusiva.
La Marató de la Diversitat, que ha
acabat implicant milers de castellarencs,
naixia fa uns mesos d’aquesta idea. Una
colla de pares i mares van decidir crear
una campanya de sensibilització –que
també servís per recaptar fons– i que
fes arribar “un missatge reivindicatiu
als polítics, a la Generalitat”, expressen des de l’organització, formada en gran
part per AMPES de les diferents escoles
de Castellar.
Només aquest cap de setmana, en
què s’ha celebrat el gruix més gran d’activitats, la campanya ha recaptat 17.575
euros provinents de samarretes, d’un taller de pintar cares, de la xocolatada, dels
massatges solidaris dels fisioterapeutes
locals, de la botifarrada, del Holi... I fins
al maig, aquesta xifra continuarà creixent gràcies a més activitats. “Ja és un
èxit el fet de mobilitzar totes les escoles, però és que tot el poble s’hi ha bolcat”, celebrava el president de la Marató de la Diversitat, Ferran Martínez. Hi
ha causes justes que són capaces d’arremangar viles senceres.
L’Espai Tolrà, que durant el cap de
setmana ha bullit de gent, ha estat el cor
de la festa. En total, hi han participat gairebé un centenar de voluntaris i la plaça
es va tenyir de samarretes venudes per la
causa. I al llarg dels tres dies, s’han dut a
terme gairebé una trentena d’activitats,
des d’esport fins a actuacions culturals,
àpats o concerts. El més multitudinari,
el de les Macedònia. El grup, atenent la
causa solidària, va oferir una privilegiada actuació dissabte a la tarda. El recinte
firal es va omplir de gom a gom per gaudir del tastet musical.

Gràcies a totes i
tots els que ens
heu ajudat a fer
possible la Marató
de la Diversitat
A Suma Castellar volem donar
les gràcies a tothom per haver fet
possible que els actes de la Marató d’aquest cap de setmana fossin
tot un èxit. Van passar per l’espai
Tolrà unes 3000 persones, uns
100 voluntaris i es van recaptar
17.575 €. Estem molt satisfets perquè hem pogut complir amb els
objectus de la Marató: sensibilitzar la població amb gran afluència
de públic. Reivindicar els nostres
drets sortint a diferents mitjans de
comunicació importants, fent arribar la nostra protesta a la Conselleria de Educació i fent una gran

La participació dels gegants de l’Esbart Teatral es va fer a les fotes de l’Espai Tolrà. || q.pascual

17.575
EUROS

És la xifra que
va recaptar
de divendres
a diumenge la
Marató i que
es destinarà
a fer les aules
inclusives

“Van passar per l’espai
unes 3.000 persones,
van comptar amb 100
voluntaris i es van
recaptar 17.575 €”

Entre les moltes entitats que van aportar el seu gra de sorra es va comptar amb Ball de Bastons. || q.pascual

Les entitats de la vila també s’han bolcat per la causa. Precisament, aquesta és
la lliçó poètica de la jornada, clamar per la
diversitat des de la diversitat.
“Ha estat una bogeria”, descriu Rat
Basterretxea, presidenta de Suma+ Castellar i principal impulsora de la Marató de la
Diversitat. “S’ha convertit en una mobilització d’unió popular, les escoles i les
entitats han treballat plegades. Tothom
ha fet de Suma+ la seva causa i hi ha participat d’una manera o altra”, afegeix.

Diumenge al migdia, diferents infants
van culminat la festa amb la lectura d’un
manifest que reflecteix el rerefons del cap
de setmana: “No som iguals, som diferents i volem estar junts, per aprendre
els uns dels altres. Cadascú de nosaltres
és únic i irrepetible. Tots tenim dret a
créixer sense renunciar ser com som.
Necessitem una escola de qualitat, inclusiva. I amb recursos per ser atesos
com cal. Tots hi guanyarem perquè la
diferència Suma”.

recaptació per poder aportar els
recursos que falten a les aules el
curs 2019-2020. Donem gràcies a
la ciutadania, als infants, a les escoles, als comerços, a les empreses, entitats culturals, entitats esportives, premsa, partits polítics
i finalment a l’Ajuntament, pel suport i ajuda incondicional per a la
celebració de la Marató.
Donem especialment les gràcies
a tots els col·laboradors de les comissions de treball de la Marató,
que fa mesos treballen per l’organització de tots els actes i també al
voluntariat, perquè sense ells això
no hauria sigut possible.
Gràcies a tots, seguim sumant!

50.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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POLÍTICA | COMMEMORACIÓ

La democràcia municipal fa 40 anys
Castellar celebrarà dimecres un acte institucional de commemoració de l’efemèride

Sessió de constitució del primer consistori castellarenc –a l’esquerra, el primer alcalde democràtic, Miquel Pont ||arxiu

Cristina Domene

El 3 d’abril de 1979, ara fa 40 anys, se celebraven a Castellar, com a la resta del
país, les primeres eleccions municipals
després de la dictadura. Per a molts ciutadans era la primera vegada que podien exercir el dret a vot, tot i tenir més
de 40 anys. Era el cas de Francesc Llobet, que aleshores en tenia 42 i mig i va
votar a l’escola Emili Carles-Tolrà. “Per
a mi eren les primeres eleccions municipals. Els meus pares sí que havien
votat a les eleccions de 1933, en què
les dones ja podien votar. Va ser un
dia emocionant, la gent estava molt
il·lusionada”. En aquells comicis, que
comptaven amb un cens de 7.749 electors, van votar 5.325 persones (68,72%);
el 47,47% dels vots van ser per a la coalició Unitat d’Esquerres per Castellar
(formada pel PSC i el PSUC), el 45,25%
per a Convergència i Unió (CiU), i el 7%
per a Unión de Centro Democrático
(UCD). A més, es van emetre 15 vots en

blanc (0,28%). Aquell primer consistori,
que va presidir Miquel Pont Alguersuari (CiU), va quedar constituït amb 8 regidors de CiU, 8 regidors d’UE 1 regidor
d’UCD. Llobet va formar part d’aquelles
primeres eleccions, com a membre de
la llista Unitat d’Esquerres, una coalició
formada per diferents agrupacions d’esquerres. “Tot i que Unitat d’Esquerres va aconseguir més vots, 2.509,
finalment va acabar governant Miquel Pont, de Convergència i Unió,
perquè totes dues formacions vam
aconseguir 8 regidors però Unión de
Centro Democrático va decantar la
balança cap a CiU”, recorda Llobet,
ara amb 82 anys.
La campanya electoral prèvia va
posar de manifest la preocupació pels
dèficits històrics que durant molts anys
s’havien acumulat en els diversos àmbits de la vida castellarenca. Tot i això,
una de les primeres accions que va portar a terme el primer consistori democràtic va ser molt simbòlica: “Una de
les primeres coses que vam decidir

com a Ajuntament va ser canviar l’accent de Castellar del Vallès. El règim
franquista obligava a castellanitzar
el nom i nosaltres vam tornar a posar
l’accent obert a la paraula Vallès”.
acte commemoratiu

Per commemorar els 40 anys d’ajuntaments democràtics Castellar del Vallès
celebrarà dimecres que ve, 10 d’abril, un
acte de insitutcional per recordar l’emefèride. Es tracta d’una proposta coorganitzada per l’Ajuntament i el Centre
d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història que es durà a terme a les 19 hores a la
Sala d’Actes d’El Mirador i que inclourà
com a activitat central una taula rodona
en què hi participaran quatre dels alcaldes de la democràcia: Albert Antonell
(1987-1992), Lluís M. Corominas (19922004), Montse Gatell (2004-2007) i Ignasi Giménez (2007-2019).
De forma prèvia al debat, s’ha previst un record especial als membres del
primer consistori de la democràcia, que
es va constituir el 19 d’abril de 1979, 16

Cartells electorals de CiU i Unitat
d’Esquerres de la campanya de
Castellar de les primeres eleccions
municipals després de la dictadura,
la d’abril de 1979. || arxiu

dies després de les eleccions que es van
celebrar el 3 d’abril. Durant l’acte, que
serà transmès en directe per Ràdio
Castellar i via streaming a través del
canal de YouTube de L’Actual, es podrà
veure una projecció de fotografies dels
40 anys d’ajuntaments democràtics.

activitats |
sala boadella

Ja és
primavera a les
Tres Moreres
Diferents entitats municipals de
Castellar han volgut celebrar plegades l’arribada de la primavera i
per això han programat múltiples
activitats per a dissabte 6 d’abril.
La matinal girarà al voltant del
tema ‘La primavera al pati de les
Tres Moreres’ i les propostes es
repartiran entre aquest indret,
el carrer Sala Boadella i el carrer de l’Hospital. “L’objectiu
és posar en coneixement de la
població tot el que fem les entitats municipals que participem en l’educació a Castellar”,
ha explicat la directora de l’Escola Municipal d’Adults, Antònia Pérez. L’Escola Municipal de
Música, les escoles bressol Colobrers i El Coral, l’Escola Municipal d’Adults, la ludoteca i la Biblioteca s’han unit per oferir un
seguit d’activitats ludicoculturals. Tot començarà a les 10.30
i s’allargarà fins les 13.30 h. Des
la biblioteca s’han programat les
activitats Haikus al Pati, Màscares d’en Gènius i Pinta en Gènius.
L’Escola d’Adults presentarà ‘La
Vida’ en paraules escrites. “Hem
fet un recull de frases que parlen del concepte de la vida. És
una activitat que hem fet conjuntament amb la ludoteca.
Els més petits han dibuixat
una cara del paper i a l’altra
hem escrit les frases”. La ludoteca oferirà, a banda d’un taller
sorpresa, un macrocircuit d’scalextric a càrrec d’Ardslot. L’Hora del Conte amb Toni Massagué
arribarà a les 11.30 hores, com a
proposta de les EBM Colobres i
El Coral. A més, també duran a
terme les activitats El Drac de
les Paraules i Experimentem...
i de la mà de l’Escola de Música Torre Balada vindran els
moments musicals. A les 12.15
hores tindrà lloc una sessió de
Combo a càrrec de professors
i alumnes. || Cristina domene
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salut

Una de cada deu dones d’entre 15 i
50 anys, conviu amb l’endometriosi
És una malaltia ginecològica crónica i es caracteritza per menstruacions doloroses i infertilitat

Rocío Gómez

Menstruacions excessivament abundants, doloroses o invalidants, sagnats més d’una vegada al mes, dolor
durant les relacions sexuals, dificultat per aconseguir la gestació, nàusees i vòmits durant el període, ciàtica i
dolor lumbar, dolor quan s’orina o es
defeca. Aquest reguitzell de símptomes són els més habituals quan convius amb l’endometriosi.
Segons les dades que ha fet públiques el Departament de Salut, 1 de
cada 10 dones d’entre 15 i 50 anys la
pateixen. És la malaltia ginecològica crònica més freqüent però sovint
ha estat silenciada perquè les pròpies afectades no han donat la importància que pertoca als símptomes.
D’una banda perquè han normalitzat
el dolor i de l’altra per la por a verbalitzar la situació i xocar amb la incomprenssió del seu entorn, familiar
i laboral. Però el cert és que els còlics
menstruals d’aquesta intensitat no
són normals i, si els patim, cal demanar assessorament professional sanitari al nostre metge de capçalera.
En aquest sentit, des del Departament de Salut s’ha posat en
marxa una campanya de conscienciació als mitjans de comunicació a
través de rostres coneguts com la
dissenyadora i realitzadora Lyona
Ivanova, la cantant Beth Rodergas,

l’especialista, la magnitud del dolor
d’aquesta malaltia pot arribar a ser
invalidant. “En aquest cas s’apliquen tractaments pal·liatius per
controlar el dolor, per millorar la
qualitat de vida de les pacients”,
diu Costa. “Es produeix discriminació i fins i tot estigmatització
de les dones que expressen el seu
malestar pel dolor menstrual”, lamenta la doctora.
Malgrat que el símptoma més
habitual és el dolor pèlvic –que s’incrementa exponencialment durant
la menstruació–, Costa apunta que
de vegades la malaltia pot ser asimptomàtica, cosa que en dificulta la diagnosi. Ara bé, tal com explica l’especialista “el dolor no és objectivable
i cadascú té un llindar del dolor diferent”. Habitualment, la malaltia
es manifesta abans dels 20 anys. Si
hi ha antecedents a la família, el factor de predisposició genètica també
té una incidència destacable.
consultar el metge

Imatge de la campanya de conscienciació del Departament de Salut. || cedida

l’actriu Estel Solé o la il·lustradora
Paula Bonet, que expliquen en primera persona la seva experiència
amb la malaltia. “Sempre he patit
regles doloroses, fins al punt que
alguna vegada m’han portat en
ambulància a l’hospital”, recorda Lyona. “La mare va haver d’explicar a l’institut que patia una
malaltia i que no era que la nena
fos molt sensible al dolor”, apunta Beth Rodergas. “El fet de saber
que tens la malaltia et fa entendre perquè tenies aquests dolors

i perquè no et quedaves embarassada”, afegeix Estel Solé.
infertilitat en els casos més greus

Segons les dades del departament
de Salut, entre el 30% i el 50% de
les dones que tenen endometriosi pateixen infertilitat. La dificultat per aconseguir una gestació pot
ser també un símptoma d’alarma.
D’altra banda, la campanya de
sensibilització i conscienciació de
Salut també s’ha traduït en un nou
protocol per als professionals sani-

taris per tal de realitzar l’acompanyament de les pacients que arriben
a la consulta amb molts dubtes. El
més habitual, tal com detalla la doctora Laura Costa, ginecòloga especialista en endometriosi de l’Hospital
Taulí de Sabadell, és si la malaltia
té cura. “No en té, és una malaltia crònica. En alguns casos, els
meus greus, es fa un tractament
quirúrgic. Cal destacar que l’endometriosi, tot i ser crònica, és
una malaltia benigna”, explica.
Val a dir que, com reconeix

Finalment, la ginecòloga emfatitza que “davant la presència d’un
dolor durant la menstruació que
cada vegada es fa més intens en el
temps i que no és un dolor lleu, o
de sagnats que no són habituals,
cal consultar el metge de capçalera o un ginecòleg”. Tanmateix, la
doctora insisteix a defugir la recerca d’informació a la xarxa sobre la
malaltia perquè sovint les dades que
s’hi troben no tenen una base científica prou sòlida i poden confondre
més que no pas resoldre dubtes. És
per això que des del Departament
de Salut han habilitat un portal dedicat a l’endometriosi a canalsalut.gencat.cat. Costa també recomana la pàgina web de l’Associació
d’Afectades per l’Endometriosi de
Catalunya: www.endometriosiscatalunya.com.

