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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

eleccions municipals| p08

eleccions municipals | P08

Matías de la Guardia,
cap de llista
de Ciutadans

La CUP presenta
una candidatura
en cremallera

actualitat | P04

40 anys de
democràcia local

Foto de família dels regidors i regidores dels diferents consistoris locals des de les primeres eleccions municipals, l’any 1979, que van assistir a l’acte de commemoració dels 40 anys d’Ajuntaments democràtics. || Q. PASCUAL
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medi ambient | incendis

La pluja s’ha fet esperar
Malgrat les precipitacions
de la setmana passada,
els boscos de Castellar
arrosseguen un episodi
de sequera de tres mesos

Castellar manté
l’atur al voltant
del miler de
persones
Tot i que al març l’atur ha experimentat una petita pujada de 17
persones a Castellar del Vallès,
les dades continuen força estables. El número de desocupats a
31 de març ha estat de 1.003 persones i la taxa està situada en el
8,58%, de les millors de la comarca del Vallès Occidental, només
superada per Matadepera, Sant
Cugat i Cerdanyola del Vallès.
Segons l’Infoatur del Consell Comarcal, si mirem les dades
de desocupació del febrer de
2018, l’atur s’ha retallat a la vila
gairebé un 10% (110 persones).
La comarca va aconseguir retallar l’atur en un 4,7% passant de
52.583 a 50.097 i Catalunya ho va
fer en un 5% (de 418.181 a 396.642
persones aturades).

Rocío Gómez

Les primeres jornades del mes d’abril
ens han fet recuperar el paraigua a la
bossa. La pluja s’ha fet esperar després
de tres mesos de sequera, una situació
que feia preveure un estiu amb un alt
risc d’incendis. Si tenim en compte que
2018 va ser l’any més plujós dels darrers 30 anys a Castellar del Vallès, amb
1.103 litres de pluja acumulada segons
les dades de l’Estació Meteorològica de
Cal Botafoc, el primer trimestre de 2019
sense pluja ha encès totes les alarmes.
Cal tenir en compte que el 80% del
terme municipal de Castellar del Vallès
és terreny forestal, i s’integra dins del
Parc Natural de Sant Llorenç del Munt
i de l’Obac. “Enguany ha plogut poc
però la vegetació està ufanosa i més
o menys verda, i l’estrès hídric enca·
ra no ha tingut grans efectes sobre la
vegetació”, explica Àngel Miño, director del Parc Natural de Sant Llorenç
del Munt i de l’Obac. “Esperem que la
primavera sigui canviant i plujosa, de
manera que la vegetació pugui resis·
tir qualsevol incendi o principi d’in·
cendi”, afegeix Miño.
En referència al risc d’incendis, el
regidor de Medi Ambient, Aleix Canalís,
constata que “la situació evolucionarà
en funció de les pluges de les pròximes
setmanes”. “Amb el clima mediterra·
ni sempre estem alerta. Els incendis
i les temporades de sequera són re·
currents, però les tempestes d’estiu
també ho són”, apunta Miño.
Segons les estadístiques, el 90%
dels incendis són provocats per l’ésser
humà, i només un 10% són d’origen natural. “Els bombers i la gent de mun·
tanya diuen que els incendis s’apa·

ocupació |
dades de març

atur femení

El 80% del terme municipal de Castellar és terreny forestal i s’integra al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt. || ARXIU

1.103
litres

Van ser els
litres de pluja
acumulada que van
caure durant tot
el 2018 a Castellar
del Vallès

guen a l’hivern. En aquest sentit, la
feina que s’hagi pogut fer per part dels
propietaris forestals i dels bombers,
ADF i Serna, és una feina important
per tal de prevenir els incendis fores·
tals”, apunta Canalís.
Tanmateix, la majoria de boscos són
de gestió privada, i per tant els propietaris del terreny han d’assumir una certa
responsabilitat i tenir-ne cura. “L’explo·
tació de les propietats forestals, que en
temps pretèrits eren font de riquesa, ac·
tualment són una despesa pura i dura
per al propietari”, detalla el regidor. Tot
plegat, perquè els propietaris han d’assumir les tasques de manteniment, com ara
el desbrossat de les finques. “Són boscos
joves que han crescut molt ràpid, de
pi blanc, que és molt piròfit. En perío·
des de sequera són boscos que cremen
fàcilment”, apunta Canalís. És per això
que les tasques de prevenció són tan im-

portants. A mitjans de juny s’activarà el
Pla Especial de Prevenció d’Incendis de
la campanya d’estiu, un pla que s’elabora
de manera coordinada entre la Generalitat, la Diputació de Barcelona i els Ajuntaments, i amb la feina impagable dels
efectius d’ADF, Bombers i Serna. El director del Parc Natural de Sant Llorenç del
Munt detalla que s’han produït les primeres sessions de treball i d’estratègia per
concretar el pla. Com en la campanya de
l’any passat, és previst que les iniciatives
de sensibilització, pedagogia i vigilància,
com és el cas dels punts de guaita i els
informadors, tinguin un pes important.
Finalment, des de Protecció Civil s’ha
emès la prohibició de fer foc a menys 500
metres del terreny forestal, si no es disposa
d’una autorització del departament d’Agricultura, i fins al 15 d’octubre. Així, està prohibit fer qualsevol tipus de foc, barbacoa i
foguera al bosc o al llindar del bosc.

Un dels principals problemes
que pateix Castellar i la resta
de la comarca és l’atur femení:
per sexes, hi ha la vila 383 homes
(6,31%) a l’atur per 603 dones
(11,22%). A la comarca, la taxa
d’atur masculina és del 8,85% i la
femenina és del 13,91%. El principal col·lectiu d’edat amb la major
taxa d’atur és el dels majors de 55
anys (19,3%), mentre que el col·
lectiu de 30 a 44 anys té la taxa
més baixa (5,64%).
A nivell comarcal, per sectors d’activitat de procedència,
destaca l’augment mensual de
desocupats del grup sense ocupació anterior, demandants que
busquen la primera feina i, per
tant, serien també nova població activa. Interanualment, la
construcció i la indústria continuen sent els sectors que lideren
la disminució de l’atur registrat.
|| redacció
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40 anys d’ajuntaments democràtics

Quan tot era possible i tot estava per fer
Mig centenar de regidores i regidors es van aplegar per commemorar i recordar l’evolució del consistori d’aquests 40 anys

J.G.

De l’entusiasme al pragmatisme.
Aquesta seria l’evolució que han experimentat els 40 anys de democràcia municipal que es va commemorar
dimecres passat en un acte que va
comptar amb la presència de més de
mig centenar de regidores i regidores -i un centenar llarg d’assistentsque han anat passant pels diferents
mandats. I és que, com va dir un dels
primers regidors de la democràcia,
el pas del temps fa que es recordin
més les coses bones que les dolentes.
L’acte es va dividir en dos blocs: un
primer amb testimonis dels dos primers mandats i un col·loqui posterior
entre els quatre alcaldes vius (Ignasi Giménez, Montse Gatell, Lluís Corominas i Albert Antonell).
La nostàlgia va planar en la primera part. Les eleccions municipals
del 3 d’abril de 1979 van generar un
consistori “ple d’il·lusió i de com·
panyerisme”, tal i com va explicar
Anastasi Miralles, qui es va emocionar recordant en aquell primer mandat l’aprovació de l’ordenança per a la
supressió de barreres arquitectòniques. També va haver d’interrompre
el seu parlament a causa de l’emoció
Salvador Juanpere quan recordava
la creació de la policia local en col·
laboració amb el que ha estat el seu
cap durant anys Joan Alonso -mort
fa unes setmanes-. Eren temps durs
però plens d’il·lusió perquè “estava
tot per fer”, va admetre Manel Fitó.
També es va recollir algun testimoni divertit com quan Dolors Cos va
recordar que es van marcar l’objectiu de “catalanitzar la Festa Major
i ens vam trobar que ja s’havia con·
tractat la Sara Montiel”.
col·loqui entre alcaldes

El col·loqui entre alcaldes es va centrar en buscar els punts en comú de la
vida política local en aquestes quatre
dècades. Albert Antonell va recordar
els moments difícils que es van viure
arran de la mort sobtada de Miquel
Pont en el segon mandat -Pont va
ser el primer alcalde de la democràcia- i va tenir grans lloances pel seu
predecessor Josep Arderius, qui va
succeir Pont. Els seus, eren temps de
crear equipaments i serveis (l’ambulatori, l’Ateneu, Torre Balada, Palau
Tolrà) i, segons va dir Antonell, “hi
havia més fraternitat”. A partir
dels anys 90 -ja amb Corominas a

D’esquerra a dreta, la presentadora M. Antúnez amb Sales, Cos, Antonell, Juanpere, Calvo, Miralles, Castillero, Tort, Fitó, Sánchez, Moix i Caixach. || q.pascual

l’alcaldia- una de les situacions més
complexes que es van viure va ser
el traumàtic tancament de la fàbrica Tolrà, amb uns 1.500 llocs de treball directes i indirectes que es van
perdre. “Al capdavall ets l’alcalde
i la gent et demana solucions”, va
dir Corominas recordant la duresa
del moment viscut.
Al debat, la presentadora Marina Antúnez va posar en valor que
Montse Gatell ha estat l’única alcaldessa que ha tingut la democràcia. I
com va recordar Gatell, en aquests 40
anys de consistori, “només un 25%
han estat dones regidores”. “Allà
on s’administra el poder les dones
no estem en igualtat de condici·
ons amb els homes”, va denunciar
qui va se alcaldessa durant la dècada passada. Ignasi Giménez, alcalde actual, va recordar els durs anys
de la crisi econòmica viscuts a partir del 2008. Per Giménez, “la crisi
va situar les persones al centre de
les prioritats pressupostàries de
la vida municipal”.
tarannà castellarenc

El moment més dinàmic del col·loqui
es va produir quan tots quatre van

D’esquerra a dreta, Antonell, Giménez, Gatell i Corominas durant el col·loqui. || q.PASCUAL

intentar analitzar el tarannà castellarenc, una manera de fer i ser
que s’ha mantingut força estable en
aquests 40 anys, segons van coincidir-hi. “Tenim una ciutadania molt
activa i un municipi que s’ha vol·
gut allunyar del poble dormitori”,
va resumir Gatell. En aquest sentit,