ESPAI SALUDABLE

Que ningú t’enganyi.
L’alcohol mai millorarà la teva vida
DOCTORA LAURA LLOBET
CAP Castellar

Beure cervesa o vi de forma regular
és considerat “normal” en el nostre
entorn ja que l’alcohol forma part
de moltes tradicions i celebracions
culturals. Però aquest consum pot
comportar riscos depenent de la
freqüència i de la quantitat ingerida.
Per això avui parlem d’aquest tema;
és important estar-ne ben informat
i saber si beure alcohol posa en risc
la teva salut.
La publicitat ens promet erròniament que si et vols divertir, sentir-te
més còmode amb els altres o suportar millor els problemes, prenent una
copa ho aconseguiràs. Però que ningú
ens enganyi; l’alcohol mai millorarà
la nostra vida. Si per animar-te o relaxar-te necessites recórrer sovint a
l’alcohol, cada cop que ho facis estaràs més a prop de l’addicció.

Pot ser que una persona prengui alcohol amb la intenció de sentir-se simpàtica i millorar les relacions personals amb els altres, però això no és
del tot cert. En lloc de facilitar-ho,
l’alcohol pot afectar la parla i provocar un comportament desinhibit
i inadequat, totalment visible per a la
resta. Aquest missatge és important
que estigui sempre ben present, sobretot en els joves, ja que aquest col·
lectiu sovint pensa (erròniament) que
beure queda bé davant les amistats.
L’edat mitjana d’inici del consum a
Espanya és als 13 anys, massa aviat,
perquè la immaduresa fisiològica dels
òrgans, juntament amb el desconeixement de la gravetat que comporta un consum intensiu en poca estona, pot comportar un coma etílic
per una sobredosi d’alcohol, moltes

vegades mortal.
Per què hi ha gent que s’intoxica més
ràpid bevent la mateixa quantitat
d’alcohol? Això depèn de les diferencies genètiques en els enzims (ADH)
que el metabolitzen. Les dones, per
exemple, tenim una menor expressió d’aquest enzim i això ens produeix uns nivells d’etanol en sang més
elevats que els dels homes amb un
consum idèntic. També depèn del
temps que l’etanol es manté a l’estómac. Si aquest conté aliment sòlid, en
retarda l’absorció a l’intestí; per tant,
sempre s’ha d’evitar beure en dejú.
En algunes situacions l’alcohol sempre suposa un risc: durant l’embaràs i la lactància, si condueixes, si
ets menor d’edat, si prens medicaments i si la teva feina implica precisió. El consum de risc d’alcohol

augmenta les possibilitats de tenir
problemes de salut en el futur (càncer, malalties hepàtiques, hipertensió arterial...) i redueix la capacitat
intel·lectual. D’altra banda, consumir begudes alcohòliques de forma
intensiva augmenta la possibilitat de
patir un accident o veure’s implicat
en un baralla, tot plegat amb efectes
col·laterals a tercers.
No es tracta de renunciar a l’alcohol
en tots els casos, sinó d’aprendre a
gaudir-ne sense que el seu consum
perjudiqui la teva salut, la teva feina
o la teva vida social i familiar. Si no
beus gens, t’animo a seguir així perquè és la opció més segura! Si beus
a diari, et pots proposar proposar 2
o 3 dies lliures d’alcohol a la setmana. Si beus ocasionalment però de
forma intensiva posa’t un límit ra-

onable i escull begudes no alcohòliques, beu amb tranquil·litat, salta’t
una ronda i si tens set no beguis alcohol per calmar-la.
El més important d’aquest escrit
és adonar-se de quan és l’alcohol el
que controla la teva vida: quan penses que una festa o una reunió social
no és divertida si no se serveix alcohol, quan algú et fa algun comentari sobre el teu consum, quan penses
amb desig en la pròxima copa, quan
beus d’amagat d’altres persones,
quan comences a notar que la gent
t’evita o quan has intentat deixar de
beure i no ho has aconseguit. En tots
aquests casos, el primer pas és reconèixer que hi ha un problema i que
es necessita ajuda. El següent pas és
parlar-ne amb els familiars i amb els
professionals sanitaris.
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política
som de castellar-psc | programa electoraL

erc| Premi valors republicans

Promouran la construcció
de nous pisos de lloguer social
Som de Castellar-PSC té com a una
de les màximes prioritats en el seu
programa electoral per al proper
mandat iniciar la construcció d’una
promoció d’habitatges públics de
lloguer social. Segons el seu candidat, Ignasi Giménez, “un dels principals problemes en l’àmbit del
país, i també de Castellar, és l’accés a l’habitatge. Per aquest motiu
proposem la creació d’una promoció d’aproximadament 40 habitatges públics en modalitat de lloguer
social per tal de garantir un habitatge digne a totes les persones que
se’n puguin beneficiar”. Segons
informen a través d’un comunicat,
aquesta proposta ja s’està treballant
entre l’Ajuntament, l’Incasòl i l’Agència Catalana de l’Habitatge i implica
la cessió del sòl per part del municipi
per poder construir els habitatges.
A banda de la promoció de l’Incasòl, el programa de Som de Castellar per millorar l’oferta d’habitatge
de lloguer social inclou incrementar
l’oferta de la borsa de mediació de
l’Oficina Local d’Habitatge amb sub-

Guardó als Bombers
Voluntaris, ADF i SERNA
Per “la incansable actuació en benefici de
tots els ciutadans i ciutadanes de Castellar”

Giménez i Creus amb el projecte d’ampliació de piscina descoberta. || Cedida

vencions als propietaris per fer obres
de millora i que tinguin pisos en aquesta borsa –una proposta ja aprovada en
el ple passat. Finalment promouran
un acord amb la Diputació per estudiar la viabilitat de fer una promoció
directament per part de l’Ajuntament.
Aquest conjunt de mesures
haurien de proporcionar –segons

diuen– un parc d’uns 200 habitatges, número que permetria “garantir uns preus raonables o per sota
dels preus de mercat”. De la mateixa manera, finalment recorden que
l’Ajuntament haurà de continuar donant resposta com fins ara a les situacions d’emergència social que es
puguin produir. || redacció

Els Bombers Voluntaris de Castellar del Vallès, el Servei a la
Natura (SERNA) i l’Agrupació
Defensa Forestal (ADF) han
estat guardonats aquest any
amb el Premi als Valors Republicans que atorga des del 2008
ERC Castellar. Rebran el guardó el divendres que ve, 12 d’abril,
en un acte a la plaça d’El Mirador que comptarà amb la presència com a convidat especial
de l’actual alcalde de Moià, president del Consell Comarcal del
Moianès i vicepresident primer
de la Diputació, Dionís Guiteras.
El premi vol destacar que
les guardonades aquest any
“són entitats molt vinculades
entre si, tant en origen com
en actuació al nostre terme
municipal” i la seva tasca és
“vetllar per la natura i pel
poble donant un servei cons-

tant a la ciutadania, les 24 hores
al dia 365 dies l’any”. També assenyalen en un comunicat que les
principals actuacions d’aquestes
entitats es deuen als incendis, tant
forestals com particulars o industrials, i a les inclemències meteorològiques com ara inundacions,
nevades, glaçades i ventades. “Cal
no oblidar que també hi són pels
accidents de trànsit, fuites de
gas, caigudes d’arbres i de línies elèctriques, a més d’arreglar
els camins forestals i netejar els
boscos per tal de prevenir possibles incidents”, descriuen.
Per tots aquests motius, des
d’ERC Castellar volen reconèixer
“la seva gran tasca en la forma
del Premi als Valors Republicans
2019, a més del nostre agraïment
per la incansable actuació en benefici de tots els ciutadans i ciutadanes de Castellar”. || rEDACCIÓ

DONES D’ERC | EXPOSICIÓ
cup castellar | programa electoral

en comú podem |
equipaments

Proposen ampliar
la piscina i que passi
a ser de gestió
municipal directa

P. Avellaneda, L. Llonch i F. Diaz, a la trobada de la CUP Castellar. || f.muñoz

L’espai urbà, per a les persones
La CUP de Castellar ha presentat diverses propostes de territori, mobilitat i ecologia que s’integraran en el seu programa electoral per a les pròximes eleccions
municipals del 26 de maig. Les propostes han sorgit arran de les trobades obertes que l’assemblea de la CUP organitza regularment amb professionals i especialistes en el sector que es vol abordar. En aquest cas, la setmana passada va tenir
lloc una sessió que va comptar amb el geògraf, urbanista i membre de la llista de
la Crida per Sabadell Pau Avellaneda, el geògraf i regidor d’Urbanisme de Barberà
del Vallès Fabi Diaz i l’arquitecta urbanista i membre de la CUP de Castellar Laia
Llonch. A través d’un comunicat, la CUP Castellar ha donat a conèixer alguns dels
eixos que marcaran el seu full de ruta en aquest àmbit. La formació aposta per la
pacificació del trànsit, per restringir el pas de vehicles privats al centre de la vila
i alguns eixos fora del nucli urbà “a excepció dels veïns i persones amb diversitat
funcional”, puntualitzen. “Això farà que el transport privat perdi privilegis sobre el
col·lectiu o la mobilitat activa”, assevera la formació. “Volem que l’espai urbà sigui
per a les persones”, afegeixen. Per fer-ho possible, la CUP suggereix bosses d’aparcament properes a l’àrea de trànsit restringit i a les parades de transport públic,
entre altres qüestions. “La transformació física ja la tenim feta a gran part del centre, només ens falta que la plataforma única convidi realment els vianants a apropiar-se del carrer”, subratllen. Finalment, la CUP Castellar constata que el canvi de
model “ha d’anar acompanyat d’un canvi en les connexions territorials” i exposen
que també és molt important arranjar els camins que connecten el nucli amb les
urbanitzacions i els municipis veïns “per facilitar el transport en bicicleta”. || r.g.

En Comú Podem Castellar dona suport al projecte d’ampliació de la piscina d’estiu proposat per Som de Castellar-PSC però, a la vegada, demana
que el nou equipament sigui remunicipalitzat, actualment la seva gestió és
responsabilitat de l’empresa Sige. Segons apunten en un comunicat, “s’ha
demostrat que és més econòmic i millora substancialment tant el servei
com les condicions laborals dels treballadors municipalitzar la piscina”.
“Aquest serà el model de gestió que
En Comú Podem Castellar defensarà de cara a les properes eleccions”,
afirmen. Els comuns expliquen que la
gestió directa permet estalviar l’IVA i
el benefici empresarial, en total, un 26%
del cost que es podria “repercutir en
millorar l’equipament en el cas que
es gestionés directament”.
Per Carles Garcia, membre d’En
Comú Podem Castellar, la gestió directa del servei, “assegura una millor qualitat, ja que les decisions es
prenen sense intermediaris, facilitant la coordinació amb la regidoria i els serveis tècnics municipals”.
“I tot això partint del guany estratègic de gestionar aquests serveis
públics amb una òptica d’interessos col·lectius i democràtics i no pas
de benefici empresarial”, ha afegit.
|| redacció

Sílvia Nicolàs, Olga Torrents i Dolors Ruiz, de l’Assemblea de Dones d’ERC. || f.muñoz

71 dones alcen la veu a la
mostra del Casal Catalunya
A les parets del Casal Catalunya trobem setanta-una històries de dones castellarenques. A través de les seves fotografies, moltes en blanc i negre, i algunes en color, s’entrellacen i alcen la veu a l’exposició Homenatge a les grans
dones: elles també fan història que ha impulsat l’Assemblea de Dones d’ERC
Castellar. La mostra romandrà al casal de gent gran fins al 6 d’abril.
Es tracta d’un homenatge a les diverses generacions de dones silenciades però que han estat cabdals per a la societat. Mares i àvies que van tirar
endavant soles i amb molt d’esforç les seves famílies, una pianista del cos de
ball del Liceu, una modista, una mare que va morir jove però que encara recorden els seus fills... Tantes històries excepcionals per com ens han marcat
la vida que paga la pena que siguin narrades, perquè cadascú té la seva pròpia heroïna, la seva dona meravella. “L’exposició creix per moments. Hi ha
molta gent que ha vingut a visitar-la, i a més pel Casal Catalunya passa
molta gent. La mostra ha tingut molt bona rebuda”, reconeix Sílvia Nicolàs, Secretària de la Dona de la secció local d’ERC. “Quan veuen aquestes històries tan emocionants els fa pensar en les seves mares, tietes o
àvies, i ens pregunten si poden afegir-les a l’exposició”, detalla Nicolàs.
En aquest sentit, des de l’organització apunten que a hores d’ara encara s’accepten noves històries de dones castellarenques, més material per
a l’exposició, perquè l’objectiu és traslladar la mostra a un nou equipament
de Castellar i ampliar-la. Les imatges i el text que les acompanya es poden
enviar a l’Assemblea de Dones d’ERC Castellar mitjançant el compte d’instagram @doneserc. || rocío gómez
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tradicions | festa de la gent gran

EDUCACIÓ | ESCOLA SANT ESTEVE

Els alumnes fan activitat
física amb la gent gran

És la primera vegada que es dansen sardanes a l’església de Sant Esteve. || q. pascual

Sant Esteve: nou escenari sardanista
L’església Sant Esteve de Castellar va
acollir, per primera vegada des que
es va aixecar, el 1892, una ballada de
sardanes. Van dansar-hi una colla de
membres de l’Associació de Jubilats i
Pensionistes del Casal Catalunya, en
una missa oficiada per Txema Cot.
La primera peça que es va ballar va ser la sardana “Gentil Ariadna”, davant el petit altar de l’església.
La Cobla Ciutat de Terrassa també
va interpretar el “Virolai” i el “Cant
dels ocells”. Per acabar, tothom qui
va voler va dansar “La Catedral del
Vallès” al voltant del recinte.

“Ha estat emocionant”, expressava Lolita Lòpez, una de les
balladores. Hi coincidia Pepi Vaca,
també sardanista: “M’ha arribat
fins a dins del cor”. Per al mossèn
Txema Cot, l’acte “va ser un moment especial i molt entranyable”
i, d’altra banda, va valorar “el fet de
poder acollir una tradició arrelada
en què s’interpretés “La Catedral
del Vallès”, que és així com es coneix popularment la parròquia”.
A Mollet i a Palau-solità i Plegamans, per exemple, la ballada de
sardanes a l’església ja és una tra-

dició. La intenció de l’Associació de
Jubilats i Pensionistes del Casal Catalunya serà buscar una data per repetir la jornada cada any i potenciar-la perquè, tal com desitja l’entitat,
“aquesta catedral del Vallès s’ompli de gent”.
Aquesta va ser la principal novetat de la Festa de la Gent Gran
d’aquest any, que dissabte també va
comptar amb un esmorzar i un ball
a l’Espai Tolrà. La Festa de la Gent
gran –que ja s’havia fet antigament–
se celebra de forma ininterrompuda
des de l’any 2005. || g. Plans

Els alumnes de cinquè de primària de l’escola Sant Esteve estan
treballant un projecte sobre la
mobilitat activa a la tercera edat.
En el marc d’aquesta tasca, han
realitzat diferents activitats per
investigar i aprofundir-ne més.
L’alumnat va poder observar com
es treballa la mobilitat a diferents
edats així com la importància de
vetllar per uns hàbits de vida saludables que incorporin l’activitat
física continuada. Durant el mes
de març, s’han realitzat sessions
de pilates al Casal Catalunya amb
la gent gran que n’és usuària, seguint les directrius de la monitora Inma Almazán.
Reflexionant sobre l’activitat,
segons expliquen des de l’escola, els
mateixos alumnes deien: “És una
activitat molt recomanable per
mantenir-se sa”, “vam fer molts
exercicis variats”, “ha estat molt
divertit compartir aquesta es-

tona amb les persones grans del
casal”, “les usuàries eren totes
senyores i estaven molt contentes
de fer l’activitat amb nosaltres”.
Com a cloenda del projecte, el
28 de març es va fer una caminada
per les rodalies de Castellar en què
van participar 51 alumnes de l’escola, conjuntament amb la gent gran
que participa al projecte “Vine i camina +60” cada mes i amb els avis
i àvies dels propis alumnes. Alguns
d’aquests van venir de ciutats com
Badia del Vallès, Barcelona i Sabadell, entre d’altres. En total, hi va
haver més d’una vuitantena de participants. A la sortida s’han intercanviat vivències, s’ha gaudit de la
natura i fins i tot s’ha fet un Mannequin Challenge ben divertit. Tant les
mestres com tot l’equip de professionals del casal Catalunya i l’Ajuntament valoren molt positivament el
fet de compartir espais i moments
intergeneracionals. || redacció

Sessió de pilates al Casal Catalunya amb gent gran i alumnes del Sant Esteve. || cedida
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vila de versos

Versos a peu de carrer
29 passos de vianants tindran frases creades per la ciutadania

Foto de família amb bona part dels autors i autores dels versos seleccionats i autoritats municipals. || f. muñoz

Cristina Domene

En uns dies, aturar-se davant d’un
pas de vianants abans de creuar-lo
pot esdevenir un exercici literari a
Castellar. Abaixar el cap i, en comptes de mirar la pantalla del mòbil, llegir una frase inspiradora als nostres
peus. A partir del 9 d’abril, un total
de 29 passos de vianants s’inscriuran amb versos i frases proposades
per la ciutadania en el marc de la iniciativa “Castellar, vila de versos”.
Els versos seleccionats es van
donar a conèixer en un acte celebrat a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, on van ser presents molts

dels autors i autores dels versos. Les
propostes es van enviar al web municipal entre el 21 de desembre i el
31 de gener. Es van rebre 209 versos
de 75 persones diferents. D’aquests,
el jurat en va descartar 14 que excedien l’extensió que s’indicava a
les bases i, d’entre els que complien tots els requisits, va decidir seleccionar un màxim de dos versos
que procedissin del mateix autor.
“Estem gratament sorpresos per
la bona acollida que ha tingut, per
la gran quantitat de participants
que ha tingut aquesta iniciativa.
És una bona oportunitat per intentar recuperar l’espai públic

per a la cultura i estem molt contents de la participació i del nivell que han demostrat els participants”, va afirmar l’alcalde de la
vila, Ignasi Giménez.
Finalment, seran 29 els que
s’estamparan en passos de vianants
de tot el terme municipal: 23 escrits
en català, 4 en castellà, 1 en anglès
i 1 en francès.
La iniciativa “Castellar, vila de
versos” dona continuïtat al projecte “Castellar, vila de llibres”, ja que
es tracta d’una nova proposta per
promoure l’interès per la literatura
entre la ciutadania i per recordar el
valor de l’escriptura i la lectura.

ELS GUANYADORS
1. L’amor ens lleva el seny, però ens deixa el somriure.
Gerard Gomila
2. Gràcies, si us plau i perdó: tres armes de construcció massiva.
Artur Roman
3. Quan del teu dolor en fem silenci, la humanitat sencera és morta.
Artur Roman
4. Malgré les tempêtes, tout ce qui est fort finit toujours par briller.
Fiona Drossard
5. La meva vitamina és la teva felicitat.
Verónica Martínez
6. Si deixes sortir les teves pors, deixaràs lloc per als teus somnis.
Anna Serra
7. L’amor vertader et complementa, però no et completa.
Anna Serra
8. Sigues diferent... llegeix!
Pilar Roncero
9. El canvi que busques a fora és el regal que s’amaga dins teu.
Raquel Ubàguls
10. El somriure s’encomana, no te’n vacunis!
Miquel Ramos
11. Regresa. Te dejaste un millón de besos perdidos en mis labios.
Ivan Diaz
12. Jugueu sempre net. Sobretot si no us espanta perdre.
Víctor Valls
13. És molt més curt el camí a la perfecció que no pas a la modèstia.
Víctor Valls
14. Quan mar i vaixells marinen amb salobre s’emblanquinen.
Martí Siscart
15. Happiness looks good on you.
Txell Morales
16. El arte de quererte como eres.
Marta Valiente
17. La noia del vestit blanc passeja pel fil més prim del cel de la vesprada. Marina Antúnez
18. Pas habilitat per a nòmades.
Robert Siscart
19. Cada nit pinto pinzellades de somnis tenyits de vida.
Núria Lorente
20. Ser feliz tan solo cuesta un instante tan breve como toda una vida.
Jose Contreras
21. Deixa que t’escrigui un somni...
Óscar Olivares
22. Somiem una treva de vellut que sigui infinita.
Maria Mercado
23. Quan m’abraces, es fon el món en un instant ple de sol.
Maria Mercado
24. Tant si duen a Roma com si no, tots els camins duen aroma.
Pere Herrero
25. Somos efímeros, como la lluvia en los zapatos.
Carles Díaz
26. Fes una pausa. Atura’t. Respira aquest aire ple de vida. Res és urgent.
Joana Meler
27. Aparèixer i desaparèixer... i entremig, la vida.
Maria Romaní
28. Trepitja fort l’horitzó.
Emma Sánchez
29. Que el teu somriure trenqui totes les barreres.
Ramon Fabregat
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El Mirador organitza la
Setmana de la Biocultura
El Centre de
Coneixement acull
una quinzena de
propostes saludables

Cristina Domene

A partir de dilluns que ve i fins el 12
d’abril, El Mirador Centre de Coneixement ha organitzat la Setmana de la Biocultura, una iniciativa
que inclou una quinzena de propostes gratuïtes adreçades a totes les
edats. El programa inclou xerrades, taller, espectacles, tastets de
berenars saludables i una exposició, “tot un seguit d’activitats que
tenen com a objectiu promoure
la salut i el benestar físic i mental”, segons ha informat l’Ajuntament. La Setmana de la Biocultura
s’inaugurarà dilluns 8 a les 17.30 h,
a la plaça d’El Mirador amb la proposta que du per títol ‘Posa’t un
conte’. Es tracta d’un espectacle
de la companyia Ai Carai! adreçat

Maria Navarrete, d’Ai Carai! és l’encarregada d’inaugurar la Setmana. || CEDIDA

a tota la família. “Són uns contes
d’educació emocional, inventats i
pensats de manera que si un nen
o una nena es posa el barret d’un
personatge pot viure les emocions i el rol d’aquest personatge. I

això ho convertim en un espectacle. Un espectacle per passar-s’ho
bé”, ha explicat Maria Navarrete,
presidenta d’Ai Carai!, educadora
social i neuroeducadora.
També s’han programat cinc

propostes relacionades amb els hàbits saludables: “Paleotraining”,
una xerrada i taller per a majors
de 14 anys que anirà a càrrec de
Paleotraining Sabadell i que donarà a conèixer aquesta disciplina; la
xerrada “Beneficis que desconeixies de l’activitat física”, a càrrec
de SIGE, adreçada a tota la família; la xerrada inclosa en les activitats de l’Escola de Pares i Mares
que porta per títol “El meu fill/a
s’agrada? Prevenim l’anorèxia i la
bulímia des de casa” i que anirà a
càrrec de la Fundació Imatge i Autoestima (ACAB); i dues xerrades
i tallers sobre benestar i descans,
una sobre el descans dels adults i
l’altra sobre el son dels infants, que
impartirà Osteopatia Castellar.
Al llarg de la setmana també
es duran a terme diversos tallers
de benestar, tots aquests adreçats
a persones de més de 18 anys. Finalment, s’han preparat alguns tallers
adreçats específicament als infants.
A més, del 8 al 19 d’abril es podrà visitar l’exposició “Menja bé, tu hi guanyes”, una proposta de la Diputació
de Barcelona que promou hàbits saludables entre la població infantil.
Val a dir que algunes de les
propostes programades requereixen inscripció prèvia, que s’haurà
de fer a través del formulari habilitat al portal web www.castellarvalles.cat. Aquests tallers són següents: “Paleotraining”, “Meditació
per canviar la teva vida”, “Un tastet
de resiliència”, “Biodansa” i tots els
tallers infantils, excepte els tastets
de berenars saludables.

BREUS
obres | VIA PÚBLICA

Talls a la Carretera
de Sentmenat
Amb motiu de les obres que s’estan
duent a terme a la carretera de Sentmenat, entre els carrers del Mestre
Pla i del Mestre Miró, aquesta via es
tancarà puntualment al trànsit, en
sentit Sentmenat, durant aproximadament dos mesos. Els talls es podran produir de dilluns a divendres,
entre les 9 i les 18 h. || redacció

successos | accident

Topada frontal
a la C-1415
Dissabte passat dos vehicles van
xocar frontalment a la carretera C1415a en direcció a Sentmenat. El
regidor de Seguretat Ciutadana,
Pepe Leiva, ha detallat que l’accident es va traduir en tres ferits: un
adult i dos menors. Dispositius del
SEM es van desplaçar a peu de la
via per atendre els ferits que havien
patit diversos traumatismes com
ara al pit, i també talls en la zona de
les celles. Segons ha pogut saber
L’Actual, els ferits, de caràcter lleu,
van ser traslladats a l’Hospital Taulí
de Sabadell. || redacció
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

FOTO DE LA SETMANA

nostres persones grans.
Desitgem expressar la nostra gratitud per la col·laboració que ens heu
tingut en aquesta activitat dedicada
a la gent gran de Castellar del Vallès.
Així, agrair als nostres representants
municipals la seva col·laboració i assistències a aquests diferents actes.
Al Sr. Ignasi Giménez, alcalde, i al Sr.
Joan Creus, regidor de Gent Gran.
Gràcies en nom de la junta directiva.

Francisco Espinosa (El poeta andaluz)

La JOCVA, a Escòcia
La JOCVA (Jove Orquestra de Castellar del Vallès) ha estat a Escòcia del 29
de març al 3 d’abril. Després de la creació de la jove orquestra, l’octubre del
2017, aquesta és la seva primera sortida que fa a l’estranger, fruit d’un intercanvi que van iniciar l’estiu passat amb l’Ayrshire Fiddle Orchestra d’Escòcia, una formació de joves músics que toquen música tradicional escocesa,
conjuntament amb l’orquestra del Conservatori de Sant Cugat, i que l’any
passat va actuar amb molt èxit en el marc de les Nits d’Estiu als Jardins del
Palau Tolrà, durant la seva estada aquí. També van actuar a l’Auditori de
Sant Cugat i a la Cripta de la Sagrada Família de Barcelona. “Ara, doncs,
ha estat el torn de la formació castellarenca retornar la visita a terres
escoceses”, diuen els responsables de la JOCVA.
Durant la seva estada ja han realitzat dos concerts; un a l’Old Parish
Church de Troon, i un altre, a la St. Andrews Church d’Ayr. També han tocat
al castell de Culzean i el Museu de Robert Burns. “És tota una experiència
per a aquests joves músics que els anima a seguir treballant per consolidar aquest projecte que va començant a donar els seus fruits”, afegeixen a la JOCVA. || foto: cedida Text: M. antúnez

Magnum, una ampolla de la trobada, 36 plaques de cava i tindrem
una sorpresa.
Esperem que molts dels nostres
amics vinguin a veure’ns per poder
fer una bona tertúlia. De passada,
podrem parlar de la pròxima exposició que pensem fer per Festa
Major, i poder explicar el que volem
fer als que vulguin col·laborar. Gràcies a tothom.