Giménez va subratllar que la composició de la vila “és homogènia i no hi
ha barris amb problemes d’exclusió
i equilibri en la qualitat de serveis,
començant per les escoles”. Antonell va trobar una certa explicació:
“Castellar és un poble que recap·
ta els seus impostos per sobre de

la mitjana. Això diu que la gent es
troba bé”. Corominas va reblar l’explicació d’Antonell afegint que “la gent
està contenta de ser de Castellar”.
En aquest punt, tots van lloar el teixit
associatiu de la vila, que, segons paraules de l’alcalde vigent, “són mà·
quines d’integració”.
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erc castellar | proposta electoral

pp | acte de presentació

Una nova zona esportiva amb
piscina descoberta, tenis i pàdel
“Castellar necessita amb urgència
unes piscines descobertes”. Sota
aquesta premissa l’alcaldable d’ERC,
Rafa Homet, va presentar dimecres
passat una de les propostes que marcaran el programa de la formació per
a les eleccions municipals del 26 de
maig. Acompanyat per Oriol Martori i
Núria Raspall, número 5 i 4 de la llista
republicana respectivament, Homet
va recordar que Castellar havia comptat amb piscines d’estiu, piscines descobertes municipals “que eren una
referència comarcal”. “Quan es va
fer la piscina coberta, que era una
demanda, es va entendre errònia·
ment que una cosa substituïa l’al·
tra”, va remarcar l’alcaldable.
Així, la proposta d’ERC és emmarcar les piscines descobertes en
una nova zona esportiva que també
acolliria les pistes del Club Tenis Castellar. L’entitat esportiva traslladaria
la seva activitat al nou complex, i l’espai que ocupa actualment es transformaria en un aparcament públic.
Segons detalla la formació, el projecte arriba després d’un estudi tècnic del terreny que podria acollir-la.
Des d’ERC no han volgut concretar
la ubicació exacta perquè es tracta
d’un terreny que s’hauria d’expropiar,
i volen evitar una situació d’especula-

ció immobiliària. La inversió prevista per al projecte és de prop de 2 milions d’euros. “Serà un complex de
9.000 m2 , amb cinc pistes de tenis
i cinc pistes de pàdel, i dues pisci·
nes, una de 25mx12m i una per a
infants. També hi haurà un edi·
fici multiús amb vestidors i bar”,
va detallar Oriol Martori. L’equipament comptarà amb zona de pícnic
i espai de gespa. Si tira endavant, els
republicans vincularan la iniciativa a
un procés de participació ciutadana.
D’altra banda, l’objectiu és que
les piscines esdevinguin una finestra
a un dels punts forts de Castellar, el

patrimoni natural. “Serà un espai
vinculat a la via verda del Ripoll i al
Parc de Canyelles. Es tracta d’una
zona que necessita revitalització,
regeneració urbana”, va afegir Martori. En aquest sentit, Núria Raspall
va explicar que la nova zona esportiva promouria, per la seva accessibilitat, la pràctica d’altres esports com
el ciclisme, sortir a córrer o passejar. “Compagina l’entorn natural,
i l’engloba en aquest equipament.
És una forma de potenciar hàbits
saludables de l’esport i de descon·
gestionar les piscines que tenim”,
va concloure Raspall. || r.GÓMEZ

D’esq. a dreta: Oriol Martori, Rafa Homet i Núria Raspall, dimecres passat || f.muñoz

Agustí Bernad, al centre, i Alejandro Fernández, a la dreta, president del PP. || c.d.

El president del PP,
amb Agustí Bernad
El president del PP català, Alejandro Fernández, va visitar la vila per
donar suport al candidat del PP a
Castellar per a les eleccions, Agustí
Bernad.“El relleu de l’agrupació
a Castellar s’ha fet consensuat i
això demostra que el partit aquí
és fort, sòlid i amb un projecte al
darrere. L’Agustí té moltes opci·
ons de treure un resultat excel·
lent”, va dir Fernández.
Durant la presentació, davant
d’una quarantena de persones, Bernad va reconèixer, emocionat, que
estava molt il·lusionat. “Vull que a
Castellar tinguin veu totes aque·

lles persones que no en tenen.
Treballarem per tothom, i em
comprometo a votar en contra
de totes aquelles mocions relaci·
onades amb llacets grocs i presos
polítics. Treballarem per totes
aquelles coses essencials que ara
estan deixades de la mà de Déu,
com els habitatges, el jovent, la
piscina, les urbanitzacions, la
neteja dels carrers”.
Per acabar la seva intervenció, Bernad va dir que treballarà
perquè es torni a parlar de Castellar, “que esdevingui referència a
la comarca”. || CRISTINA DOMENE
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som de castellar-psc | programa electoraL

comuns | medi ambient

Promouran la
creació d’un equip
d’agents cívics

Mesures per a la
promoció del
vehicle elèctric

La proposta electoral apunta que “vetllaran
pel compliment de les ordenances de civisme”
Pepe Leiva i Ignasi Giménez, de la candidatura Som de Castellar-PSC. || Cedida

El candidat de Som de CastellarPSC, Ignasi Giménez, proposa de
cara al proper mandat la creació d’un
equip d’agents cívics. Segons un comunicat de la candidatura, aquests
agents “vetllarien pel compliment
de les ordenances i durien a terme
un control més estricte dels petits
actes d’una minoria que afecten
tots els veïns i veïnes”.
“Si bé els darrers anys hem
pogut anar recuperant i creant
nous espais de convivència, fet
que ha suposat un esforç inversor
molt important, ara és el moment
d’abordar encara amb més intensi·
tat les actuacions incíviques que es
produeixen a la via pública”, afirma Ignasi Giménez.
Segons expliquen, la figura de
l’agent cívic s’ha de veure en la perspectiva “de la millora de l’atenció a
la ciutadania, contribuint a man·

tenir la bona convivència i el com·
pliment de les normes de civisme”.
La idea és que els agents cívics estiguin en permanent contacte amb la
policia municipal i centraran la seva
activitat, principalment, en prevenció de conflictes, compliment de les
ordenances municipals, control de
la normativa de tinença d’animals,
especialment els excrements de gos,
ús correcte dels contenidors de deixalles, correcte estacionament, deficiències en mobiliari urbà o molèsties de soroll als espais públics. “En
definitiva, es tracta de contribuir
al fet que tots i totes puguem gau·
dir de l’espai públic, dels nostres
carrers i les nostres places, amb el
màxim de neteja i civisme”, afirma
la candidatura.
trobada amb el ministre duque

D’altra banda, el cap de llista de Som

El cap de llista d’En Comú Podem Castellar, Humberto Carrero, que aquest cap
de setmana ha visitat la Fira de la Mobilitat Sostenible a Sabadell, defensa que
“cal que Castellar del Vallès disposi
d’un pla estratègic de mobilitat elèc·
trica municipal, i que el nostre muni·
cipi es converteixi en model de refe·
rència de gestió del vehicle elèctric a
nivell comarcal”. Per això, els comuns
aposten per impular un pla que permeti la instal·lació de “10 punts de recàr·
rega d’una manera progressiva, així
com la dotació de vehicles elèctrics pel
parc mòbil de l’Ajuntament”. També
proposen subvencions als particulars i
a empreses i aparcaments comunitaris.
|| redacció

Ignasi Giménez amb el ministre de Ciència Pedro Duque aquest dijous. || Cedida

de Castellar-PSC va poder mantenir
dijous al matí una trobada a l’Observatori Astronòmic de Sabadell amb
el ministre de Ciència i Universitats,
Pedro Duque. Segons la formació política castellarenca, “Giménez va

compartir amb el ministre pro·
jectes de la vila vinculats al fo·
ment del coneixement, la cièn·
cia i la recerca com la Setmana
de la Ciència o el CastellarLab”.
|| redacció

El cap de llista, Humberto Carrero. || Cedida
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junts x castellar | trobada a waterloo

ciutadans | candidatura

Puigdemont crida els castellarencs
a defensar la República a les urnes

Matías de la Guardia
encapçalarà la llista de
Ciutadans a l’alcaldia

El president Puigdemont amb Pau Castellví durant la trobada a Waterloo. || Cedida

El dijous 4 d’abril l’alcaldable de
Junts per Castellar Pau Castellví es
va reunir amb el president Carles
Puigdemont a la Casa de la República a Waterloo, la seva segona reunió a la localitat belga amb el president a l’exili en els darrers mesos.
Al llarg de prop d’una hora Puigdemont i Castellví, qui, segons un comunicat de la formació, assessora el
president en matèria de política internacional, van estar tractant els
diversos escenaris que s’obriran per
a Catalunya a partir de les eleccions
europees del 26 de maig.
El candidat a l’alcaldia de Junts
per Castellar va regalar a Puigdemont unes mongetes del ganxet de
Can Casamada i una samarreta de
Suma+ -campanya ciutadana castellarenca que reivindica vetlladors a
les aules-, tot transmetent-li la seva
preocupació pel creixement de la precarietat de la vida de la pagesia a Catalunya i la desatenció de la diversitat funcional a les aules denunciada
pel col·lectiu castellarenc. En les pro-

peres setmanes, Castellví s’ha compromès a fer arribar al president una
carta del col·lectiu en aquest sentit,
juntament amb una nova petició perquè Puigdemont s’impliqui en aconseguir la implementació del decret
d’inclusió que van promoure ell i la
Consellera Clara Ponsatí durant la
legislatura passada, que hauria de
garantir un increment dels vetlladors escolars.
En acabar la reunió, Puigdemont va voler fer una crida als castellarencs que creuen que Catalunya
ha de continuar existint com a realitat política a no equivocar-se “vo·
tant a Castellar els mateixos que
a Catalunya i que a l’Estat per·
meten la repressió, així com l’es·
canyament i la intervenció de les
finances públiques catalanes for·
çant la Generalitat a congelar una
part important del programa de
govern”, segons la nota de premsa
de la formació.
Puigdemont també va qualificar de, “com a mínim, cínica” la ce-

lebració que l’actual equip de govern
socialista de Castellar està impulsant
per celebrar els 40 anys de democràcia municipal, si bé va reivindicar
l’esperit reformista del municipalisme catalanista del 1979, “un esperit
crític i atrevit que ara manca en
els partits clau de la transició, co·
mençant per l’espai que en aquest
moment ocupa el PSC”. En aquest
sentit, va demanar que es reivindiqués, i no celebrés, una democràcia
que no ha acabat d’arribar. Per acabar, va aportar les seves valoracions
sobre què ha de tenir un alcalde en
base a la seva experiència com a alcalde de Girona.
Castellví ha comentat que en
el darrer any, “he trobat en el pre·
sident Puigdemont un gran líder i
una gran persona. Em sento privi·
legiat d’haver pogut comptar amb
els seus consells. En certa mane·
ra, m’està fent de mentor i això fa
que, encara més, em senti cridat
a donar-ho tot per aquest poble i
aquest país”.