Salut Mental Catalunya

A mi madre

Nota de condol

A ti, madre mía, / tu nombre es tan
dulce, / que lo mismo que la virgen /
también te llamas María.
Tus hijos que te quieren tanto / estmos contentos y felices, / en el día
de tu cumpleaños / setenta y cinco
besos te damos.
Que Dios te bendiga, madresa hermosa, / con tu carita de santa / y siempre oliendo a rosas.
Cuantas penas y fatigas /
en tu juventud pasaste, / emigración
y trabajo, / siempre seguiste adelante / para darle a tus hijos / lo que para
ti solo soñaste.
Hoy en tu cumpleaños / todos tus
hijos y nietos / te damos muchos
besos y abrazos / y que junto a tu
esposo y hermana / sigas siendo la
reina de la casa.
A ti, madre mía / tú que nos diste la
vida / ahora te damos nosotros nuestro más sincero amor / y un fuerte beso que sale del corazón.

Optimista, riallera, una persona amb
un bon sentit de la realitat, observadora, sabia escoltar i donar el seu
parer de manera molt respectuosa.
Hem tingut una pèrdua inesperada.
Des de l’inici de l’activitat de Suport
Castellar vam comptar amb ella i hi
ha estat fins al final com a membre
de la junta. Sempre va tenir molt
respecte i interès per les persones
amb problemes de salut mental i va
ser una voluntària que aportava positivisme, un exemple per a tothom.
Quan l’anàvem a veure sabíem que
sempre la trobaríem disposada a conversar i que gaudiríem d’una estona
que ens pacificaria l’esperit.
Generosa amb els molts amics que
tenia. Disposada sempre a fer el que
podia per els altres, de manera discreta, tal com ha estat la seva vida i
també la seva mort. S’ha fet estimar
i ara la trobarem molt a faltar. Descansa en pau, Núria.

Junta del Cercle de Col•leccionistes
CUP Castellar
Associació de Jubilats i Pensionistes
de Castellar del Vallès

Agraïments
Volem expressar el nostre agraïment per la seva valuosa aportació i
col·laboració a tots els socis, sòcies
i voluntaris que van participar en la
Festa de la Gent Gran el cap de setmana passat: dissabte a l’esmorzar

Junts per Castellar

El “piscinasso” del PSCSom de Castellar

S

i l’obra estrella de l’Ajuntament aquesta legislatura va ser la construcció d’un parc aquàtic en
el que sempre ha estat la
plaça de Catalunya –per
molt que li hagin volgut canviar el nom
per pintar-ho com un Miami Beach a
Castellar–, la promesa electoral estrella del PSC és una ampliació de la piscina del club SIGE Puigverd.
La proposta preveu una inversió d’1,5
milions per ampliar la superfície de la
piscina actual. Si hi sumem els 270 mil
que va costar el complex de la Balena
Beach de la plaça, ens n’anem a gairebé

Trobada de plaques
de cava

de germanor de l’Espai Tolrà i diumenge a l’església de Sant Esteve,
a la plaça del Mercat per a l’audició
de sardanes. Per a la nostra entitat
és un plaer comptar amb l’ajuda imprescindible dels nostres socis i sòcies per col·laborar en les tasques
dedicades en honor d’aquesta festa,
que ens competeix en conjunt, enfortint la confiança mútua, que és indispensable en l’acció i atenció cap a les

El proper dia 13/4/2019 convidem
tots els col·leccionistes a la trobada
de plaques de cava que tindrà lloc a
l’Espai Tolrà, on posarem a la venda
una ampolla de cava de Celler Vell
Brut Natura Reserva amb placa nova
i una pirula amb l’escut de Castellar.
També se sortejaran una ampolla

1,8 milions d’euros d’inversió que malgrat tot no faran que Castellar tingui la
piscina municipal que es mereix i que,
sobretot, necessita. D’altra banda, no
oblidem que aquesta inversió es farà en
unes instal·lacions explotades per una
empresa privada que obté suculents
beneficis aplicant preus abusius per a
l’accés a la piscina durant l’època estival. No és d’estranyar que molts castellarencs optin per anar a les piscines de
municipis veïns, més assequibles econòmicament i amb millors instal·lacions.
Per si fos poc, incomprensiblement
s’aplica la mateixa tarifa a una persona empadronada a Castellar, que paga
impostos a Castellar, que a una que ve
de fora a gaudir d’unes instal·lacions
que hem pagat nosaltres. No pot ser.
A més, l’expansió proposada suposarà
carregar-se un tram del carrer Balmes
força transitat per accedir al centre de

la vila, cosa que dificultarà encara més
la circulació pel nucli urbà i agreujarà
el problema d’aparcament a la zona –
bé, segons l’equip de govern, a Castellar
no hi ha problemes d’aparcament– que
afectarà sobretot els veïns i els usuaris
de les instal·lacions esportives.
Des de Junts per Castellar reivindiquem fa temps que a Castellar calen
unes piscines a l’altura d’un poble de
24.000 habitants, el Castellar del 2019,
no el Castellar del 2007. Qualsevol poble
de Catalunya de més de 300 habitants
té una piscina en millors condicions i
millor gestionada que la de Castellar.
Per això, apostem per una piscina municipal gestionada públicament, que
serveixi les necessitats de qui la sufraga via impostos i amb condicions més
avantatjoses per als castellarencs respecte gent d’altres poblacions.
Ara, els que fa 12 anys que manen diuen

La piscina municipal
és de tots
Des de la CUP Castellar volem criticar i denunciar l’oportunisme de
l’anunci sobre la proposta d’ampliació de la piscina municipal, que
s’ha fet en plena precampanya electoral i sense cap debat ni consens
previ amb la resta de formacions

que donaran solució a un problema que
no han sabut solucionar en tot aquest
temps i que sabem per avançat que seguirà sense satisfer la necessitat existent, a banda que crearà nous problemes d’aparcament en una zona ja de
per si problemàtica en aquest àmbit.

Decidim

Accés a l’habitatge i
propietat privada

A

Decidim Castellar ens
agrada votar a favor
d’aquelles iniciatives i
mesures que facilitin
l’accés a un habitatge

polítiques, i molt menys amb les
vilatanes de Castellar.
Creiem que un projecte tan ambiciós, que és una reclamació històrica i una necessitat per a la vila,
mereix un tracte preferent quant a
la reflexió i el contingut de la proposta. Si realment ens creiem la
participació ciutadana, una obra
àmpliament demandada i que suposarà una gran despesa econòmica no pot ser formulada de forma
unilateral per l’equip de govern, i
molt menys encara utilitzada de
forma partidista per fer campanya electoral.
Així, doncs, no podem celebrar
de cap manera aquest anunci, no
només per les formes en què s’ha
presentat, sinó sobretot per l’opacitat com s’ha formulat el projecte i pel desconeixement que
en tenim.
Aquesta mala manera de formular
la proposta, així com l’oportunisme de l’anunci, ens fa desconfiar
de la viabilitat del projecte i de la
seva validesa.
En aquest sentit, des de la CUP
proposem obrir un debat sincer,
obert i tranquil sobre quina és
la millor opció per solucionar la
manca d’espai de les piscines d’estiu, per tal que sigui el poble el que
pugui definir com resoldre aquesta necessitat, fins on podem arribar i què estem disposats a assumir per tal de disposar d’uns
equipaments municipals de qualitat, oberts a tota la població, sostenibles mediambientalment i que
les castellarenques ens puguem
sentir com a propis.
Finalment, estudiarem quines
accions podem emprendre per
tal d’evitar que el candidat Ignasi Gimenez s’aprofiti del seu càrrec d’alcalde per fer campanya
per al seu partit.
Un fet que no només vulnera l’ètica i la igualtat de concurrència de
les altres formacions, sinó que entrediu la imparcialitat que li exigeix el càrrec.
Esperem una ràpida rectificació
per part de l’alcalde i que el debat
sobre la piscina d’estiu no es tanqui des d’un despatx per fer campanya, sinó que s’obri realment al
poble per trobar la millor solució.

digne per a les persones.
Però l’equip de Govern va portar al darrer ple una proposta que va ser aprovada pel PSC-Som Castellar, ERC i PDeCAT, i que a nosaltres no ens convenç.
Per això, i preveient que seria aprovada,
vam proposar unes modificacions per
millorar les condicions i requisits que
contempla per tal de fer-la més justa.
Però l’equip de Govern no ha accedit a
les nostres propostes de modificació, i
un cop més hem vist com eren desestimades, malgrat sempre apel·lar a la
participació i consens.
Es tracta d’incentivar que el mercat
privat de lloguer entri a la borsa municipal d’habitatge de lloguer social, i
per incentivar-lo es proposa una subvenció per rehabilitar els habitatges
de propietat privada.
D’entrada, des de la perspectiva de la
continua a la pàgin 11
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Mai havíem tingut tantes
eleccions en tan poc temps

C

astellar viurà tres
eleccions diferents
en els propers dos
mesos. El 28 d’abril
se celebraran les eleccions generals al Congrés dels Diputats mentre que el 26 de maig es
celebraran les eleccions europees i
municipals. Si bé en la història de la
democràcia hi ha hagut dues ocasions en què el poble ha viscut tres
eleccions en un mateix any, 1999 i
2015, mai les tres s’havien produït
en un període tant curt de temps.
Aquesta coincidència de processos
electorals podria fer pensar que es
produiran dos efectes en el comportament de l’elector.
En primer lloc, podem pensar que
és més probable que, per coherència, l’elector acabi votant el mateix
partit en les tres eleccions que no
pas si aquestes es produïssin en intervals més espaiats en el temps.
I en segon lloc, també podem suposar que l’orientació del vot en les
eleccions que es produeixin abans
en el temps acabi determinant el
vot en les dues següents eleccions. En altres paraules, semblaria
lògic que votéssim el mateix al Parlament Europeu i a les municipals i
que aquest vot estigués molt influenciat pel que haguem votat prèviament a les eleccions generals.

ve de la pàgina 10

justícia social i redistribució de la ri
quesa, no la considerem adequada, i en
tot cas, la podem considerar com una
mesura només pal·liativa. L’accés a un
habitatge digne és un dret fonamental que ha d’estar garantit per l’Estat.
Recentment el Govern espanyol del
PSOE ha dictat decrets que pretenen
millorar el mercat del lloguer, ha tingut
l’oportunitat de regular el preu del lloguer i no ho ha fet.
Tampoc aquest equip de Govern socialista planteja en aquesta proposta demanar al Govern de Madrid que
reguli el mercat de lloguer. Entenem
que aquesta regulació és l’única mesura necessària per evitar l’especulació i l’exclusió social, la resta, com
ja hem dit, són pedaços que no van a
l’arrel del problema.
Aquesta proposta aprovada en el ple
és un pedaç més.
Com pot ser que els contribuents
d’aquest municipi hagin de subvencionar les millores d’una propietat
privada perquè el lloguer del seu
habitatge pugui tenir el caràcter de
lloguer social?
Podem acceptar mesures de pedaç
com oferir al propietari bonificacions
de l’IBI, que en tot cas afecten la seva
pròpia contribució impositiva, però
trobem contrari a la justícia social que
la seva rehabilitació, que en definitiva
revaloritzarà la propietat, se subvencioni amb els impostos de la resta de
vilatans. Qui ha de garantir l’accés a
l’habitatge social ha de ser l’Estat, no
el contribuent de forma tant directa.

PLAÇA MAJOR

JORDI MAS
Politòleg

Votacions. || JOan mundet

Si ens fixem, però, en el que ha passat fins ara a les eleccions a Castellar veurem que aquests efectes no
són tant clars. On hi ha més influència en eleccions que s’han produït
en el mateix dia és en la participació. Tant el 1987 com el 1999 municipals i europees van coincidir el
mateix dia i la participació va ser
gairebé idèntica. Pel que fa als vots
a partits, però, hi ha hagut diferències prou significatives.

Al llarg de la història trobem diversos exemples amb canvis importants de vots entre eleccions.
Sense anar més lluny, el primer any
amb coincidència electoral va ser
el 1979. Les eleccions generals i les
municipals es produïen amb menys
d’un mes de diferència i CiU va ser
la força més votada a les generals i
el PSC a les municipals. Una de les
diferències més sonades va ser el
2011. Aquell any hi va haver al maig

eleccions municipals en què el PSC
va aconseguir més del 50 per cent
dels vots, mentre que a les generals
de l’octubre CiU va ser el partit més
votat amb el 32 per cent de vots. El
2015 es van produir en poc més de
mig any tres eleccions: el PSC va
revalidar l’alcaldia amb un 45 per
cent dels vots, però només va obtenir un 12 per cent a les eleccions
catalanes del setembre, en què va
guanyar Junts pel Sí. A les gene-

rals del mateix any del desembre, en canvi, En Comú va ser la
força més votada.
És poc probable, doncs, que amb
el resultats de les eleccions generals de l’abril a Castellar puguem
predir què passarà a les municipals i les europees. Tampoc és
d’esperar que hi hagi una consistència molt elevada en el vot entre
municipals i europees encara que
se celebrin el mateix dia.