Matías de la Guàrdia serà el candidat de Ciutadans (Cs) a l’alcaldia de Castellar del Vallès en les eleccions del 26 de maig. El candidat exerceix com a
metge d’urgències d’hospital, és vocal d’un sindicat mèdic i col·laborador
en la comissió de sanitat del grup de Ciutadans en el Parlament de Catalunya. “Encarem el projecte amb moltes ganes de defensar-lo. Creiem
que en els darrers anys hi ha hagut un monopoli al govern de l’Ajun·
tament i el nostre objectiu és que hi hagi més pluralitat, estem treba·
llant per obtenir representació i construir un ajuntament beneficiós
per a tots els ciutadans”, ha manifestat De la Guàrdia.
En la llista l’acompanyen Shayla Santos González, coordinadora en
inserció sociolaboral amb 12 anys d’experiència amb persones en risc d’exclusió social; Jaime de Roa Coca, auditor comptable i secretari de l’agrupació municipal i Salvador Pulido Sánchez, arquitecte tècnic i analista de
programari per a projectes TIC en multinacional. “És una candidatu·
ra molt diversa, un equip multidisciplinari i variat de persones que
aporten, des de la societat civil, les seves inquietuds i perspectives
per al municipi”.
L’alcaldable de Ciutadans ha explicat que les darreres setmanes han
parlat amb diferents serveis de Castellar per saber en quina situació es troben. “Hem parlat amb la policia, residències de gent gran, el servei de
neteja, d’aigua... n’hi ha alguns que estan bé, però altres serveis s’han
de vigilar i de millorar”. Demà dissabte, el candidat i els principals números de la llista estaran al carrer Montcada en una carpa informativa per copsar els neguits i les propostes dels ciutadans. || c. domene

nova web

D’altra banda, Junts per Castellar
acaba de presentar una nova pàgina
web, un espai digital i transversal on
s’hi poden trobar notícies i articles de
caire local, el programa que defensa per a Castellar, l’equip que forma
part de la candidatura i altra informació rellevant relacionada amb la
formació. A més, dins de la pàgina
juntspercastellar.cat s’ha creat una
eina en la qual el ciutadà és el protagonista. L’apartat “Fem-ho junts.
Participa!” està dividit en 3 grups de
participació ciutadana: economia,
entorn i persones, els tres eixos en
què s’estructura el programa polític
de Junts per Castellar. || redacció

A l’esquerra, el cap de llista, De la Guardia, amb Santos, Pulido i De Roa. || cedida

cup castellar | CANDIDATURA

de l’ 1 fins al 21”.
Respecte a si la CUP se sent
hereva de Decidim Castellar, Oncins planteja que “va ser una eina
per treballar i que potser ara fa
un pas enrere” encara que “hem
d’aprofitar la dinàmica per ser
assemblearis i ser esquerres al·
ternatives de debò”.
La CUP espera com a mínim
aconseguir representació en el ple
de l’Ajuntament i tenen clar que
“no ens vendrem per entrar al
govern”.Com a punts programàtics forts, els cupaires aposten treballar per projectes a l’hora de fer
pressupostos “tenint en compte
la transversalitat de diferents
regidories” . Com a pal de paller
del seu programa, també hi ha treballar la República des del municipi. El 23 d’abril la CUP tindrà una
parada per Sant Jordi i el 25 d’abril
celebrarà la seva darrera comissió
de treball per elaborar el programa
electoral en temes de participació.

La CUP presenta la seva llista
La professora Marga Oncins encapçala la
candidatura i Marc Serrà ocupa el segon lloc

La CUP ha fet pública la seva llista a
les eleccions municipals de 2019 amb
l’ànim de treballar “no pel poble,
sinó amb el poble, que senti que
pugui participar”, explica Marga
Oncins, número 1 de la llista dels
cupaires. Oncins remarca que arriben a la cita electoral amb l’ànim
que “deixi d’haver la majoria ab·
soluta del govern socialista que
té paralitzat el poble”.
Els cupaires tenen clar que
volen “construir poble, tant des
del govern com des de l’oposició”,
afegeix Bili Juanico, que serà el número 4 de la llista. Marc Serrà, que

va ser regidor de Decidim, ocupa
el segon lloc de la formació d’esquerres alternativa. Montse Fíguls
serà al tercer lloc, Cèlia Castella el
5 i Roger Farriol el 6. La llista cremallera es porta fins als darrers extrems, fins i tot en la presència de
suplents. A la llista hi ha representants “molts sectors de Castellar,
des de joves fins a autònoms i re·
presentants d’entitats”, reconeix
Juanico. Aquest matí la formació
donarà a conèixer un vídeo amb els
seus integrants, en què no se sabrà
el número que ocupa cadascú “per·
què tothom té el mateix valor des

La llista de la CUP Castellar encapçalada per Marga Oncins, la tercera per l’esquerra. || cedida

|| JORDI RIUS
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actualitat
seguretat | homenatges

policia local | reconeixement

Homenatge pòstum al cap
de la policia Joan Alonso
L’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local de Catalunya
(ACCPOLC) ha concedit aquesta setmana la medalla al mèrit policial a
títol pòstum a Joan Alonso, Cap de la Policia Local de Castellar del Vallès entre 1985 i 2019, que va morir l’11 de març de passat. L’acte va tenir
lloc en el marc del congrés anual que organitza aquesta entitat presidida pel cap de la Policia Local de Badalona, Conrad Fernàndez, i que
enguany s’ha dut a terme a El Vendrell amb l’assistència del Secretari
General d’Interior de la Generalitat de Catalunya, Brauli Duart, entre
altres autoritats polítiques i comandaments policials d’arreu de Catalunya. A més, ha comptat amb una delegació castellarenca formada per
l’alcalde, Ignasi Giménez, el regidor de Seguretat Ciutadana, José Leiva,
el sergent en cap de la Policia Local, Armand Martínez, i familiars de
Joan Alonso. El congrés que s’ha celebrat a El Vendrell ha tractat, entre
d’altres temes, la tecnologia i les noves aplicacions en l’àmbit de la seguretat, i la taula rodona “Un futur model de policia i el servei al ciutadà”,
en què han intervingut diversos experts. || redacció
Imatge dels agents que han rebut felicitacions i reconeixement per la seva tasca dins del cos. || GEO

El Dia de les Esquadres, a Castellar
Agents dels Mossos
d’Esquadra reben
diverses felicitacions
Castellar del Vallès va acollir, per tercera vegada, l’acte de celebració del
Dia de les Esquadres, un esdeveniment organitzat per l’Àrea Bàsica Policial dels Mossos d’Esquadra de Sabadell (ABP Sabadell), que engloba

tots els municipis de la seva competència (Castellar, Sentmenat, Sabadell, Polinyà, Santa Perpètua, Palau-solità i Plegamans, Sant Quirze
del Vallès, Sant Llorenç Savall i Gallifa). El Dia de les Esquadres és una
celebració anual que té per objectiu
considerar la feina de totes aquelles
persones que integren els Mossos
d’Esquadra. En aquest sentit, la jornada ha servit per fer públiques una
quarantena de felicitacions a agents i
comandaments dels Mossos d’Esqua-

dra que en el darrer any han destacat
de forma meritòria en alguna de les
seves actuacions. “En aquest acte
el que hi ha, sobretot, és emotivi·
tat”, va afirmar el sotscap de l’ABP
Sabadell, Roger Sales. “Se’ls fa un
reconeixement i ho fem davant de
la ciutadania perquè vegin la gent
bona que hi ha al cos, nosaltres ja
ho sabem però volem que ho sàpiga
tothom”. Durant l’acte es van viure
moments emotius quan es va recordar el cap Joan Alonso.

lluís coma | 1948-2019

Castellar perd
una de les veus
més entranyables

Lluís Coma en una imatge de l’any 2016. || arxiu

Lluís Coma, una de les personalitats
més rellevants del món cultural castellarenc, va morir dissabte passat
després d’uns mesos patint una malaltia que finalment no ha pogut superar. Coma –el funeral del qual va-

La família de Joan Alonso amb les autoritats municipals i policials a l’homenatge. || cedida

tenir lloc dilluns passat a l’església de
Sant Esteve– ha estat sempre vinculat al món de la música –de fet, és el
pare d’una nissaga familiar dedicada
a la música en totes les vessants– i a
diverses entitats sobretot culturals
de Castellar del Vallès com l’Agrupació Sardanista Amics de Castellar.
Entre altres facetes, Coma dirigia el Cor de Cavallers, que justament protagonitzava diverses actuacions durant la Setmana Santa amb
els Cants de la Passió (tradició centenària a la vila), i estava, com a catequista i membre del consell parroqui-

al, molt compromès amb l’església de
Sant Esteve i amb l’entitat Amics del
Puig de la Creu. Dins de la música tradicional catalana també va ressuscitar
les caramelles a la vila, activitat que
va recuperar després d’anys en l’oblit.
ràdio castellar

Fins a finals de l’any passat, era una
de les veus més entranyables de Ràdio
Castellar com a un dels presentadors
de l’històric programa de sardanes de
l’emissora ‘Reinaxença’, que s’emet els
dissabtes de 9 a 11 del matí [més informació p.12]. || redacció
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setmana santa

tradicions | pastisseries

parròquies | misses

L’espera amb
delit de la Pasqua

Litúrgies de
Setmana Santa

Les pastisseries Sant Jordi, Villaró, Muntada i Andreví preparant les

Les parròquies de Sant Esteve de Castellar i Sant Feliu del
Racó han preparat un seguit de
celebracions amb motiu de la
Setmana Santa. Aquest dissabte, a les 20 h, hi haurà la missa
de Rams a les 20 h a l’església de
Sant Esteve.
L’endemà, Diumenge de
Rams, a les 10.15 h, hi haurà la
Benedicció de Rams a la plaça
i missa a Sant Feliu del Racó. A
les 12.15 hores es farà la tradicional Benedicció de Rams a l’atri
i missa. A les 20 h d’aquest diumenge es farà la missa de Rams
a la Capella de Montserrat.
Ja en plena Setmana Santa,
concretament dijous 18, tindrà
lloc, a les 18 h, la missa de la Cena
del Senyor a Sant Feliu del Racó.
Dues hores més tard, la missa
es farà a Sant Esteve, a més dels
Cants de la Passió. Tot seguit,
es farà la vetlla de la pregària al
Santíssim. Divendres Sant, al
Puig de la Creu tindrà lloc la Trobada de Primavera, organitzada
pels Amics del Puig de la Creu. Al
matí hi haurà ofrena de llànties,
rams i flors boscanes a la capella
de Santa Maria de la Creu, un Via
Crucis a partir de les 9.30 h , el
Cant de la Passió amb el Cor de
Cavallers de Castellar a les 11.45
h i l’audició de Stabat Mater. Al
pati interior, hi haurà un esmorzar amb torrades amb oli i sal. A
la tarda, a les 16 h, tindrà lloc la
celebració de la Mort del Senyor
a Sant Feliu del Racó més un Via
Crucis. A les 18.30 h es farà la mateixa cerimònia a Sant Esteve de
Castellar.
La Vetlla Pasqual del dissabte 20 d’abril es farà a les 20 h
a Sant Feliu del Racó i a les 22.30
h a Sant Esteve. Finalment, Diumenge de Pasqua -diumenge 21
d’abril- es farà missa a les 10.15
a Sant Feliu del Racó i a les 12.15
a Sant Esteve de Castellar. A les
20 h, la missa de Pasqua es farà
a la Capella de Montserrat. ||

mones de xocolata d’enguany als seus obradors i aparadors. || GEO

redacció

Les pastisseries locals s’afanyen a fer les
millors creacions de mones de xocolata

Jordi Rius

La tradició de Pasqua marca que els
padrins regalin als seus fillols una
mona el Diumenge o el Dilluns de
Pasqua, una tradició que simbolitza que la Quaresma i les seves abstinències s’han acabat. Inicialment,
la mona era una massa de coca elaborada amb sucre i altres llaminadures, amb ous durs a sobre, però a
Catalunya, amb el temps, els ous es
van tornar de xocolata i a la fi van esdevenir la base de la mona. La presència de l’ou de Pasqua és present
a tot Europa, des d’Anglaterra fins
a Ucraïna, com a símbol de la fecunditat i la multiplicació de les espècies. Amb el temps, els ous de xocolata
han evolucionat cap a creacions més
originals que segueixen, en alguns
casos, els gustos dels fillols.
unicorn i ‘fortnite’