Però bé, si hem d’apedaçar, vam proposar millorar la proposta aprovada.
Millores com contemplar que a l’hora
de concedir la subvenció es tingués en
compte la renda del propietari, o que
per pacte entre les parts la durada del
contracte sigui de set anys, bloquejar
també per pacte la possibilitat de recuperar l’habitatge per necessitats
familiars o personals del propietari i
limitar el dret a una única subvenció.
Potser es podiem plantejar alternatives incentivadores a aquesta proposta, com una crida a la sensibilització
i solidaritat dels propietaris envers
els vilatants mancants d’un habitatge. Fer més pedagogia i més publicitat de les bonificacions de l’IBI i les
taxes, o imaginar altres beneficis al
propietari que no estiguin relacionats amb la propietat.
Tanmateix, com ja hem dit, aquestes
millores de la proposta no van ser acceptades per l’equip de Govern, ni tingudes en compte per ERC i PDeCAT.
Un cop més la majoria absoluta del
PSC-Som Castellar i el predomini del
pensament de lliure mercat de l’habitatge es van imposar.

que són un símbol partidista utilitzat per formacions que concorren
a les eleccions.
El llaç groc, segons indica la Junta
Electoral, “s’ha utilitzat per recordar
dirigents o candidats pertanyents a
formacions polítiques que es troben
en situació de presó preventiva, com
per exemple Oriol Junqueras, Jordi
Sánchez, Jordi Turull i Josep Rull”.
Dona la sensació que no han entès
res de res, el llaç groc és un símbol
que al llarg de la història s’ha fet servir per diferents reivindicacions, no
deixa de ser un llaç solidari i democràtic avalat per la llibertat d’expressió. L’han utilitzat Alemanya (suport
forces armades), Austràlia (afectats
incendis forestals), Canadà (record
soldats Segona Guerra Mundial) ,
Catalunya (guerra de Successió),
Corea del Sud (víctimes enfonsament de l’MV Sewol), Estats Units
(nostàlgia soldats absents), Indonèsia (víctimes de la revolució indonèsia), Itàlia (presoners de guerra), el
Japó (reconeixement polítics), Singapur, la Xina... un llarg llistat de països que utilitzen un símbol com és
el llaç groc solidari com a llibertat
d’expressió.
El 24 de novembre de 2017 la Junta
Electoral Central del Regne d’Espanya va adoptar l’acord que impedia
portar el llaç groc als interventors,
apoderats i membres de les meses
electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya de 2017. L’acord
va ser adoptat a instància d’una consulta realitzada pel Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC), recordeu,

també els del 155.
En aquestes eleccions del 28 d’abril,
tornen a impedir els llaços grocs,
aquest cop a edificis públics a instàncies d’una denúncia interposada per Ciutadans.
El llaç groc és un símbol democràtic,
un símbol solidari que com hem vist
ha estat utilitzat al llarg de la història per diferents països i de diferents
continents. A Espanya, no ho han
entès, i és una total contradicció, no
volen sentir parlar de presos i exiliats
polítics, i d’altra banda prohibeixen
un símbol com el llaç groc per estar
vinculat amb ideologies polítiques.
Sense adonar-se, amb aquestes decisions estan alimentant i donant la
raó cada cop més que realment són
presos i exiliats polítics, per molt que
els dolgui acceptar-ho, (cosa que no
crec). Si un llaç groc és un símbol polític, els nostres companys i companyes són injustament presos i exiliats polítics.
#llibertatpressosipressespolitiques

dels darrers temps.
Suma+ Castellar ha estat capaç
d’aglutinar entitats, escoles, instituts, veïns i veïnes, amb el suport municipal, per organitzar
desenes i desenes d’activitats
per recaptar fons per una causa
de justícia: donar resposta als
nens i nenes amb necessitats especials per tal que puguin anar
a una escola ordinària amb els
suports òptims.
Al ple de desembre ja vam defensar
una moció donant-los tot el suport,
que s’ha traduït en una partida econòmica per fer possible que totes
les escoles comptin amb els vetlladors i vetlladores que necessiten per
tal que siguin realment inclusives.
Acompanyarem Suma+ Castellar
on calgui perquè el finançament
arribi de l’administració de la que
ha d’arribar, i seguirem donant
suport a totes les activitats que
s’estan programant al llarg dels
propers mesos.
Informeu-vos de totes les activitats visitant el seu web: www.
sumacastellar.cat.
El que s’ha viscut aquests dies i
s’ha pogut veure a tot Catalunya
és la millor versió del nostre municipi, dels nostres veïns i veïnes
i de les nostres entitats.
El que s’està fent a Castellar
inspira i inspirarà altres municipis d’arreu.
Seguim sumant.
Seguim construint poble amb orgull.

Ferran Rebollo*

La Junta Electoral

L

a Junta Electoral
(JEC), reclama i imposa que es retirin els
llaços grocs dels edificis públics al·legant

*Regidor d’ERC

Ignasi Giménez*

La Marató de la
diversitat. Suma+
Castellar, orgull de poble!

A

quest cap de setmana
que deixem enrere ha
estat dels més intensos, actius i emotius

*Alcalde
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actualitat
TEATRE | 13 D’ABRIL

educació | viatge

Estada a Holanda
d’alumnes d’El Casal

L’obra de TEB Castellar va omplir l’Auditori en la representació del desembre de 2018. || mònica prat

Torna ‘El rei lleó’ de la mà del TEB
La proposta teatral El rei lleó, un musical diferent que el TEB va oferir el
desembre passat en motiu del Dia
Internacional de la Discapacitat va
ser tot un èxit. Tant és així que, uns
mesos després, el centre ocupacional ha decidit tornar a representar l’obra. L’objectiu és donar-se a
conèixer entre més gent, ja que les
entrades a la primera funció es van
exhaurir de seguida entre amics i familiars. “Ja fa deu anys que en motiu

del Dia Internacional de la Discapacitat ens donem a conèixer amb aquestes representacions en què aconseguim omplir tot l’Auditori i en què
deixem molta gent sense poder-la
veure per falta de butaques. Per
això hem considerat oportú repetir-la de nou i mostrar-la com una
obra molt digna, que es representa amb molta il·lusió i professionalitat”, han declarat des del centre.
La representació tindrà lloc el

proper dissabte 13 d’abril, a les 18 de
la tarda a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Les entrades es poden reservar trucant als telèfons 937 143
390 i 691 11 95 40 i es poden recollir
a Urban Perruquers (carrer Sant
Esteve, 76).
El grup de teatre del TEB fa
mesos que treballa en la representació, ja que s’encarreguen d’adaptar el guió, crear els decorats, el vestuari i les coreografies. || C. domene

Del 10 al 17 de març, cinc alumnes de secundària d’El Casal i les dues professores coordinadores del programa internacional Erasmus+ del centre, van viatjar a Rotterdam per participar en les activitats programades
dins del projecte Unity in Diversity finançat per la Unió Europea. Segons
expliquen des d’El Casal, “la trobada va comptar amb alumnes de Dinamarca, Turquia, Holanda i Catalunya” que es van distribuir en famílies
acollidores. Els alumnes van poder desenvolupar, a banda d’activitats lúdiques, activitats sobre la diversitat al Gemini College, el centre que els
va acollir. “El Programa Erasmus+ permet que l’alumnat dels diferents
països de la Unió Europea que hi participen coneguin millor els respectius trets culturals, allò que ens fa ser iguals i allò que ens fa ser únics,
valorar les diferents cultures i llengües com quelcom que ens enriqueix i
reconèixer que malgrat que els sistemes educatius de cada país són molt
diferents, els joves i les joves d’arreu d’Europa encara tenen moltes coses
en comú”, expliquen des del centre escolar castellarenc. Però sobretot,
des de El Casal, ens senten “contents de formar part d’aquesta experiència on hem après un munt, hem crescut i hem fet nous amics”. Després
de l’emotiu comiat, el proper mes de maig, l’escola El Casal serà l’amfitriona d’una nova trobada internacional. || redacció

Els protagonistes del programa internacional Erasmus+. || cedida
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esports
Una de freda i una de calenta per als sèniors del vòlei
Els equips absoluts de vòlei de l’FS
Castellar van tenir diferent sort en
la jornada de Lliga de la setmana
passada. Les noies de Raúl Gálvez

van sumar una nova victòria per 2
- 3 (15-25/25-13/26-24/18-25/815) contra el CV AA Llars Mundet B
i segueixen a setena plaça. L’equip
masculí va caure davant del CV
Sant Pere Pescador per 0 - 3 (1925/21-25/29-31) i és setè.

Els Cinc Cims, la ruta més
llarga del CE Castellar
Aquest diumenge es disputa la XIV
edició d‘Els Cinc Cims, una ruta de
52,2 km i 2.282 metres de desnivell positiu acumulat, organitzada

pel Centre Excursionista Castellar.
Amb sortida des del local del club,
la ruta passarà per Sant Llorenç del
Munt, Sant Llorenç Savall, Sant Sadurní de Gallifa, el Pic del Vent i el
Puig de la Creu (foto), amb final al
mateix punt de sortida.

Els millors atletes es llueixen a Castellar
El Club Atlètic
Castellar culmina
les dues jornades
dels 57 Campionats
del Vallès amb una
nota excel·lent en
organització i resultats

Albert San Andrés

D’encà que el 1933 el Centre Excursionista de Terrassa organitzés la primera edició
dels Campionats del Vallès d’atletisme, 57
han estat el total d’edicions d’una de les proves amb més tradició de Catalunya. Aquest
any, el Club Atlètic Castellar ha estat l’encarregat d’organitzar aquest esdeveniment
atlètic i novament ho ha fet amb bona nota.
El 24 i el 31 de març van ser els dies
escollits per la disputa d’un campionat que
en certa manera emula uns Jocs Olímpics
a petita escala, on Castellar prenia el relleu
de Barberà del Vallès i de la UA Barberà.
A la prova, en què hi ha nou clubs responsables de l’organització –com a mínim fins
al 2026– i en què el CA Castellar es fa lloc
amb entitats com la Joventut Atlètica Sabadell, el Club Atlètic Mollet o la Unió Atlètica
Terrassa entre d’altres. La seu és rotativa
i ens hem de remuntar al 2012 per reviure
l’última edició organitzada pel club verd,
que ha presidit l’esdeveniment un total de
quatre vegades.
“La valoració d’aquesta edició és
molt positiva, ja que hem tingut un gran
èxit en l’àmbit dels col·laboradors, en
què hem cobert sense problemes totes
les proves que s’han organitzat als
campionats” ha opinat el president del

La prova dels 5.000 metres va ser una de les més disputades, amb Chema Cañadas en tercera posició absoluta. || CEDIDA

600
ATLETES durant
els dos dies de
competició
QUARTA
POSICIÓ en
categoria
masculina i
cinquena en
femenina

CA Castellar, Xavier Arderius.
En l’àmbit esportiu, el club vencedor
va ser la Joventut Atlètica de Sabadell (164
punts) en categoria femenina, seguida del
CA Granollers (141) i del CA Castellar (116),
quallant una gran actuació enfront de clubs
molt poderosos i amb més recursos.
En el masculí, el CA Granollers (151)
era el club vencedor, seguit per la JAS (145) i
la UA Terrassa (121), amb el club local quart
a només 8 punts del podi.
Pel que fa als resultats individuals dels
atletes locals, en la primera jornada destacaven les dues victòries d’Ainhoa Roldán

als 800 m i d’Àngel Vilalta en salt d’alçada. Josep Obrador, en els 10 km marxa, i
Joan Bea, en pes, eren subcampions, mentre que Berta López era tercera als 200 m
i Maya Fernández en perxa.
L’última jornada d’aquest diumenge, el club aconseguia sumar sis podis
més, en què les victòries de Bea en llançament de martell, Marc Garriga als 3.000
obstacles i Berta López als 400 m van
ser els resultats més destacats. Chema
Cañadas era tercer als 5.000 m, i Mohamed El-Haddad es va quedar a les portes
del podi. Laura Hernández en llargada i

Guillem Arderius en triple salt acabaven
en tercera posició.
Un altre dels èxits de la competició ha
estat la bona afluència de públic a la prova,
el club estima unes 1.800 persones durant
els dos dies de competició. “L’assistència
de públic ha estat molt bona i és molt positiu per a l’esport” opina el president de
l’entitat, mentre afegeix que “acabem molt
satisfets després de les dues jornades”.
D’altra banda, Àngel Vilalta s’emportava la victòria al decatló de Cambrils, on
va ser el millor atleta sènior amb un total
de 5.393 punts.
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Futbol sala | divisió d’honor

Escàndol arbitral i els granes
ja no depenen d’ells mateixos

El Rocafort abusa
de l’FS Castellar

L’HC Castellar ho va intentar tot a Palafrugell, contra un rival molt dur. || A. san andrés

L’FS Castellar no va poder amb el Bosco Rocafort. || A. san andrés

La derrota per 6 a 3 contra el Palafrugell deixa l’HC Castellar en una situació complicada, en què ja no depenen
d’ells mateixos per salvar la categoria. L’actuació arbitral va privar els
de Ramón Bassols poder lluitar per
la victòria i trenquen així la ratxa
de tres jornades seguides puntuant.
“Va ser una actuació arbitral
indigna de la Primera Catalana. No
recordo una actuació tan dolenta
en tota la meva carrera a l’hoquei
patins” va afirmar el tècnic castellarenc després del partit.
La contundència dels jugadors
rivals va impedir la reacció dels granes, que veien com l’equip local jugava al límit del reglament –i fins i tot
més– sense que les seves accions fos-

sin castigades. L’equip va acabar caient per 6-3, tot i lluitar durant els 50
minuts de joc.
“Ha estat un partit estrany,
l’àrbitre ha permès el joc violent.
Feia anys que no ho veia” insisteix
Bassols abans d’afegir que “no vam
poder fer el joc que fem per trobar-nos el que vam trobar. Va haver-hi situacions de targeta vermella en què no es xiulava ni falta”.
Aquesta lamentable actuació
–l’enèsima– s’agreuja més sabent
que el col·legiat va reconèixer la situació en acabar el partit segons el
tècnic: “l’arbitre es va justificar al
final del partit dient que era conscient que havia fet un mal partit i
que no estava al 100%”.

Tot i la derrota, l’HC Castellar
segueix a nou punts de la promoció
de descens, mantenint les opcions
intactes quan resten cinc jornades
i 15 punts per jugar, però està obligat a guanyar-ho tot i que els rivals
no puntuïn.
“Depenem de guanyar-ho tot
i que els rivals no sumin res més”,
ja que amb un punt dels equips en
promoció s’esvaeixen les opcions
dels granes.
Tot i la gran reacció de l’equip
en aquest tram final de la temporada, aquesta pot quedar en res, tot i
que ha demostrat les últimes jornades que amb una direcció adequada pot competir sense problemes a
Primera Catalana. || a.San andrés

L’esport castellarenc ha viscut una jornada negra amb la derrota de tots
els equips sènior de la vila, i una d’elles va ser la derrota per golejada de l’FS
Farmàcia Yangüela Castellar per 8 a 3 contra l’FS Bosco Rocafort, segon
classificat a la lliga.
Després d’haver abusat de l’Olímpic Floresta B (10-2) l’anterior jornada de lliga, en aquesta ocasió va ser l’equip barceloní qui ho va fer amb
l’equip de Darío Martínez. Els roig-i-negres, immersos en la lluita per les posicions d’ascens i amb un triple empat amb Nou Escorial i Sants, no podien
deixar escapar els tres punts. Els de Víctor Senent van acabar amb les opcions de l’equip taronja per la via ràpida amb un contundent 4-0 al descans.
Guillem Ramiro anotava un doblet a la segona, però els locals no tenien cap
mena de pietat amb el rival i n’aconseguien quatre més.
La derrota, però, no és preocupant per a l’equip, ja que segueix en vuitena posició i la distància amb el descens només s’ha reduit en un punt, quan
resten sis partits per acabar.
Els de Martínez tindran a les mans no complicar-se la vida, ja que jugaran tres partits contra equips de la part alta –Olesa, Nou Escorial i Sant
Joan Despí– i tres més contra rivals directes de la part baixa –Eixample, Rosario Central i Castellbisbal–, per decidir el futur. || a. san andrés
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El tercer quart condemna els homes de Jodra
El CB Castellar planta cara al CB Alpicat, però marxa de Lleida sense la victòria (79-63) per encarar una recta final complicada

Albert San Andrés

La visita a Terres de Ponent del CB Castellar es va saldar amb una derrota contra
el CB Alpicat, un dels equips més complicats de la categoria, que es va imposar per
79 a 63, gràcies a un gran tercer quart en
què el Castellar no va saber reaccionar.
L’equip castellarenc va començar el
primer quart aguantant el pols als locals,
però un parcial de 9-2 i avantatge de 10
punts per als de la Terra Ferma deixava
tocats els groc-i-negres, que es veien obligats a reaccionar amb triples d’Àlex Hernàndez i Albert Germà. Amb un 0-9, els de
Jodra quedaven a només un punt (15-14),
però un triple i un llançament de camp els
feia marxar amb 18 a 14 al primer minut.
En el segon quart –qualificat per
Jodra com el millor de la temporada– els
groc-i-negres van sacsejar l’Alpicat, un
dels equips més complicats de la categoria, i van aconseguir un avantatge de fins
a nou punts (27-36) a dos del descans. La
reacció local amb dos triples i quatre llançaments lliures deixava en res la gran feina
aconseguida per marxar al descans 37 a 39.
Al tercer, els de Joan Isart saltaven
a la pista amb contundència i sentenciaven el partit amb quatre triples i un parcial de 32-14 que va deixar el lluminós en
un insalvable 69 a 53.
Els últims 10 minuts, els castellarencs
van seguir plantant cara sense fortuna i
van empatar a 10 –amb quatre punts des
del llançament lliure– i van arribar al marcador final de 79 a 63.
Albert Germà era el millor pels castellarencs amb 13 punts i un 50% des del
perímetre (4/8), mentre que Jordi Navarro no va estar encertat per segona jornada

Albert Germà va ser el millor del seu equip amb 13 punts i un 50% d’encert des del perímetre, amb quatre triples anotats de vuit intents. || a. san andrés

consecutiva, amb només dos punts i 0/5
en triples, un hàndicap que el seu equip
nota en excés.
“Jugàvem a casa del tercer classificat, però ja he dit diverses vegades
que crec que és el millor equip de la categoria i un camp on encara no han perdut cap partit. A la primera part vam
aconseguir el nostre millor nivell, però
al tercer quart van tirar de fons d’armari, que és el que ens va faltar a nosaltres” va explicar el tècnic castellarenc.
La derrota deixa l’equip empatat
amb quatre equips més des de la setena a
la desena posició, primera plaça de promoció de descens.

COPA CATALUNYA

L’equip necessita l’alè de
l’afició contra l’Ademar
El primer equip del CB Castellar s’enfronta
aquest diumenge (19:00 h, entrada gratuita)
al Maristes Ademar de Badalona, cinquè
classificat, un complicat rival amb el qual ha
d’aconseguir la victòria. Amb només quatre
jornades per acabar, l’equip de Raúl Jodra
es juga el ser o no ser per evitar la promoció
de descens i quallar la gran temporada que
està fent sense patiments d’última hora.
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J27

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J20

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J22

1A CATALANA · GRUP A · J25
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Can Parellada - Sallent
Vic Riuprimer - Matadepera
Les Franqueses - Joanenc
Sabadellenca - Cardedeu
Gramanet - Sabadell B	
Ripollet - Caldes Montbui
Parets - Masnou
Juan XXIII - Roda de Ter
Berga - UE Castellar
CLASSIFICACIÓ

0-2
1-1
1-2
5-0
2-1
2-3
1-0
3-6
1-0

PT PJ PG PE PP

CE Berga
52 27 14 10 3
UDA Gramanet
50 27 15 5 7
CF Ripollet
49 27 14 7 6
CF Parets
48 27 13 9 5
Vic-Riuprimer RFC	46 26 13 7 6
FC Joanenc
45 27 12 9 6
CF Caldes Montbui 43 27 12 7 8
CD Masnou
42 26 12 6 8
CF Les Franqueses 42 27 12 6 9
FC Cardedeu
41 27 11 8 8
UE Sabadellenca 40 27 12 4 11
CE Sabadell B
38 27 10 8 9
CE Sallent
34 27 9 7 11
CD Can Parellada 26 27 7 5 15
FC Matadepera
25 27 6 7 14
UE Castellar
25 27 6 7 14
CS Juan XXIII	
12 27 3 3 21
CE Roda de Ter
9 27 2 3 22

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

CLASSIFICACIÓ

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

PT PJ PG PE PP

FS Olesa
42 20 13
FS Bosco Rocafort 38 20 11
AP Nou Escorial
38 20 12
Sants Futsal
38 20 12
S Joan Despí CFS 37 20 11
Alheña CE	
35 20 11
Monistrol FS
30 20 9
FS Castellar
27 20 7
F Rosario Central 26 20 8
FS Casserres
26 20 8
FS Castellbisbal 24 20 7
CFS Eixample
20 20 5
CCR Gavà B	
11 20 3
Olímpic Floresta B	 7 20 2

3 4
5 4
2 6
2 6
4 5
2 7
3 8
6 7
2 10
2 10
3 10
5 10
2 15
1 17

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

66-55
71-64
64-58
77-78
80-70
68-66
79-63

GEiEG - Vic
3-4
Jonquerenc - Tordera
6-2
Palafrugell - HC Castellar
6-3
Arenys de Munt - Arenys de Mar 2-1
Cassanenc - Voltregà
2-5
Tona - Bigues
11-0
Ripoll - Sentmenat
2-5
Roda - Lloret
4-3

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

CLASSIFICACIÓ

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

CP Voltregà
64
HC Sentmenat
52
CP Roda
49
HP Tona
48
CE Arenys de Munt44
FD Cassanenc
41
HC Ripoll
40
CP Jonquerenc 36
CP Vic
36
CH Lloret
36
GEiEG	
32
CHP Bigues i Riells31
CH Palafrugell
28
CH Arenys De Mar20
HC Castellar
11
CP Tordera
6

22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

17
16
15
14
13
11
10
10
10
10
9
8
6
5

5
6
7
8
9
11
12
12
12
12
13
14
16
17

PT PJ PG PE PP

25 20
25 16
25 16
25 15
25 13
25 13
25 12
25 11
25 11
25 11
25 9
25 9
25 8
25 6
25 3
25 2

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

1
5
8
7
6
10
9
11
11
11
11
12
13
17
20
23

La UE Castellar arriba
al límit a Berga (1-0)
La UE Castellar segueix complicant-se la permanència a Segona
Catalana després de caure per la mínima contra el líder (0-1), el
Berga, que va aconseguir el gol de la victòria al minut 87 i que va
deixar sense premi els visitants, que tornen de buit a Castellar.
Tot i plantar cara en un difícil compromís, no va poder treure cap punt a Berga contra el líder en solitari del Grup 4 de Segona Catalana. L’equip blanc-i-vermell va lluitar durant tot el partit,
fins que Joan Noguera superava Alberto Serrano al tres minuts
del final, esvaint qualsevol intent de puntuar per als de Roldán.
Amb la derrota de la UE Castellar i l’empat del Matadepera, els blanc-i-vermells s’enfonsen a 16a posició amb dos equips
al davant i a nou punts de la salvació quan només resten set jornades per acabar. El Sallent, equip que marca la salvació, va superar el Can Parellada i s’allunya encara més dels equips en posicions de descens. || a.San andrés

Partits a fora
10:00 	Can Rull RT - aleví B
10:00 J. 25 Septiembre - aleví G
11:30 Lourdes UD - aleví H
12:15 Sabadellenca - prebenjamí A
12:30 Sta. Perpètua - escola
13:00 	OAR Gràcia SBD - benjamí E
13:00 Sabadell FC - infantil D
15:00 PB Sant Cugat - cadet A
16:00 WS School - juvenil fem
16:00 La Románica CF - juvenil B
DIUMENGE 7 ABRIL
Joan Cortiella - Can Serrador
10:00 aleví F – Sant Quirze
10:30 benjamí C – Roureda VDF
12:30 amateur – Can Parellada
14:30 infantil A – Polinyà At.
16:30 infantil B – EF Base Ripollet
Partits a fora
10:15 	EF Barberà - aleví E
11:00 Sant Quirze - benjamí B
11:45 Sant Gabriel - infantil B fem
12:30 Sant Quirze - cadet C
BÀSQUET (CB Castellar)

Partits a fora
17:30 	CB Viladecavalls - cadet
DIUMENGE 7 ABRIL
Pavelló Puigverd
11:00 infantil – C.
Natació Terrassa
12:30 júnior – CE Sant Nicolau
17:30 sènior B – Bàsquet La Mina
19:00 sènior A – Maristes Ademar
Partits a fora
09:00 Sant Quirze BC - sots 25
10:00 	CB Matadepera - preinfantil
FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 6 ABRIL
Pavelló Joaquim Blume
15:45 aleví B – Sant Joan Vilassar
17:30 sènior A – Sant Joan Despí
Partits a fora
12:30 	Escola Pia CE - benjamí B
12:30 	Franciscans CE - infantil A
16:45 	Esparraguera CFS - cadet A
DIUMENGE 7 ABRIL
Pavelló Joaquim Blume
09:30 prebenjamí A – Sant Cugat
10:45 aleví A – Santa
Coloma Futsal
12:00 benjamí A – Franciscans CE
17:00 cadet B – Parets FS
18:30 juvenil B – L’Alzina AE
Partits a fora
11:00 	CEFS Manlleu
- prebenjamí B
14:45 	CFS Montcada - juvenil A

CICLISME | Volta a catalunya

La Volta passa per Castellar
amb victòria d’Schachmann
La jornada vallesana de la 99a Volta a Catalunya va tenir com a vencedor el ciclista alemany Maximilian Schachmann, de l’equip Bora-hansgrohe, que suma
la segona victòria d’etapa a la prova. La cinquena etapa va ser la més llarga de
la competició, amb 189 quilòmetres, i va travessar a primera hora de la tarda
Castellar del Vallès per la carretera de Sentmenat (C-1415a), les rondes de Llevant i Tolosa i la carretera de Sabadell (B-124). Miguel Àngel ‘Superman’ López
(Astana) va aconseguir la victòria absoluta diumenge a Montjuïc (Barcelona).
Amb tret de sortida a Puigcerdà i arribada a Sant Cugat del Vallès, Schachmann es convertia en protagonista després d’escapar-se en el descens de la Collada de Toses amb Andrey Amador (Movistar), Tejay van Garderen (Education
First-Drapac) i Bert-Jan Lindeman (Jumbo-Visma), i arribar amb un avantatge
de 13 segons a la meta de Sant Cugat, on López aconseguia mantenir el liderat de
la prova que guanyaria dos dies després a la Ciutat Comtal. || R. Gómez / A.s.a.

DISSABTE 6 ABRIL
Joan Cortiella - Can Serrador
10:30 prebenjamí B – Badia
10:30 benjamí A – Sabadellenca UE
11:30 aleví A – Can rull R. T. CFU
11:30 infantil A fem – Terrassa FC
13:30 benjamí D – Sabadell FC
13:30 aleví C – Ripollet CF
17:30 juvenil A – Ripollet CF

DISSABTE 6 ABRIL
Pavelló Puigverd
09:00 premini – Sferic Alosca
10:30 premini fem – UB Mir
16:30 preinfantil – CB Vilatorrada

Futbol | 2a catalana

Jan-Marc Roldán en un partit al Joan Cortiella, en una imatge d’arxiu. || a. san andrés

FUTBOL (UE Castellar)

HOQUEI (HC Castellar)

DIVENDRES 5 ABRIL
Pavelló Dani Pedrosa
20:15 benjamí - Santa Perpètua
21:30 sènior - GEiEG
DISSABTE 6 ABRIL
Pavelló Dani Pedrosa
17:00 iniciació B – HC Montbui
18:00 iniciació A – CH Claret
19:00 fem – CP Corbera
Partits a fora
15:30 	Vilafranca - prebenjamí B
17:30 	HP Tona - aleví
DIUMENGE 7 ABRIL
Pavelló Dani Pedrosa
12:00 juvenil B – CP Voltregà

La 99a edició de la Volta a Catalunya al seu pas per Castellar. || F. Muñoz

Partits a fora
16:00 	CH Mataró - juvenil A
19:15 Lleida Llista - infantil
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Suma+ per la Marató de la
Diversitat continua
endavant amb les propostes
Després que dijous passat la Marató de la Diversitat celebrés amb èxit
una xerrada amb professionals del
sector, aquest dissabte també tin-

drà lloc una actuació de Di-Versions
Cor de Gòspel i contes per a adults
amb Rosa Fité ‘Spa Mocions’. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal,
de 21 a 22.30 hores i la projecció de
la pel·lícula ‘Campeones’, a les 17 h.

Es pot fer pizza amb una
coliflor? Doncs sí! Quins
Fogons t’ho explica
El programa Quins Fogons ens
porta una recepta ovolactovegetariana ideal perquè els nens i nenes

s’introdueixin en verdures com la
coliflor. Seguint el procediment
habitual de massa i farciment per
sobre, les cuineres t’expliquen el
pas a pas en una recepta que ja pots
veure al vídeo de Facebook, al web
de L’Actual i al canal de Youtube.