Si hi ha unes figures triomfen que clarament aquest any entre les creacions dels pastissers locals són l’unicorn i els personatges del videojoc
Fortnite. A aquests personatges s’hi
han d’afegir “els PJ Masks, la Vam·
pirina, Ladybug, Los Lunis i Lego”,
explica Isabel Gutiérrez, de la Pastisseria Sant Jordi.
Juan Pardo, de la Pastisseria
Villaró, ha optat enguany per dissenyar “castells diferents respec·
te a altres anys, ous asteques, gi·
rafes, ratolins, elefants i peixos, a
més dels unicorns, pels quals estan
bojos els nens i nenes”. Totes aquestes creacions es poden contemplar a
la rebotiga de l’establiment. Aquests
dies, la pastisseria del carrer Major
ja comença a atendre els primers

encàrrecs, alguns de fora de Castellar del Vallès.
En canvi, el mestre xocolater
Joan Muntada, de la Pastisseria
Muntada, reconeix que a part de la
moda de l’unicorn, “el personatge
de moda ja no existeix, ha passat
a la història” A la Pastisseria Muntada des de fa tres anys fan una col·
lecció d’animals elaborada amb ous
i esferes “pensada perquè la gent
vegi com fas les creacions, que
d’altra banda són úniques”, reconeix Joan Muntada. Enguany, han
elaborat balenes, conills, un pollet
que surt de l’ou, granotes, abelles,
un os panda i un mico. La temàtica del Barça continua sent una de
les més sol·licitades per Pasqua i,
a part de la pilota d’or amb Messi,
“enguany hem fet un ou blaugra·
na”. També han realitzat ous amb
plomes, amb forma d’ou ferrat, “un
ou com si estigués lligat amb un
cordill o un ou com si es tractés
d’una paleta de color”.
Des de la Pastisseria Andreví,
admeten que “els primers encàr·
recs ja s’han fet aquesta setmana,
encara que esperem més encàrrecs
a principi de l’altra”, assegura Marc
Andreví. Hi ha mones de xocolata de
diferents formats “perquè els cli·
ents puguin triar la seva elecció”.
En funció de la mida de la mona, els
padrins “amb la figura ja fan i altres
que fan la comanda amb el pastís i
tot”. Muntada assegura que els encàrrecs que es fan “ja que es dema·
nen coses grosses, s’acostuma a
acompanyar amb pastís”. El pastís
que serveix de base de les mones de
xocolata “pot ser de gema, de sara,
que és una de les més demanades,
o de trufa”, assenyala Gutiérrez.
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opinió
Família de Lluis B. Coma Coll

Agraïments
Moltes gràcies a tothom per les mostres d’amor, els pensaments que ens heu
dedicat i la companyia que ens heu fet
durant aquests dies. Ens sentim tristos
però estimats i estem segurs que ell ha
notat el vostre escalf. Gràcies de tot cor.

Txema Cot, en nom de tota la parròquia

danístics de tècnica musical i de coneixedor de compositors i intèrprets.
Formava part important de la quantitat de persones que, arribades fa anys
a Castellar, s’han anat incorporant a
les moltes i diverses activitats castellerenques, fent poble, fent cultura, des
de, entre d’altres, acostar-se a un jardí
d’infància per mostrar-los què era un
flabiol i un tamborí, a ensenyar música, a formar el Cor de Cavallers, a dirigir cants a la Parròquia o a renovar
les antigues caramelles. Tot un personatge difícil d’oblidar. Arribada la teva
hora, descansa en pau, Lluís.

de Sant Esteve

Lluís fins al final
Tots tenim al cap la imatge del catequista o la catequista com la d’aquell
senyor (o sovint senyora) que explica
històries sobre Jesús als nens i nenes…
però el cert és que un mestre és mestre quan amb la pròpia vida viu allò que
ensenya, sigui catequista, entrenador
esportiu o mestre d’escola…
En Lluís ens ha deixat molt ràpid.
Massa ràpid. Encara no ens en sabem
avenir. Feia dos dies que començàvem
el curs i ell a la seva carpeta ho tenia
tot apuntat (calendaris, programacions, llistes de famílies a punt…), ja des
d’abans de començar l’estiu.
De fet, va ser de les primeres persones de la parròquia que em va presentar el mateix mossèn Joaquim. I que,
enmig del trasbals que significa per a
una comunitat que canviïn el timoner
de la nau, ell sabia què volia i com ferho per tenir lligada la programació de
la catequesi, que tan estimava.
Des que vam tenir notícia de la seva malaltia sempre l’hem tingut present en les
misses i pregàries, la majoria de vegades sense dir-ne el nom, però tenint-lo
tots molt present en el cap i en el cor.
Ell ens ho posava fàcil (molt fàcil), perquè es deixava estimar i agraïa les visites, amb el seu to sempre cordial i atent.
Més aviat ens preguntàvem si era convenient visitar-lo perquè no sabíem si
faríem nosa, però ell n’estava content.
I també sempre sincer. Quan els efectes de la medicació impedien que pogués atendre les visites no li costava
gens dir que seria millor un altre dia.
Des del Consell Parroquial, des de
l’equip de catequistes i la parròquia
de Sant Esteve en general volem expressar el nostre més sincer condol
a la família d’en Lluís i a tots els seus
amics. El trobarem molt a faltar. No
solament nosaltres, també les famílies i els infants que el tenien com a catequista. Fins sempre Lluís! Que al Cel
ens puguem veure!

Francesc Sagrera

Ha mort Lluís Coma
Ens ha deixat una persona amable, responsable, entregat a la cultura musical
de Castellar, pare de músics del País i
dintre de les variades facetes musicals
que el ploren, nosaltres, els sardanistes, sigui perquè havia tocat de flabiolaire en diverses cobles, sigui perquè
aquest darrers temps comandava un
dels programes, “Renaixença”, ens
deixa orfes dels seus comentaris sar-

Cercle de Col·leccionistes de Castellar

Trobada de plaques
Companys i amics us esperem aquest
dissabte 13/4/2019 a la trobada de plaques que es farà a l’Espai Tolrà, on els
que compreu l’ampolla rebreu una sorpresa que esperem que serà del vostra grat. També podreu trobar algunes coses del Barça, taps corona, una
capsa amb plaques que podreu agafar
gratis i alguna cosa més.
Farem uns sortejos pels quals cal comprar unes tires de 10 números a 1 € o 60
números a 5 €. Podreu fer canvis i fer
tertúlies tocant els temes que us interessin. Esperem que ens faci bon tems
i que ens trobem a la trobada.

Oriol Junqueras
(Soto del Real, abril de 2019)

Carta d’Oriol Junqueras
Estimades companyes i companys de Castellar del Vallès,
hem rebut el llibre que ens vau fer arribar fet amb fotos vostres, plenes de
missatges d’escalf, estima i esperança.
Una abraçada immensa a tots i cadascun de vosaltres i a tots els que estimen
la justícia i la fraternitat. El que feu és
impagable i ens acompanya a tothora.
És cabdal que cada dia més i més ajuntaments siguin governats pels republicans, imprescindible si volem construir
un nou país. Un país és la seva gent, tota
la seva gent. Per això la prioritat sempre ha de ser treballar per una societat més justa i més lliure, la prioritat
sempre ha de ser la ciutadania.
És un orgull saber que hi sou, que no
defalliu, que seguiu endavant, amb
optimisme, lluitant, treballant, amb
un somriure, generosos, cohesionats
i amb tota la voluntat i determinació
intactes. Sou un gran equip, solvent i
compromès, amb un gran candidat,
el Rafa Homet, a qui des de Soto del
Real, en ple judici al Tribunal Suprem,
expresso tot el meu suport i calidesa.
El Vallès és la terra de grans companys
com el Raül Romeva i la Carme Forcadell, una dona coratjosa, valenta i honesta. I a costat seu, us dic que volem
guanyar i que el que hem de fer és guanyar, que volem dibuixar un somriure
als ulls de tota la bona gent, com diu el
Gabriel Rufian: ‘Somrieu perquè hem
nascut per guanyar!’
Som en el camí i sabem que aquest
camí no és fàcil, que és ple de paranys,
que ens faran patir i que ens volen fer

pagar un preu molt alt en forma d’escarment. L’inici del judici al Suprem encara ha evidenciat més els pals de cec de
l’estat. A mesura que avança s’evidencia la inconsistència de les acusacions.
Però també tot allò que ja hem vist en la
fase d’instrucció, la parcialitat.
Aquest moment històric demana el
nostre compromís, la nostra cohesió
com a grup humà, intel.ligència política i eficàcia per damunt de la cridòria. És a ciutats com Castellar del Vallès on ens estem jugant el país, és aquí
que hem de fer camí, és aquí on hem de
construir pas a pas el país que volem.
Esquerra Republicana de Catalunya,
ara com en el passat, ha de reblar el
seu compromís amb la justícia i la llibertat, teixint complicitats, és així com
vam fer l’1 d’Octubre. Els seus homes i
dones, un cop més, han estat davant de
tot, tirant del carro quan feia pujada,
allargant la mà a tothom, colze a colze
amb tota la bona gent. Aquesta llarga
història de defensa del país i de construcció d’una majoria republicana ha
servit per sumar molts partidaris a la
causa de la justícia i la llibertat. Tal com
he recordat repetides vegades i no me’n
cansaré: Si volem guanyar hem de seguir sumant. I qui millor que nosaltres,
que fa més temps que ningú que som
a les trinxeres per seguir allargant la
mà a tothom.
Volem una victòria de país, inapel·
lable, volem una majoria imbatible
que faci imparable el nostre ideal Republicà i aquesta majoria comença per Castellar, per tots i cadascun
dels nostres pobles, barris i ciutats.
Abraçada, Rafa. Abraçada a tothom
Molts ànims a totes i tots.
Persevereu perquè jo ho faré.
Estigueu orgullosos de tot el que hem
fet i prepareu-vos per tot el que vindrà.
Una immensa abraçada a totes i
tots, guanyarem!

Assemblea de Dones d’ERC

‘Homenatge a les grans
dones’ passa per l’OSB
L’ Obra Social Benèfica acull fins al dia
de la mare -5 de maig- l’exposició homenatge a les grans dones. Ens fa especial il·lusió que aquesta exposició
ompli de color i històries entranyables
les parets del que havia estat l’hospital de Castellar. Només podrà ser visita pels residents i familiars i amics
d’aquests. S’estan incorporant noves
històries, motiu per pensar que aquest
projecte està molt viu.

Junts per Castellar

El ‘show’ de Som de
Castellar

S’

acosten les eleccions i
l’equip de govern ultima els detalls i l’atrezzo
d’aquest gran escenari
que és Castellar per tal
de crear un plató des del qual fer veure
que Castellar ha avançat en alguna cosa
aquests darrers quatre anys. Res més
lluny de la realitat. Aquells que són més
observadors s’hauran adonat que tot

és una posada en escena per aparentar allò que no ets.
Durant aquestes últimes setmanes,
la successió d’obres, remodelacions i
manteniments diversos han irromput
en la tranquil·la vida castellarenca de
la mateixa manera que quan convides
algú a casa has de tenir-ho tot a punt
a corre-cuita abans que no arribin els
convidats i s’enduguin una impressió
no desitjada. I què s’acostuma a fer
quan no hi ha temps per fer les coses
adequadament? Prioritzar, apostar pel
més segur i ocupar-se del que es veu
a primera vista. Justament el que ha
fet el PSC aquí.
I com que els recursos són els que són,
surt més a compte invertir-los allà on
puguin crear un major impacte entre
la gent, que és qui decidirà si continues en el poder o no. Som davant d’un
sistema clientelar molt utilitzat pel
PSOE a Andalusia que ha tingut conseqüències nefastes pel desenvolupament d’aquesta regió. I no podem permetre que el PSC de Castellar segueixi
els mateixos passos aquí, però malauradament ja està passant. Només cal
fer un tomb per Sant Feliu, el Balcó,
els Airesols, les Arenes, Can Font... La
manca d’inversions i manteniments és
evident, fins el punt que s’està convertint en un problema de seguretat pública per als veïns.
Mentre el centre s’endú el gruix de
l’atenció de l’Ajuntament, la resta de
barris i nuclis del municipi estan abandonats des de fa anys. El camí que va
a Sant Feliu per Can Juliana, pel qual
no s’hi pot transitar perquè la passera
que creua el riu fa que està destrossada
anys i panys, n’és un exemple. Els camins que voregen les Arenes, amb arbres caiguts i brutícia per tot arreu, en
són un altre. Però com que en aquestes
zones hi ha menys veïns per votar-te,
val més centrar-se en altres coses més
profitoses. Tot es redueix a una qüestió de vots. I mentre el 155 segueixi dirigint l’Ajuntament, els castellarencs
viurem encapsulats en un poble artificial i de cartró pedra amb el que faran
el que vulguin per fer veure que es preocupen per nosaltres, com en el cas de
Truman Burbank, de la pel·lícula El
show de Truman.

Rafa Homet*

Grans dones de Castellar
és de setanta dones: les
nostres àvies, les nostres mares, les nostres
veïnes... la nostra història. El gran patrimoni històric de Castellar
que ha estat silenciat durant segles: les
dones. No tenim pràcticament noms
de dones als nostres carrers, com si
cap castellarenca hagués fet res digne
de menció en tota la història. Per això
l’assemblea de dones
de Castellar va dissenyar una exposició gegant. Dones explicades des de
Castellar amb noms i cognoms. Un
mosaic que dibuixa èpoques, escenaris, històries quotidianes que, juntes,
formen la història gran, la que quan
arriba als llibres ha perdut els noms
de les dones pel camí.
I l’assemblea de dones d’ERC Castellar
ha començat a recollir aquestes dones

M

que no s’han tingut en compte i les ha
posat en plafons que ens miren als ulls
i ens interpel·len sobre qui som i d’on
venim. Una exposició gegant que no
para de créixer: he de confessar que
em vaig emocionar quan una senyora nonagenària ens va aturar pel carrer i ens va donar una foto i un paper
amb quatre ratlles escrites amb aquella cal·ligrafia que tant m’enamora. La
foto d’ella mateixa fa anys, amb la seva
història i el seu llegat.
L’exposició ha marxat del Casal Catalunya i ara fa estada a l’Obra Social
Benèfica fins al dia de la mare. Ens fa
especial il·lusió que aquesta exposició
ompli de color i històries entranyables
les parets del que havia estat l’hospital de Castellar. Només podrà ser visita pels residents i familiars i amics
dels mateixos, però seguirà caminant i
creixent. Cap dona a l’oblit, un projecte viu i necessari.
*Portaveu d’ERC

Ignasi Giménez*

40 anys d’ajuntaments
democràtics

A

quest passat 3 d’abril
s’han acomplert 40
anys de les primeres
eleccions municipals
després de la dictadura. El 19 d’abril de 1979, es constituïa
el primer ajuntament de la democràcia. Per totes les persones que formaven part d’aquest primer consistori començava un camí ple d’incerteses però,
per sobre de tot, d’il•lusions.
Per commemorar-ho, dimecres vam
realitzar un acte obert a la ciutadania, on vam poder comptar amb tots
els alcaldes i l’alcaldessa vius de la democràcia al nostre municipi. També
amb gran part dels regidors i regidores de tots els mandats.
Va ser un acte molt emotiu de retrobament de moltes de les persones que
han contribuït a fer de Castellar la gran
vila que ha estat, és i serà; amb el sentiment de pertinença i la idiosincràsia
que ens fan singulars.
Durant aquestes quatre dècades
d’ajuntament democràtic, sis alcaldes i 132 regidors i regidores de tot el
ventall ideològic han deixat la seva empremta a la nostra vila. Cadascú amb la
seva forma de pensar i les seves prioritats, però amb el denominador comú de
la voluntat i el convenciment de donar
el millor servei als seus veïns i veïnes.
El Castellar actual, amb tota la profunda transformació que ha experimentat al llarg d’aquests 40 anys, no
s’entendria sense la feina i la dedicació
d’aquestes persones. També és mèrit
de tots ells i elles, i així cal que es reconegui públicament, haver sabut mantenir l’actual caliu de poble i l’orgull de
ser castellarenc/a.
Com actual alcalde de Castellar, vull
agrair la feina feta pels meus predecessors i els seus equips de regidors
i regidores. La Montse Gatell, el Lluís
Maria Corominas, l’Albert Antonell i,
molt especialment, als dos primers alcaldes de la democràcia, el Josep Arderius i el Miquel Pont, que malauradament ja ens han deixat.
*Alcalde
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El sènior B trenca la mala
ratxa del vòlei
El sènior B femení del FS Castellar de
vòlei va aconseguir la victòria contrael Colegio Alemán per 2-3 (25-9/2426/25-22/24-26/13-15) i lidera la

Eric Rubio, 8è a la cursa
d’Almenar (Lleida)

classificació del grup 6, mentre que
l’A va caure al Puigverd contra el Bordils per 0-3 (24-26/21-25/16-25) i
cauen a l’última posició de la taula.
El sènior masculí va tornar a perdre a
casa 0-3 (15-25/20-25/21-25) contra el Sant Pere i Sant Pau.

Tot i haver estat malalt durant tota
la setmana, el pilot Eric Rubio va
aconseguir la vuitena posició a l’MX
d’Almenar, prova puntuable per al

campionat de Catalunya de Motocròs. Sense estar al 100%, el castellarenc aconseguia el 7è millor temps
al crono i va sumar una 10a posició a
la primera màniga i la 8a a la segona,
tot i fer una sortida dolenta i caient
a meitat de la cursa.

Els Cinc Cims, un repte per a tothom
400 inscrits a la 14a
edició de la prova
organitzada pel Centre
Excursionista Castellar

Albert San Andrés

Des de temps immemorials, el repte de
pujar una muntanya ha estat cabdal en
el desenvolupament humà. Avui dia, fer
els 14 vuit-mils és el somni dels alpinistes més preparats i són pocs els que ho
aconsegueixen. El Centre Excursionista Castellar però, lluny de reptes a gran
escala, organitza cada dos anys els Cinc
Cims, una ruta de 52,2 km que s’alterna
amb la Ruta de les Ermites.
La Mola (1.104 m), el Montcau (1.056
m), Sant Sadurní de Gallifa (942 m), el
Pic del Vent (816 m) o el Puig de la Creu
(668 m) formen part d’aquesta aventura
a l’abast de tothom que, amb un mínim
de preparació, conegui el món del senderisme. Un altra cosa serà competir per
guanyar, ja que la prova està inscrita al
Circuit Català de Caminades de Resistència de la FEEC (Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya) i el nivell
dels participants és molt elevat.
Amb 400 inscrits, van ser 374 els
que van sortir des del local del Centre
Excursionista de Castellar en direcció a
La Mola, el primer dels reptes pels participants, per passar molt a prop del pic
del Montcau -per raons mediambientals el Parc Natural no permet la pujada
a la prova- per enfilar cap al Santuari de
Sant Sadurní de Gallifa. Des de l’ermita,
el camí segueix fins al Pic del Vent, el cim
més alt de la serra d’El Farell, per tornar a
la seu del CEC a Castellar, visitant abans

Els concursants de la prova durant un punt d’avituallament. || cedida

el Puig de la Creu.
La castellarenca Montse Vendrell
va ser una de les participants d’aquesta
edició -de fet, ha participat en totes- i va
destacar “la gran qualitat d’aquesta
prova, en què el temps ens va respec·
tar -tot i que va plovisquejar durant el recorregut- en un esdeveniment amb molt
nivell”. Vendrell, responsable de l’Stop,
la coneguda botiga del carrer Major, va
remarcar “la gran qualitat dels avitu·
allaments i de la gent que els feia” en
una edició que qualifica de “10”, en què
en l’àmbit personal destaca que “la meva

filla Meritxell va acabar davant meu
per primera vegada”. “La prova és dura
i el nivell molt alt, però el CEC es supe·
ra en cada edició” va afegir.
Des del CEC, Joan Estalrich, responsable dels Cinc Cims, va destacar que
“la gent va acabar molt contenta” en
una edició que “ens ha sortit molt bé”
i sense cap mena de sorpresa. De fet, la
pluja en l’últim tros de trajecte no va ser
prou forta com per crear problemes greus
als participants, en una edició en què la
participació va créixer molt respecte a
les dues últimes edicions. “Fa dos anys

355
PARTICIPANTS
van acabar el
recorregut dels
Cinc Cims

va coincidir amb Sant Jordi i el 2015 va
ploure molt” fent que la participació es
ressentís i fos d’unes 300 persones. En
aquesta edició es recuperava la xifra de
400 participants, dels quals 355 aconseguien tornar al carrer Colom.
“Hem d’estar molt agraïts a tots
els nostres patrocinis per l’ajuda que
ens proporcionen, a banda de destacar
l’ajuda de Protecció Civil de Caldes de
Montbui -que participaven en l’orga·
nització de la prova per primera vega·
da- i dels Forestals de Castellar” conclou Estalrich.
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Tercera derrota d’un esgotat CB Castellar
El cansament
físic i mental no
permet la reacció
dels de Raúl Jodra
contra l’Ademar
Albert San Andrés

Tercera derrota consecutiva d’un esgotat CB Castellar que no va aconseguir mantenir el pols del partit contra
el Maristes Ademar i que va caure per
10 punts de diferència (79-89). El cansament físic i mental d’una plantilla
massa curta comença a passar factura
als groc-i-negres en un dels moments
crítics de la temporada, en què l’equip
es juga entrar a la promoció de descens.
L’Ademar, un rival que va guanyar
a domicili a la primera volta, va plantar
cara des de l’inici amb un joc ràpid i contundent a què el Castellar va saber respondre. El primer quart s’acabava amb
empat a 22 i era al segon en què el tir exterior es tornava la clau.
Amb un avantatge màxim dels
visitants de vuit punts (29-37), tres triples consecutius dels castellarencs tornaven a compensar el marcador, que

El CB Castellar tindrà gairebé tres setmanes per descansar abans del tram final de Lliga. || a. SAN ANDRÉS

van quedar-se finalment tres per sota
al descans (38-41).
Però les sensacions no eren bones
per un equip que ja fa dies que acusa la
falta de fons d’armari i, a la segona part,
els badalonins prenien les regnes del
partit. Això, unit a la baixa d’Albert Cadafalch per lesió, deixava els locals sense
gaires idees i sense poder fer front als
moments decisius del partit.
Els groc-i-negres arribaven a em-

patar en dues ocasions al tercer període
i no li perdien el pols al quart, en què van
reduir diferències fins als quatre punts,
però sense inquietar un rival que aprofitava l’últim minut per eixamplar a 10
els punts de marge (79-89).
“L’equip no ha fet un mal par·
tit, però en moments determinats
no ha sabut gestionar les situacions.
La baixa de Cadafalch és una pèrdua
del 40%, ja que és un jugador que ens

genera molt atac” va afirmar el tècnic
castellarenc. Després de la tercera derrota consecutiva en lliga, el CB Castellar perd una posició i queda en novena
plaça amb un balanç de 10-13 i a només
un lloc de la promoció de descens.
De fet, empata amb Reus
Ploms i Pia Sabadell, els dos rivals
amb què tancarà la lliga, després de
visitar en dues setmanes el Badalonès, segon classificat.