El Castellar més inèdit en imatges
La Sala d’Actes
d’El Mirador acull
la presentació del
llibre d’història local
aquest dissabte

Marina Antúnez

L’historiador Llorenç Genescà i la
periodista Belén Teruel presentaran dissabte, 6 d’abril, a les 12 hores
a la Sala d’Actes d’El Mirador, el llibre Castellar del Vallès desaparegut.
A la presentació que es farà el proper
dissabte hi seran presents, a més dels
dos autors, l’alcalde de la vila, Ignasi
Giménez, l’editora de la publicació,
Elisabet M. Nogareda, i el president
del Centre d’Estudis de Castellar –
Arxiu d’Història, Oriol Vicente.
Es tracta d’un volum que conté 165
fotografies del municipi preses entre
finals del segle XIX i els anys seixanta del segle XX, moltes d’elles inèdites, que, acompanyades d’uns textos
breus, conviden els lectors a fer un
recorregut per diversos indrets que
ja no existeixen o que s’han transformat amb el pas del temps.
Les fotografies del llibre, editat per l’Editorial Efadós amb la col·
laboració de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, el Centre d’Estudis de
Castellar – Arxiu d’Història i l’Arxiu
Municipal, han estat triades d’entre
el fons de més de 5.000 imatges que
molts castellarencs i castellarenques van cedir fa cinc anys a la mateixa editorial per a l’elaboració de
L’Abans de Castellar del Vallès.

Un dels primers òmnibus de Castellar a la parada del Passeig de La Vallesana als anys vint. || Autor desconegut

Segons expliquen els autors,
“tot i que hi ha un percentatge petit
de fotografies que ja van aparèixer
a L’Abans, la majoria d’imatges de
Castellar del Vallès desaparegut
són inèdites o molt poc vistes”, gràcies a aportacions de persones que
n’han cedit de noves i d’altres de fons
dels arxius fotogràfics del Centre
Excursionista de Catalunya, la Unió
Excursionista de Sabadell o l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, entre d’altres. A més, també
“cal destacar molt especialment
les aportacions del Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història i de l’Arxiu Municipal de la

vila”, comenten Genescà i Teruel.
Castellar del Vallès desaparegut
s’estructura en tres capítols distribuïts al llarg de 184 pàgines. Al primer,
els lectors podran passejar pel nucli
antic de la vila actual, “que s’inicia
a la part baixa del municipi amb
una singular fotografia de la família del poeta Joan Oliver (Pere
Quart)”, que sembla donar-nos la
benvinguda al poble. “Ens atrevim
a suggerir-vos que feu amb el llibre
a la mà el recorregut que us proposem”, animen els autors, de manera que els ciutadans de Castellar
puguin veure in situ com s’ha transformat aquesta part del municipi els
darrers cent anys. Al segon capítol
s’ofereixen pinzellades de l’evolució
del nucli urbà, i al tercer, es trasllada el lector a l’entorn natural. “Tots
els fotògrafs, en el seu moment,
van decidir immortalitzar espais
o moments”, afegeixen els autors.
El llibre, del qual s’han imprès
un miler d’exemplars, ja es pot comprar a l’Espai Lector Nobel, a la llibreria Punt i Coma, a la Impremta
Vallès, a La Centraleta, al Quiosc El
Mercat i a l’Estanc Martín.
A més, també es pot adquirir a
través del web de l’Editorial Efados
i a d’altres municipis propers, com a
Sentmenat (Llibreria Mabi i Kelkom
Quiosc) o Sabadell (Llibreria Tècnica), i també a Barcelona, a l’FNAC i
a l’editorial Claret.
els autors

Belén Teruel i Llorenç Genescà, els autors de ‘Castellar del Vallès desaparegut’. || cedida

Belén Teruel és periodista i treballa al Departament de Premsa de
l’Ajuntament de Castellar del Vallès
des de fa tretze anys. Llorenç Genescà, llicenciat en Història, és mestre
a La Bressola, i va ser autor del llibre L’Abans de Castellar del Vallès.
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crònica | ‘el chico de la última fila’

Teatre d’alt
voltatge en un
Auditori ple
‘El chico de la última fila’ enlluerna els
espectadors amb sis grans intèrprets

Poques vegades es té la sensació
d’estar presenciant un espectacle
tan rodó com El chico de la última
fila, produït per la Sala Beckett, i
que va passar divendres per l’Auditori com un huracà. I no només
perquè aconseguís vendre totes les
entrades. Durant dues hores ininterrompudes, l’espectador és seduït per un repartiment brillant que
té com a principal reclam un nom
molt popular del cinema que, fins
ara, no havia debutat com a actor
de teatre: encara que pugui semblar inversemblant, Sergi López
s’ha estrenat aquest any amb el

text del gran dramaturg i director
Juan Mayorga, una de les obres amb
més recorregut dels darrers anys
–va ser Premi Max el 2008 i ha viscut diverses produccions, a banda
de ser la base d’un film del director
francès François Ozon (Dans la maison, 2012). De fet, no fa gaire mesos
l’Esbart Teatral de Castellar (ETC)
també va presentar la seva adaptació d’El chico sota la direcció d’Alfonso Fernández.
L’espectacle muntat per la
Sala Beckett i amb la direcció d’Andrés Lima és un regal per als espectadors de principi a fi. La història

Un dels moments culminants de la representació, divendres passat a l’Auditori. || q.PASCUAL

parteix de la relació entre un professor de literatura descregut i cremat
(Sergi López) i un silenciós alumne (un hipnòtic Guillem Barbosa)
que seu a la darrera fila de classe
i que comença a enlluernar-lo amb
escrits amb intencions literàries
que expliquen les interioritats de
la família d’un company de classe
(l’amic, Arnau Comas; els pares,

David Bagés i Anna Ycobalzeta).
El professor i la seva dona (Míriam Iscla) tenen la possibilitat de
descobrir les misèries d’una família prototípica mentre ‘el chico’ es
va formant com a escriptor també
davant dels ulls dels meravellats
espectadors. Sense desvetllar la
trama, només cal apuntar que el text
de Mayorga toca temes tan trans-

cendentals com la creació literària
i l’art, les relacions mestre/deixeble
i el qüestionament del que entenem
com a nucli primigeni de la societat:
la família. I tot arrencant com a comèdia i acabant gairebé en forma de
thriller. Els espectadors de Castellar
van premiar la representació amb
efusió i molts aplaudiments. N’hi
ha per això i per a molt més. || J.G.

PRESENTAció | anem editors

‘Flamenca’, la novel·la que ha inspirat el disc de Rosalía
L’obra medieval,
traduïda per Antoni
Rossell, es presenta
a Castellar avui

Flamenca. Novela occitana del siglo XIII és
una obra de la literatura medieval que
reivindica el paper de la dona en el context de l’amor cortès. L’obra, de marcat
contingut eròtic, es presenta aquest divendres 5, a les 19 hores, a la Biblioteca
Antoni Tort. La presentació comptarà
amb el professor de Filologia Romàni-

Antoni Rossell, a dalt, i Alberto Reche, a sota, presentaran ‘Flamenca’. || cedides

ca a la Universitat Autònoma de Barcelona i director de l’Arxiu d’Occità de
la mateixa universitat, Antoni Rossell,
que ha traduït l’obra al castellà, i amb
Alberto Reche, director de la col·lecció
Literaturas, d’Anem Editors, que arrenca justament amb aquesta obra, i
del programa de Ràdio Castellar A les
portes de Troia. “És una novel·la interessantíssima per entendre moltes
coses de l’Edat Mitjana”, diu Reche.
Flamenca va ser escrita al segle
XIII i se’n conserva en un únic manuscrit custodiat a la Biblioteca Municipal
de Carcassona. “És una obra anònima
i inacabada, i la seva existència ja es
coneixia dins els cercles erudits de
l’Edat Mitjana”, afegeix Reche. Ha

servit d’inspiració a la cantant Rosalía
per al disc El mal querer, en què es tracta el tema de la gelosia masculina. “Ens
agrada que una jove cantant del segle
XXI s’hagi fixat en una obra del tercer quart del segle XIII”. Es fa palès
l’interès de l’obra, i “quedes fascinat
pels personatges i la trama”.
Bona part de l’originalitat de Flamenca rau en el fet de considerar legítim
que les dones poguessin tenir amants
quan el marit era gelós, és a dir, quan
no eren ben tractades al matrimoni.
Narra els amors secrets entre la bella
Flamenca, esposa d’Archimbaut, i el
cavaller Guillem de Nevers. “És una
petita perla, una obra fonamental”,
afegeix Reche. || M. ANTÚNEZ
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teatre | sala de petit format

auditori municipal | espectacle familiar

TIC Escènic estrena l’obra
‘L’Òscar i la senyora de rosa’

‘Loops’, d’Engruna
Teatre, a l’Auditori

Part dels beneficis es destinaran a una causa solidària, s’enviaran
a l’hospital Sant Joan de Deu per a la lluita contra el càncer infantil

Marina Antúnez

Aquest dissabte dia 6 s’estrena L’Òscar i la senyora de rosa, d’Éric-Emmanuel Schmitt, portada a l’escenari
per la companyia TIC Escènic a la
Sala de Petit Format de l’Ateneu. El
muntatge també es podrà veure els
dies 7, 13 i 14 d’abril.
“Aquesta és una història molt
humanista, en la que riurem, plorarem, ens entendrirem, és una
lliçó de vida”, diu Jeroni Oller, el di-

rector del muntatge, que protagonitzen les actrius Mònica Mimó, Berta
Rubio i Olga Torrents.
L’Òscar és un nen de deu anys
“afectat de leucèmia que té la sort
de trobar una senyora que va a distreure els nens als hospitals. En
ella troba la vida, la imaginació,
les ganes de viure”, afegeix Oller.
”La senyora, que porta una bata
rosa, tracta amb normalitat el nen
i això els enamora mútuament” i
estableixen una connexió molt especial. Gràcies a ella i a una imaginació

Berta Rubio (en primer pla) i Mònica Mimó, a ‘L’Òscar i la senyora de rosa’. || j. serra

desbordant, l’Òscar viurà els millors
dies de la seva vida, “dels pocs que
li quedarien”.
Passats els anys, la Iaia-Rosa,
“com li diu el nen”, decideix confiar
el seu tresor (unes cartes) a la Peggy,
una de les amiguetes de l’Òscar durant la seva estada a l’hospital.
El muntatge L’Òscar i la senyora
de rosa ha requerit un treball intens
“d’interpretar, de pausar, de sentir,
d’expressar, d’emocionar-se, riure,
sorprendre’s”. El tema que tracta
l’obra és molt bèstia “i això també
fa bèstia el missatge”, apunta Oller.
Ens fa aturar i pensar en donar valor
a cada moment. “Com diu Lluís
Llach, cal que neixin flors a cada
instant”, donar eines per afrontar
situacions extremes i no tant extremes, situacions que ens desmunten.
Éric-Emmanuel Schmitt, l’autor del text, és filòsof i un gran escriptor, “que ens fa adonar de la
força que té la imaginació per poder-ho fer tot”.
L’objectiu de l’obra que presenta TIC Escènic és solidari, ja que part
dels beneficis que es recaptin serviran per a la recerca que porta a terme
l’hospital Sant Joan de Deu contra el
càncer infantil. La taquilla és inversa. Les músiques que acompanyen
el muntatge són de Franz liszt, Yann
Tiersen, Piotr Ilitx Txaikovski i Claude Debussy.

Anna Farriol i Mireia Fernàndez, d’Engruna Teatre, presenten ‘Loops’. || cedida

Loops és l’espectacle de la companyia sabadellenca Engruna Teatre
que es presenta aquest diumenge a
l’Auditori Municipal, a les 12 hores.
Les actrius d’Engruna Teatre, Anna
Farriol i Mireia Fernàndez, expliquen la història de la Zig i la Zag,
dos personatges que es troben en
un racó de bosc. “Parla de la natura, de la vida de les persones, les
estacions, els dies de la setmana,
els mesos de l’any”, diu la Mireia.
El personatge Zag porta un
pes molt gran a l’esquena, fa molts
anys que camina i porta molta experiència acumulada. L’altra és la
Zig, un personatge molt jove que tot
just comença a caminar pel món i
que porta una capseta petita al cap.
En el seu encontre, els personatges toquen el celo i la flauta,
viuen un munt de situacions, “hi

ha molta poesia visual”, presència de titelles que són personatges:
“conills, orugues que es transformen en papallones que ponen
ous, i que tornen a ser orugues...”.
Amb la música, es fan loops, frases
musicals que quan acaben tornen
a començar.
De fet, a l’obra tot comença,
acaba i torna a començar. La idea
és original d’Engruna Teatre, amb
l’ajuda de Jordi Palet, que s’ha encarregat de la dramatúrgia.
“Tothom qui l’ha vist l’ha
trobat molt bonica perquè parla
d’un tema que costa, de la mort,
els que se’n van per deixar pas
als que arriben”, afegeix Fernàndez. “A la nostra societat el tema
és molt tabú”. L’edat recomanada
per aquest espectacle és a partir de
3 anys. || M. A.
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Segon Dia Gegant a
l’Espai Tolrà, diumenge
El Grup d’Atabalats
de l’escola Sant
Esteve promou
la iniciativa
Per segon any consecutiu, el Grup
d’Atabalats de l’escola Sant Esteve
ha programat un Dia Gegant. L’acte tindrà lloc a l’Espai Tolrà i s’iniciarà a les 9.15 hores, amb l’arribada i plantada de les colles.
Enguany, hi participen les entitats del Ball de Bastons de Castellar; la colla castellera de Castellar

del Vallès, els Capgirats; la colla gegantera de l’Esbart Teatral de Castellar; la colla de gegants de Barberà del Vallès; l’escola gegantera
Marta Mata, també de Barberà; i
el grup d’Atabalats de l’Escola Sant
Esteve. “Volem gaudir d’un dia
cultural amb diferents entitats,
tant del poble com del nostre entorn”, afirmen els organitzadors.
De 9.30 h a 10.30 hores s’ha
previst un esmorzar de germanor,
al recinte. A les 10.30 hores i fins
a les 12 h es duran a terme tallers
i jocs diversos per als infants i les
seves famílies.
Un dels tallers serà l’elaboració