xerrada |
penya solera

La història del
Barça des dels
seus orígens
Dins del cicle de conferències que
organitzen la Penya Solera Barcelonista 1952 Castellar del Vallès i la
Confederació Mundial de Penyes del
FC Barcelona, dijous passat es va fer
la segona conferència, anomenada
‘Barça i Catalunya’, que va comptar
amb la presència de Federic Porta,
Salvador Torres i Xavier Gamper.
El periodista Frederic Porta
va explicar que des de fa un parell
de mesos tots tres estan explicant la
història del Barça “sobretot lliga·
da al vessant social, polític i eco·
nòmic fins l’any 1936”. En aquest
sentit, durant les conferències “res·
catem un seguit de símbols de la
història del Barça com d’on ve l’avi
del Barça i de tots uns personat·
ges que la gent desconeix”. Porta
destaca el paper clau del seu fundador, el suís Joan Gamper, en la salvació del club “que va estar a punt de
desaparèixer el 1908”. Gamper va
definir el futur del club en tres eixos:
“Aprofitar que el Barça porta el
nom de la ciutat, els contactes in·
ternacionals que podien portar a
la ciutat equips de renom i el movi·
ment creixent de recuperació de
la identitat catalana”. || redacció
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Victòria agredolça de
l’HC Castellar (7-5)

El CA Castellar,
quart a la Copa
Catalana

L’FS Castellar rasca
un punt a L’Hospitalet i segueix allunyant-se del descens
L’HC Castellar va aconseguir una nova
victòria en lliga contra el Grup Excursionista i Esportista Gironí, el Geieg, per
7 a 5, però manté els nou punts de diferència amb l’Arenys de Mar.
El tècnic Ramón Bassols va parlar de la “sensació agredolça que
et deixa una victòria com aques·
ta” després que el rival més directe
també sumés els tres punts i deixés en
res l’esforç dels seus homes. L’Arenys
de Mar va imposar-se al Tona dissab-

te a la tarda per 6-5 i deixaven estèril
la victòria dels de Ramón Bassols, que
segueixen a nou punts de la promoció
de descens.
El Castellar va dominar el partit amb multitud d’ocasions davant la
porteria rival, però com sempre li va
costar en excés aconseguir superar el
porter visitant.
“Vam fer un partit molt seriós
defensivament, amb moltes ocasi·
ons malbaratades” afirma Bassols,
que és realista i sap “que no podem
fer res perquè no depenem de nos·
altres. Si baixem ho farem amb dig·
nitat, ja que l’orgull és l’últim que es
perd, a les guerres. Estem guanyant
batalles però de moment la guerra,
no”. || a. San andrés

Moment del campionat a Sabadell. || CEDIDA

Els granes van celebrar la victòria amb l’afició. || CEDIDA

FUTBOL | 2a catalana

Sense gol
i amb poca
esperança

El capità Víctor León va ser expulsat per vermella directa. || a. SAN ANDRÉS

El Can Parellada va assaltar el Joan
Cortiella per emportar-se els tres
punts (0-2) i deixa la UE Castellar
en una complicada situació a la lliga.
Rival directe en la zona baixa de la
taula, els de Terrassa eren una de les
últimes oportunitats per lluitar per
mantenir la categoria.
Els de Juan Antonio Roldán se-

gueixen amb la sequera de gols per
tercera jornada i encadenen la quarta derrota consecutiva, havent sumat
només tres punts dels últims 30. El
Castellar només ha aconseguit tres
empats els 10 últims partits de lliga,
ja que ha anotat només cinc gols en
aquest període.
La UE Castellar té encara sis
partits pel davant per tractar de salvar la categoria, tot i que d’aquests 18
punts en joc, hauria de guanyar com
a mínim quatre partits i esperar que
els rivals no ho facin.
Matadepera i Can Parellada són
els rivals més directes, però és el Sallent -a nou punts-, el rival que marca
la zona de salvació. || A. San andrés

El Club Atlètic Castellar aconsegueix la quarta
posició en la primera jornada de la Copa Catalana de clubs que va disputar-se a les pistes de
Sabadell. Mollet, Sabadell i Manresa encapçalen la classificació provisional.
A l’èxit assolit a l’última edició dels Campionats del Vallès, hem d’afegir l’aconseguit
aquesta setmana a Sabadell, on els atletes del
club verd van destacar en diverses disciplines.
Joan Bea ho feia en martell, en què s’emportava la victòria amb 53,43 metres. Àngel Vilalta (15,51 s) era segon als 110 m tanques, amb
Lluís Toledo (21,64 s) tercer a la final B. Guillem Arderius (12,89 m) acabava segon en triple salt, mentre que Marc Villanueva (11.5 s)
era tercer als 100 m. En quarta posició, Éric
Haba en pèrtiga, Laura Hernández en longitud
i Berta López als 400 m, Jordi Graells als 3.000
obstacles i l’equip masculí (45.55 s) del 4x100
formtat per Arderius-Haba-Vilalta-Villanueva.
Dissabte 13 d’abril, a Manresa, el club intentarà classificar-se per a la final B.
D’altra banda, l’equip benjamí del 4x60
(Quiel Abad, Eric Garcia, Marc López i Pol
Piñol) va participar en la final dels Campionats de Catalunya, en què van acabar en setena posició (39,15 s). || A. San andrés
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AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J28

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J21

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J23

1A CATALANA · GRUP A · J26
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Joanenc - Sabadellenca
Sabadell B - Juan XXIII
Caldes M. - Berga
Cardedeu - Ripollet
Masnou - Les Franqueses
Parets - Vic Riuprimer
UE Castellar - Can Parellada
Roda de Ter - Matadepera
Sallent - Gramanet
CLASSIFICACIÓ	

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

PT PJ PG PE PP

UDA Gramanet
53 28 16 5 7
CE Berga
52 28 14 10 4
CF Parets
51 28 14 9 5
CF Ripollet
49 28 14 7 7
Vic-Riuprimer RFC	49 28 14 7 7
FC Joanenc
48 28 13 9 6
CF Caldes Montbui 46 28 13 7 8
CF Les Franqueses 45 28 13 6 9
FC Cardedeu
44 28 12 8 8
CD Masnou
42 28 12 6 10
CE Sabadell B
41 28 11 8 9
UE Sabadellenca 40 28 12 4 12
CE Sallent
34 28 9 7 12
CD Can Parellada 29 28 8 5 15
FC Matadepera
28 28 7 7 14
UE Castellar
25 28 6 7 15
CS Juan XXIII	
12 28 3 3 22
CE Roda de Ter
9 28 2 3 23

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

3-5
5-9
3-3
6-3
9-6
5-5
1-7

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

54-69
77-67
56-68
78-83
75-65
79-89
61-70

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

CLASSIFICACIÓ	

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

CLASSIFICACIÓ	

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

43
41
41
41
38
35
33
29
28
26
25
20
11
7

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

CP Voltregà
67
HC Sentmenat
55
CP Roda
52
HP Tona
48
CE Arenys de Munt44
FD Cassanenc
41
HC Ripoll
40
CP Vic
39
CP Jonquerenc 36
CH Lloret
36
CHP Bigues i Riells34
GEiEG
32
CH Palafrugell
28
CH Arenys de Mar 23
HC Castellar
14
CP Tordera
9

21 13
21 12
21 13
21 13
21 11
21 11
21 10
21 9
21 7
21 8
21 7
21 5
21 3
21 2

4 4
5 4
2 6
2 6
5 5
2 8
3 8
2 10
7 7
2 11
4 10
5 11
2 16
1 18

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

18
17
16
14
14
12
11
10
10
10
9
8
7
5

5
6
7
9
9
11
12
13
13
13
14
15
16
18

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

PT PJ PG PE PP

26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

21
17
17
15
13
13
12
12
11
11
10
9
8
7
4
3

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

1
5
8
8
7
11
10
11
12
12
12
12
14
17
20
23

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 13 ABRIL
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00 Aleví D – Terrassa
09:00 Aleví F – PB Sant Cugat
10:30 Benjamí B – Roureda VDF
10:30 Benjamí E – Tibidabo TR
11:30 Aleví H – Cardedeu FC
15:30 Infantil D – Mercantil CE
17:30 Juvenil B – Ripollet CF
Partits a fora
09:00 OAR Gràcia - Aleví C
10:00 S. Perpètua - Prebenjamí A
10:30 Terrassa - Benjamí D
10:30 	EF Sabadell - Benjamí E
12:15 Sabadellenca E - Benjamí C
15:00 Granollers EC - Infantil A
DIUMENGE 14 ABRIL
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15 Veterans – Can Parellada
10:30 Aleví B – Base Montcada CF
10:30 Infantil B femení – Fonsanta
12:00 Infantil B – Sant Quirze
14:00 Cadet A – Cercle Sabadellès
16:00 Cadet C – Polinyà At.
Partits a fora
09:00 OAR Gràcia - Aleví E
09:00 Cercle Sabadellès - Cadet B
09:00 Sabadell FC - Juvenil A
09:15 Sant Quirze - Infantil C
09:50 Ripollet CF - Aleví A
10:00 Cerdanyola - Benjamí A
10:00 Can Fatjó CE - Aleví G
12:00 Gramanet - Amateur
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 13 ABRIL
Partits a fora
11:00 Pineda de Mar - premini fem.

FUTSAL | DIVISIó d’honor

L’FS Castellar: tot
a les seves mans

L’FS Castellar en un partit al Joaquim Blume. || a. san andrés

El valuós punt sumat per l’FS Farmàcia Yangüela Castellar contra el Sant Joan Despí (3-3) al Joaquim Blume confirma l’estatus
d’equip incòmode dels taronges, que segueixen a la zona tranquil·
la de la taula i a vuit punts del descens, quan només queden cinc
jornades de Lliga.
Casualment, els de Darío Martínez poden ser decisius en el
desenllaç de la Lliga, determinant l’ascens de categoria si aconsegueix seguir la tònica de les últimes jornades i sumen punts contra els rivals de la part alta. A les pròximes jornades s’enfrontaran amb el líder, l’Olesa, i amb el Nou Escorial, dos dels equips
que es juguen l’ascens. La situació arriba per la diferència mínima entre els quatre primers. Per aconseguir la permanència,
però, l’equip també ho tindrà tot a la seva mà, ja que s’enfrontarà
a tres rivals directes com l’Eixample, el Castellbisbal i el Rosario
Central, perseguidors a la taula. || a.San andrés

FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 13 ABRIL
Pavelló Joaquim Blume
17:15 Cadet A – Ripollet FS
19:00 Sènior B – CFS Cerdanyola
Partits a fora
10:00 Vic CFS - Aleví A
11:00 Badalonès AE - Juvenil B
11:30 Arenys de Munt CFS - Aleví B
15:40 CFS Eixample - Sènior A
16:00 Pla de Llobregat - Cadet B
16:15 G. Serra - Prebenjamí A
DIUMENGE 14 ABRIL
Pavelló Joaquim Blume
09:00 Prebenjamí B – Cardedeu FS
10:30 Juvenil A – Rubí CEFS
12:00 Infantil A – CFS Manent
HOQUEI (HC Castellar)

DIVENDRES 11 ABRIL
Pavelló Dani Pedrosa
20:45 Juvenil A – CH Ripollet
Partits a fora
20:00 	A. de Munt - Iniciació A
21:30 	CP Voltregà - Juvenil B
21:45 FD Cassanenc - Sènior
DISSABTE 13 ABRIL
Pavelló Dani Pedrosa
09:30 	Prebenjamí A – Torrelles

Tenis | WTA

Partits a fora
10:00 	CP Manresa - Femení
17:30 	CH Claret - Prebenjamí B

Triomf per a Garcia-Bucsa
als dobles d’Óbidos
Després de gairebé un mes sense competir i de reaparèixer a Croissy-Beaubourg
(França), on va caure a setzens de final contra la local Myrtille Georges, la tenista castellarenca Georgina Garcia (184 WTA) lluita durant aquesta setmana al
segon torneig ITF 25 K d’Óbidos (Portugal) per aconseguir escalar més posicions al rànquing WTA, per tractar d’aconseguir l’objectiu del Top 100.
L’Huracà va ser eliminada en l’individual del primer torneig disputat la
setmana passada a Portugal, en caure als quarts de final contra la ucraïnesa
nacionalitzada belga Maryna Zanevska (242 WTA) per 6-3/6-1, però als dobles
s’imposava juntament amb l’espanyola Cristina Bucsa per 7-5/7-5 a la dupla formada per la georgiana Sofia Shapatava i l’anglesa Emily Webley-Smith, en la final
disputada al Guardian Sports Club. Amb aquest triomf, la de Castellar aconsegueix la posició 117 en el rànquing WTA de dobles, en què tractarà de millorar
la posició 90 aconseguida la temporada passada. || A.san andrés

DIUMENGE 14 ABRIL
Pavelló Dani Pedrosa
18:15 	Infantil – Lleida Llista
19:30 	Aleví – Cerdanyola CH
Partits a fora
16:00 	Bigues i Riells - Femení
VÒLEI (FS Castellar)

DISSABTE 14 ABRIL
Pavelló Puigverd
10:45 	Infantil B – CV Cabrils
12:30 	Cadet B – CV Arenys
20:00 	Sènior B – Cometa Bellvei

Cristina Bucsa i Georgina Garcia amb el premi aconseguit a Óbidos, Portugal. || CEDIDa

DISSABTE 14 ABRIL
Partits a fora
09:00 	CEV L’Hospitalet - Sènior A
09:45 	CEV L’Hospitalet - Cadet A
11:30 	CEV L’Hospitalet - Juvenil
16:00 	L’Ametlla - Sènior masculí
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Es presenta el conte ‘Pat,
el científic iogui’, amb
Anandhi, a La Centraleta
Anandhi Yoga presenta, aquest divendres, a les 17.30 hores, el conte
‘Oat, el científic iogui’, de Margarita

música

Martín León. L’acte està organitzat
per la llibreria La Centraleta i comptarà amb la presència de la mateixa
autora. El Pat era un nen molt curiós. Li encantava observar i experimentar amb el seu cos imitant la natura, per saber què es podia sentir.

Torradetes Suzette de
Santa Teresa del programa
‘Quins fogons’
Aquest divendres, el programa
‘Quins fogons’ ens proposa una recepta molt pròpia d’aquesta època

de Quaresma i Santa Santa, unes
torradetes de Santa Teresa. En
aquest cas, però, les cuineres reversionen el clàssic, que podeu
veure al Facebook ‘Quins fogons’,
al web de L’Actual.cat i al canal de
Youtube de l’Actual.

Nous discos amb músics locals
Oriol Cases i Víctor
Launes ens parlen
de la seva implicació
en dues novetats
discogràfiques
Marina Antúnez

El dia 5 d’abril, el grup Oest Trip va
presentar el seu primer disc, Oest
Trip, en un concert a Ca l’Estruch,
a Sabadell. Oest Trip és un projecte personal del músic sabadellenc
Oest de Franc (guitarra i veu), juntament amb el bateria castellarenc
Oriol Cases i, al disc, el baixista
Sergi Carós, i actualment, Francesc Xicoira. “El projecte conjunt
fa tres anys que funciona”, apunta
Cases. A més de les cançons compostes, arranjades i produïdes per
De Franc també fan versions amb
els The Birds, Beatles, Led Zepelin, etcètera.
El disc homònim beu d’una font
d’inspiració de música rock de finals
dels anys 60 i 70, però que és actual.
Les lletres, cantades en català, són d’Oest de Franc i parlen “de
tot i de res”, explica Cases. És a dir,
“no són costumistes, parlen des
d’un punt introspectiu, metafò·
ricament”, d’un mateix, de coses
que han passat, més optimistes i
menys, de l’amor, de sensacions i
del moment personal.
El CD s’ha enregistrat amb
RGB Management. Es pot trobar a
la pàgina web, a l’FNAC, Spotify, i
iTunes, entre d’altres plataformes.
Conté 8 cançons de pop rock

psicodèlic. Està gravat “a la manera
antiga, utilitzant un vuit pistes”.
Està gravat de manera analògica i
cada cançó, de dalt a baix. “És a dir,
no hi ha talls, no hi ha edicions, les
cançons s’han gravat sense empal·
mar trossos”. Tots tres músics han
gravat alhora, de manera que el disc
sona d’una manera molt empastada, gravada en cinta.

dics. Els altres són 1939, Canción del
frente unido i El partisano.
“Fa uns quants mesos que
hi estem treballant, i en fa tres
que vam començar la gravació”,
apunta Launes. El treball segueix la
línia d’estil que ja identifica els Ebri
Knight, “el tema de la reivindica·
ció política”. En aquest sentit, recorden la derrota del bàndol republicà i l’inici de la Guerra Civil, ara
fa 80 anys. “Creiem que és un bon
moment per fer memòria i recor·
dar i refrescar tot allò perquè no
torni a passar”, diu Launes.
L’extended play inclou un tema
a capella d’uns 30 o 40 segons, “que
sempre incloem, és una de les
coses que defineix els nostres tres
discos”, afegeix el músic castellarenc. El disc ha tingut molt bona acollida, “justament, pel fet històric,
n’estem molt contents”.
La voz dormida vol donar veu a
aquelles persones que han estat silenciades. Les lletres parlen de diversos temes, amb un missatge general, que és el de fer un homenatge
a tota aquella gent que va lluitar i
que, malauradament, va perdre.
“Encara 80 anys després seguim
veient actuacions que semblen
d’una altra època”.
Dilluns passat es va presentar
el disc al Memorial Democràtic, a
Barcelona. A l’acte hi van participar diverses personalitats, entre
elles, David Fernández.

ebri knight

El grup del Maresme Ebri Knight,
que compta amb el músic castellarenc Víctor Launes, ha tret un EP titulat La voz dormida. Aquest també
és el títol d’un dels quatre singles del

A dalt, el trio d’Oest Trip,
amb el bateria Oriol Cases.
A sota, el grup Ebri Knight,
amb Víctor Launes (segon,
per la dreta). || cedides
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llibres

presentació | castellar desaparegut

Una càpsula
del passat
La presentació del llibre ‘Castellar del
Vallès desaparegut’ omple la sala d’actes
“El patrimoni més gran no és el de
les pedres. És el de les persones,
aquest és el que més s’ha de guar·
dar”, diu l’historiador Llorenç Genescà. Les fotografies del llibre Castellar
del Vallès desaparegut, precisament,
estan plenes de persones. Hi apareixen amb un posat rígid, immortalitzant la solemnitat de la seva mirada,
amb les faccions endurides pel blanc i
negre fotogràfic, com el grup d’homes
bigotuts, arremangats durant una verema de fa més de cent anys. Les fotografies estan plenes, també, de somriures despreocupats que evoquen la
felicitat, com la filla de l’alcalde Antoni
Tort, pedalejant amb una amiga per la
carretera de Sentmenat. A altres persones del llibre, el clic els va enganxar
a la seva, feinejant, com al Joan Buixeda, que era gasoliner a l’estació de servei Truyols del nucli urbà de Castellar.

Però les precioses pàgines de
Castellar del Vallès desaparegut, que reconstrueixen la fisonomia d’un poble
que, a força del pas del temps, ha mudat
de pell, apleguen molt més que fotografies arbitràries. El llibre, una petita càpsula del passat, aplega una part
important de la vida de molts castellarencs, i testimonia una època sencera
del poble. Castellar del Vallès desaparegut és, també, un enfilall d’imatges que
uneix diferents generacions. Per als
més grans, simbolitza la reconstrucció del seu passat. I, sobretot, apel·la
els més joves, que hi trobaran explicacions i fàcilment reconeixeran carrers i places del poble. Precisament, a
la presentació de dissabte passat per
part dels seus autors, Genescà i la periodista Belén Teruel, i amb la presència
de l’alcalde, Ignasi Giménez, que n’ha
escrit el pròleg, hi havia diferents gene-

Els autors del llibre, Llorenç Genescà i Belen Teruel, signen llibres al final de l’acte de presentació. || g. plans

racions de castellarencs que van omplir la sala d’actes del Mirador.
Darrere del llibre, s’hi amaga la
feinada de seleccionar menys de duescentes fotografies d’entre 5.000. Ho
saben molt bé els seus autors. “És una
feina una mica feixuga, però maca
també, perquè vas veient imatges
boniques. I encara que costi de triar,
acabes arribant a una selecció que
consideres que serà el més interes·
sant que podràs publicar”, explica

Belén Teruel. La gran majoria de fotografies són inèdites, proveïdes del
Centre d’Estudis, de l’Arxiu Municipal i de particulars; i n’hi ha, també,
algunes extretes del llibre L’Abans
Castellar del Vallès, de la mateixa editorial, Efadós.
A més, tal com explica Genescà,
el llibre permet traçar un itinerari per
apreciar la metamorfosi que ha patit
la vila: “Pots agafar el llibre i recór·
rer Castellar, veure in situ a través

d’aquestes fotografies com han can·
viat els llocs”. L’historiador, a la presentació, va voler agrair la col·laboració
d’Àlex Portolés, tècnic de comunicació de l’Ajuntament: “Si nosaltres
som la mare, ell n’és el pare. Ens va
ajudar molt”. L’alcalde, Ignasi Giménez, per últim, a acabar la presentació
del llibre desitjant-ne un èxit rotund:
“Hem d’aconseguir que sigui el lli·
bre més venut per Sant Jordi”. ||
guillem plans

presentació | biblioteca antoni tort

Que el xandall no ens despisti
Divendres es
va presentar
‘Flamenca. Novela
occitana del siglo XIII’
Potser els xandalls esportius o els gots
de brandi que apareixen en algun videoclip de Rosalía despisten una mica.
Però ‘Malamente’, ‘Reniego’ o ‘Di mi
nombre’, aquestes cançons que acumulen milions de reproduccions a
qualsevol plataforma digital, estan
inspirades en una novel·la occitana

del segle XIII, Flamenca. Els missatges
que llancen aquests èxits, doncs, molt
abans d’inundar emissores i discoteques, suraven a les reunions d’erudits
de l’Edat Mitjana.
El traductor del francès al castellà de la novel·la, Antoni Rossell, catedràtic de filologia romànica i director
de l’Arxiu d’Occità de la UAB, juntament amb l’historiador Alberto Reche
i Oliver Vergés, director de l’editorial
Anem Editors, van presentar l’obra
Flamenca. Novela occitana del siglo XIII
divendres passat a la Biblioteca Antoni Tort. A l’obra medieval Flamenca
es tracta la gelosia “com una patolo·