Els gegants i capgrossos de l’escola Sant Esteve proposen el segon Dia Gegant. || c.

joaquim blume |
ball

Estrena de
vestits al Ball
de Gitanes

Foto de família del Ball de Gitanes de Castellar, als jardins del Palau tolrà. || fotoprix - estudi sandra galera

El Ball de Gitanes de Castellar
va estrenar, diumenge passat
a la tarda, al pavelló Joaquim
Blume, els nous vestits. “Van
agradar moltíssim”, explicava Rosa Lladós, presidenta del
Ball de Gitanes. “Per nosaltres, aquesta és la presentació de les colles que tenim a

d’un capgròs, una activitat que
l’any passat, a la primera edició, ja
va tenir molt bona acollida i que es
repetirà enguany.
A les 12 hores s’iniciaran els
balls de les colles geganteres: cada
colla farà un ball i totes juntes cantaran i ballaran “Gener”, “Febrer”,
i “Passi-ho bé”. “Tots plegats
farem una gran festa, i animem
totes les escoles que tinguin gegants o capgrossos a venir”, diuen
els Atabalats. D’altra banda, els
castellers i ball de bastons també
faran una petita exhibició. A les 13
h, s’entregarà un present a totes
les colles convidades i se sortejarà un obsequi.
La jornada festiva finalitzarà amb tots els grups tocant junts
“El gegant del Pi”. Tots els assistents podran acompanyar rítmicament els Atabalats amb els tabals
de l’escola Sant Esteve. Els infants
que hagin fet un capgròs al taller
podran sortir a ballar juntament
amb les altres colles. || M. antúnez

Castellar i ja fa tres anys que ho
fem”. Actualment, hi ha la colla de
menuts, de petits, infantils, joves,
solters i arrelats. Fa uns anys, la ballada durava tres hores. Ara, ballen
una hora i mitja “i presentem músiques i balls diferents”.
L’entitat va lamentar la poca
afluència de públic, “degut a les
moltíssimes activitats que hi havia
previstes, i sobretot, coincidint
amb la Marató de la Diversitat”.
El públic que va assistir a l’acte
va felicitar els balladors per la bona
actuació. Les properes actuacions
del Ball de Gitanes seran aquest diumenge 7 d’abril. “La colla de joves
i solters ballaran a Llinars; els infantils i petits, a Polinyà”, afegeix
Lladós, la presidenta. || m. a.
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del 5 al 14 d’abril de 2019

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

DIVENDRES 5
19 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Flamenca.
Novela occitana del siglo XIII
+ info.: Pàg. 14
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

16.30 h - CINEMA
La escuela de la vida
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
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 9
19 h - CINEMA
El blues de Beale Street
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DISSABTE 6
De 9 a 19 h - ESPORT
Torneig de pàdel per equips
+ info.: Pàg. 21
De 10.30 a 13.30 h - PROPOSTA
Primavera al Pati
de Les 3 Moreres
+ info.: Pàg. 14
12 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Castellar
del Vallès desaparegut
+ info.: Pàg. 20
17 h - CINEMA
Campeones
+ info.: Pàg. 21
De 20.30 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
Org.: Suma+ Marató de la Diversitat
21.30 h - TEATRE
L’Òscar i la senyora de rosa
+ info.: Pàg. 9
22.30 h - BALL
Nit de ball a càrrec del
Duet d’Ambient
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

DIUMENGE 7
Tot el dia - EXCURSIONISME
Els Cinc Cims
Sortida: local del CEC
Org.: CEC
De 10 a 14 h - PROPOSTA
19a Trobada de Petits Cuiners i
7a Mostra de Cuina Jove
Pl. d’El Mirador
Org.: Colònies i Esplai Xiribec
De 10 a 14 h - ESPORT
Pàdel seleccions
+ info.: Pàg.21
10.30 h - PROPOSTA
Segon Dia Gegant
Pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Colla Atabalats de
l’Escola Sant Esteve
12 h - TEATRE
Loops, amb Engruna Teatre
+ info.: Pàg. 15

DILLUNS 8
17.30 h - PROPOSTA
“Posa’t un conte”
Pl. d’El Mirador (en cas de pluja,
Sala d’Actes d’El Mirador)
Organització: El Mirador
20 h - PROPOSTA
En to poètic: Renaixença
Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal
De 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

DIMARTS 9
17.30 h - TALLER
Taller d’hàbits saludables:
“Beneficis que desconeixies de
l’activitat física”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Taller de benestar: “Meditació per
canviar la teva vida”
El Mirador
Taller 1 d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Taller infantil: “Què són les emocions? I els sentiments? On els
sentim? Els podem regular? Què
passa en el nostre cervell?”
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Tastet de berenars saludables
Espai Sales d’El Mirador
Organització: El Mirador

DIMECRES 10
9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut
17.30 h - TALLER
Taller de benestar: “Grafologia i
autoconeixement”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: El Mirador

17.30 h - TALLER
Taller infantil:
“Juguem amb fang!”
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Organització: El Mirador

17.30 h - PROPOSTA
Presentació del conte
Pat, el científic iogui, amb Anandhi
La Centraleta
Organització: La Centraleta

17.30 h - TALLER
Tastet de berenars saludables
Espai Sales d’El Mirador
Organització: El Mirador

19 h - TALLER
Taller d’hàbits saludables:
“El son infantil”
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament

19 h - PROPOSTA
Acte commemoratiu dels 40 anys
d’ajuntaments democràtics
+ info.: Pàg. 20

DIJOUS 11
9 h - SORTIDA Vine i Camina +60
Els aiguamolls del Llobregat
(El Prat de Llobregat)
Sortida des de la pl. del Mercat
Organització: Ajuntament
17.30 h - TALLER
Taller de benestar:
“Un tastet de resiliència”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Taller de benestar: “Biodansa”
Taller 1 d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Tastet de berenars saludables
Espai Sales d’El Mirador
Organització: El Mirador
20 h - TALLER
Xerrada: “El meu fill/a s’agrada?
Prevenim l’anorèxia i la bulímia
des de casa”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: El Mirador
21.30 h - MÚSICA
Jam session al Calissó
El Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

DIVENDRES 12
17.30 h - TALLER
Taller d’hàbits saludables:
“Benestar i descans per a adults”
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Taller de benestar:
“Creences limitants”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Taller infantil: “Tècniques de relaxació, meditació i visualització
per donar-nos temps per sentir
d’una forma conscient”
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - TALLER
Tastet de berenars saludables
Espai Sales d’El Mirador
Organització: El Mirador

20 h - PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: Namrud
(Troublemaker)
Auditori Municipal
Org.: Cal Gorina, CCCV i L’Aula
De 22 a 00 h - MÚSICA
Música amb Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

DISSABTE 13
De 9 a 13 h - PROPOSTA
Trobada de plaques de cava
Pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Cercle de
Col·leccionistes de Castellar
11.30 h - PROPOSTA
Racó 0 - 3 anys:
Massatges als peus
Ludoteca Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal
Les 3 Moreres
18 h - TEATRE
El rei lleó, un musical especial
A càrrec de TEB Vallès i amb la
col·laboració de l’Escola Municipal
de Música Torre Balada
Auditori Municipal
Organització: TEB Vallès
21.30 h - TEATRE
L’Òscar i la senyora de rosa
+ info.: Pàg 9
22.30 h - BALL
Nit de ball a càrrec de Solistes
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

DIUMENGE 14
12 h - BALL
Vermut musical amb...
Calissó d’en Roca
Org.: SonaSwing i Calissó d’en Roca
18.30 h - TEATRE
L’Òscar i la senyora de rosa
+ info.: Pàg 9
18.45 h - CINEMA
Mug
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
19.30 h - MÚSICA
Rumba catalana amb
Los Desmadraos
La Posidònia (c. Torras, 15)
Organització: La Posidònia
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“

”

penúltima

Hi ha qui travessa el bosc i només veu llenya per al foc.
Lev Tolstoi

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

DIVENDRES 5
CATALUNYA
DISSABTE 6
PERMANYER
DIUMENGE 7
YANGÜELA
DILLUNS 8	VILÀ
DIMARTS 9
EUROPA
DIMECRES 10
CASANOVAS
DIJOUS 11
ROS
DIVENDRES 12
PERMANYER
DISSABTE 13
CATALUNYA
DIUMENGE 14
CASTELLAR

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Vicente
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: Ctra. de Terrassa, 377

DEFUNCIONS
Núria Quer Viñeta
86 anys · 29/03/2019
Antònia Ortells Rosell
95 anys · 02/04/2019

Sardanes a Les Arenes, vers el 1950-60
La Cobla Hidalgos del Vallès interpretant una audició de sardanes a les cases de Les Arenes. Era
costum, aquells anys, que la cloenda de l’aplec anyal es fes amb una ballada al veïnat dels estiuejants. La festa, al matí, era al voltant de l’ermita amb una missa solemne a la Mare de Déu, i a l’hora
de dinar les colles s’escampaven per l’indret. Moltes, a baix al riu, a l’ombra de les alzines. || fons:
Miquel Juliana Puigdomènech || TEXT: ALBERT ANTONELL || AUTOR: DESCONEGUT || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@tsegui
Quatre gotes

@fonsofernandezmcd
Primavera favera

@clarafogons
Pa de retalls
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Montse Fíguls
Estilista de moda i propietària de la botiga Arttaller

q. pascual

la contra
11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
La paciència
Un defecte que no pots dominar?
Perfeccionista
Una persona que admires?
Peter Aedo
Un teixit?
El punt
A la costura, tot es pot fer amb mans?
La gran majoria de coses, sí
Un color
El blau i el negre
Un llibre?
‘La historia interminable’
Un grup de música?
M’agrada el rock català
Una pel·lícula?
No en tinc cap de preferida
Un viatge pendent?
Japó
Un comiat?
Adeu

”Sempre he tingut la
sort de treballar en
el món de la moda

“

Des de molt petita tenia claríssim que es volia dedicar
a la moda. Ha treballat per a importants empreses de la
moda, fa quasi quatre anys que va obrir la seva pròpia
botiga i taller i també fa encàrrecs per a entitats
Jordi Rius

· Per què vas tenir tan clar que
t’agradava la moda?

No ho sé, perquè a casa meva ningú
cosia. A la meva mare li havien obligat a cosir . Un dia vaig arribar a
casa i li vaig dir a la mare que volia
cosir. Em van apuntar a un lloc que
n’ensenyaven. La senyora que portava el taller va pensar que una
nena amb quatre anyets no duraria gaire i li va dir a la meva mare
que no li pagués matrícula perquè
en dos dies em cansaria. Doncs
aquests dos dies van ser 10 anys.
Hi vaig anar un o dos dies per setmana i fins i tot realitzava els casals d’estiu.
· Quins treballs hi feies?

Cosíem a mà. Vam arribar a fer de
tot. El primer treball que vaig fer
el recordo perfectament: un coixí

amb una aplicació d’un pallasso.
A mesura que anaves aprenent,
la cosa s’anava complicant i feies
més coses.
· Què vas fer després?

No existia la carrera de disseny
de moda aleshores. A l’acabar 8è
d’EGB vaig accedir directament a
l’Escola Illa on vaig fer una mena
de FP de Belles Arts. Era la més petita perquè tots venien de batxillerat. Eren uns estudis de cinc anys i
després cursos d’especificació de
patronatge, de perfeccionament
i de costura a màquina. Vaig sortir amb el títol d’estilista de moda.
· De seguida vas trobar feina?

No sé si vaig tenir sort o perquè les
ganes et fan trobar les coses. El cert
és que ja treballava quan estudiava.
A l’últim any estava fent el darrer
curs, la revàlida i pràctiques a Barcelona. Les pràctiques em van sor-

tir perquè es va fer una desfilada a
Barcelona i una dissenyadora em
va venir a buscar per fer-les. Després m’hi vaig quedar treballant.
Sempre he tingut la sort de treballar en el món de la moda. Primer
comences fent pràctiques, després
d’aprenent, de sargidora, patronista... Vas pujant de mica en mica.
· Els estilistes de moda també
heu patit la crisi del sector tèxtil?

Sí, molt. Hi ha hagut una crisi en
què molts llocs de treball van marxar fora i aquí es van quedar els
llocs de disseny, patronatge o coordinació de producció. Però normalment els dissenyadors acostumen a ser els propietaris de les empreses mitjanes.
· També has estat en empreses
multinacionals com Mango...

Sí. És molt diferent treballar per a
una empresa petita que per a una

multinacional. És molt més enriquidora la feina en una empresa petita
que en una multinacional. Tot té la
seva cosa i a tot arreu aprens molt.
Però a Mango, al final em vaig cansar als cap de tres anys perquè allà
no tens gens de creativitat. Ells es
fixen en les grans marques dels
grans dissenyadors i hem de treure aquell estil però a un preu que la
gent hi pugui arribar. Hi ha tanta
gent a dins que si tu fas patronatge
només fas patró. I si et toca comprar botons, només compres botons.
· En quin moment vas decidir establir-te pel teu compte?

Més que plantar-me pel meu compte, el plantejament va ser diferent.
Treballar en el món del disseny
implica moltes hores i quan treballes per a una empresa mitjanament gran implica estar moltes
hores fora de casa i del país. Els tallers són a la Xina, a Bangladesh o

a Portugal. En el moment que, amb
la parella, et planteges tenir fills és
per cuidar-los i criar-los. Aleshores
vaig deixar la feina, vaig començar
a fer produccions pròpies i a anar
per fires el cap de setmana. La gent
em va començar a preguntar per fer
classes. Al final ens vam plantejar
obrir una botiga on vendre teixits
i donar classes. Al final vam obrir
i ja fa quasi quatre anys.
· Quin nivell trobes a les classes?

Hi ha gent que ho ha arribat a odiar,
d’altres que han anat fent i hi ha
tota una generació que no sap res,
que no sap ni cosir-se un botó com
aquell qui diu. Fins ara no passava
res perquè ho feien les mares o les
àvies. Però és clar, moltes àvies no
hi són i les mares potser tenen problemes de vista. Aleshores, o fas
que t’arreglin la roba o t’atreveixes a fer les vores. I potser t’animes
després amb altres creacions.