Alberto Reche i Antoni Rossel, divendres passat a la biblioteca. || f. muñoz

gia”, analitza Rossell. “Per la dona,
la manera de curar el marit gelós
és tenir un amant”, explica, sobre
l’argument. “És una història de ge·
losia però sobretot de llibertat fe·
menina”, reflexiona Alberto Reche,
director de la col·lecció ‘Literaturas’,
d’Anem Editors, que arrenca justament amb aquest llibre.
Sobre el disc, Reche assenyala
que Rosalía utilitza l’obra com a fil conductor i destaca la feina que hi ha darrere. El mal querer, recorda, és el treball
de final de carrera de musicologia de
l’artista, en què utilitza “elements tra·
dicionals de diferents gèneres musi·
cals i els recombina”. Rossell també
subratlla la feina estètica i coreogràfica de Rosalía. “És molt intel·ligent!”,
exclama el catedràtic, sobre l’artista.
Que el xandall no ens despisti.
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espai tolrà | cuina

espai tolrà | grup d’atabalats

19a Trobada de Petits Cuiners

Els gegants es van
retrobar altre cop

El concurs organitzat per Colònies i Esplai Xiribec va tenir lloc diumenge

El passat diumenge es va celebrar el Segon Dia Gegant al recinte firal de l’Espai Tolrà. L’acte, organitzat pel grup d’Atabalats de
l’escola Sant Esteve va vomptar amb diverses colles convidades.
En concret, la colla gegantera de Barberà, l’escola Marta Mata de
Barberà, el grup de Ball de Bastons de Castellar i els Castellers de
Castellar - Capgirats. Tots plegats van oferir tallers de la seva especialitat i ban fer actuació posterior. Tots junts, van ballar El gegant del Pi i la Polca d’ours. Per a finalitzar el matí es va fer entrega
d’un obsequi a totes les colles convidades. També es va fer un sorteig entre tots els participants. “Va ser un dia molt bonic, la gent
va ser molt participativa, les colles convidades van quedar molt
contentes”, va afirmar Mònica Díaz, directora de l’escola Sant Esteve. El grup d’Atabalats ja s’ha posat a pensar en com millorar la
propera edició del Dia Gegant de cara al 2020. || m. antúnez

Marina Antúnez

Diumenge passat, a l’Espai Tolrà es
va celebrar la 19a Trobada de Petits Cuiners i la 7a Mostra de Cuina
Jove, organitzada per Colònies i Esplai Xiribec i oberta a la participació de tothom. Hi van participar 30
grups de petits cuiners, la majoria,
formats per tres infants a cada grup
d’entre 6 i 12 anys. També hi va haver
una candidatura per a la Mostra de
Cuina Jove, oberta a alumnes d’ESO.
“Aquesta convocatòria es fa cada
dos anys, i acostuma a tenir molt
èxit particpatiu”, deia la Judith,
una de les monitores de Colònies i
Esplai Xiribec.
Des de bon matí, els aspirants
van elaborar plats, agrupats en primers plats, segons i postres. L’esplai
va posar a disposició dels petits cuiners uns fogons, microones i bullidor
d’aigua. “La resta, ho portaven tot
els participants”, afegia la monitora.
El jurat va dividir-se en dos
grups. L’un, format pel cuiner Carles Calsina, un pare/mare de l’esplai
“que no tingués fills ni filles parti·
cipant al concurs” i un/a monitor;
l’altre, format pel periodista gastronòmic Manel Bonafacia, un familiar

Els nens i nenes prepraren els plats candidats al concurs. || cedida

de l’espai i un monitor. Van valorar
elaboració, presentació, originalitat i el gust. Segons l’organització, hi
va haver molta participació. A més,
“es va tenir en compte la segure·
tat hi havia en tot moments moni·
tors que controlaven els cuiners”,
afegia la Judith.
Els plats guanyadors de la Tro-

bada de Petits Cuiners van ser: dels
primers, una fideuà; segons, un risotto, i tercer, uns barrets de xocolata
de Harry Potter. Del menú jove, un
gaspatxo, fricandó i tiramisú. Tots
els participants van rebre un obsequi (unes culleres de fusta) i els guanyadors, una tassa de petits cuiners
i uns bols.

Moment del Segon Dia Gegant a L’Espai Tolrà. || cedida
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crònica | tIC escènic

auditori municipal | teatre familiar

El cicle de la vida a ‘Loops’

D’esquerra a dreta: Berta Rubio, Olga Torrent i Mònica Mimó. || g.p.

No tens excusa per no anar-hi
S’hi va per innumerables motius, al
teatre. Per buscar una contraprestació intel·lectual, per entreteniment,
per sensibilitat amb la cultura. Per tot
una mica, normalment. I anar al teatre és, també, predisposar les teves
emocions, exposar-se a ser sacsejat
per una història.
‘L’Òscar i la senyora de rosa’ és,
sens dubte, un viatge en una muntanya russa emocional. Una obra que
et situa davant d’un mirall per mesurar la teva capacitat de sentir a flor de
pell, de commoure’t. El protagonista
és un nen de 10 anys que està ingressat
a l’hospital perquè li queden pocs dies
de vida. Allà coneix una senyora gran,
la Iaia Rosa, amb qui trena una relació
afable, molt íntima. Des de l’atalaia de
l’edat, ella comprèn perfectament els
estats anímics de l’Òscar, les seves dèries i les seves pors. I lluny d’adreçar-s’hi

amb condescendència paternalista, es
converteix en la seva amiga.
Durant uns dies, la Iaia Rosa
l’encamina a fer voleiar la imaginació, gràcies a la qual l’Òscar, des de
l’hospital, viu aventures farcides de
vida, tot i el seu estat greu de salut.
Els diàlegs entre ells dos no són gens
gratuïts, estan plens d’intel·ligència,
de sinceritat, de tendresa. I les petites dosis d’humor que contenen endolceixen la durícia de l’obra, fan que
a estones sigui divertida i actuen de
paracaigudes perquè sigui colpidorament suportable. Amb paraules senzilles parlen de temes complicats, com la
malaltia, l’amor, la mort, Déu i la vida.
I l’espectador, de propina, se n’enduu
les reflexions.
Tot plegat se’ns explica epistolarment. Anys després que els dies d’hospital hagin transcorregut, una amiga

de l’Òscar es troba amb la Iaia Rosa i
li llegeix les cartes que ell havia escrit,
dirigides a una espècie de Déu que no
acaba de comprendre. Són precioses,
innundades de la innocència que caracteritza la infantesa.
Aquesta joia de TIC Escènic és
cosa del dramaturg castellarenc Jeroni Oller, director del muntatge, que ha
traduït i adaptat l’obra del francès ÉricEmmanuel Schmitt. I compta amb tres
fantàstiques interpretacions, que omplen de veritat els papers. Són Mònica
Mimó fent de Iaia Rosa, Berta Rubio
encarnant Peggy Blue (l’amiga que llegeix les cartes) i Olga Torrent, d’Òscar.
Al teatre, s’hi va per moltes coses.
Però és que, en aquest cas, part de la recaptació d’aquesta brillant obra és solidària, i es destinarà a la recerca contra el càncer infantil. Ara sí que ja no
tens excusa per no anar-hi. || g. plans

L’espectacle Loops, de la companyia sabadellenca Engruna Teatre, es va
presentar aquest diumenge al matí a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Davant de 90 persones, les actrius Anna Farriol i Mireia Fernàndez, dirigides
per Ruth Garcia i amb la dramatúrgia de Jordi Palet, van explorar el cicle
de la vida a través de la interpretació, dels titelles i, sobretot, de la música.
Acompanyades gairebé en tot moment per un celo, l’una, i una flauta travessera; l’altra, van transformar-se en els personatges Zig i Zag, uns
éssers moguts per la curiositat que busquen, cadascú a la seva manera, el
seu camí. La Zag, plena d’una caixa d’experiència a l’esquena, ensenya a
créixer la Zig, encara inexperta i només amb una capseta al cap,
Al llarg del seu recorregut, es trobaran amb situacions diverses, coneixeran personatges del món animal com els cucs, les papallones, els conills i els ocellets, que veuran néixer, créixer, reproduir-se i morir. També
giraran per les quatre estacions de la vida: primavera, estiu, tardor, hivern... La Zig i la Zag s’adonaran que el món funciona a base de loops, tot
el que comença s’acaba i torna a començar. I això també els inclou a elles,
mentre l’una es buidarà l’altra s’omplirà.
Loops és un espectacle poètic, delicadament tractat, que ajuda a entendre a l’espectador tant la vida com la mort. L’escenografia, gens carregada però també plena de metàfora, ens introdueix d’una manera natural
en el cicle de la vida enmig de la naturalesa més pura i innocent.
Els petits espectadors, cadascú en la mesura que va poder i voler i en
funció de l’edat que tingués, captava els missatges que, constantment i sovint enmig de les notes, anaven arribant com gotes de pluja. Amb subtilesa, el muntatge aborda qüestions de la vida mateixa, més primàries, més
espirituals i pertanyents als éssers vius. || marina antúnez

Moment de l’espectacle ‘Loops’ d’Engruna Teatre. || Cedida
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EXPOSICIONS

DocsBarcelona del Mes:
‘Namrud’
Divendres · 20 h · Auditori Municipal
El DocsBarcelona del Mes programa ‘Namrud’, de Fernando Romero
Forsthuber. Jowan Safadi és un famós
i controvertit músic palestí-israelià.
Les seves lletres i cançons són plenes
de denúncia sobre la situació al territori. Investigat per “incitació al terrorisme” i arrestat en alguna ocasió, s’haurà de fer càrrec del fill adolescent i això
l’obligarà a afrontar responsabilitats
paternals mentre continua lluitant pels
seus ideals. Fish Samak, escriu cançons de crítica social i que parlen de
política i, a poc a poc, s’ha guanyat una
gran comunitat de fans al món.

agenda

17.30 h - TALLER
Taller d’hàbits saludables:
“Benestar i descans per a adults”
+ info.: Pàg 15
17.30 h - TALLER
Taller de benestar:
“Creences limitants”
+ info.: Pàg 15
17.30 h - TALLER
Taller infantil: “Tècniques de relaxació, meditació i visualització
per donar-nos temps per sentir
d’una forma conscient”
+ info.: Pàg 15
17.30 h - TALLER
Tastet de berenars saludables
Espai Sales d’El Mirador
Organització: El Mirador
17.30 h - PROPOSTA
Presentació del conte Pat,
el científic iogui, amb Anandhi
La Centraleta
Organització: La Centraleta
19 h- TALLER
Taller d’hàbits saludables:
“El son infantil”
+ info.: Pàg 15
20 h - PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: Namrud
(Troublemaker)
Auditori Municipal
Org.: Cal Gorina, CCCV i L’Aula

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
A càrrec de TIC Escènic
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: TIC Escènic
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
SonaSwing a la plaça Calissó
Vermut amb The Mudkickers
Pl. de Cal Calissó
Org.: SonaSwing i Calissó d’en Roca
18.30 h - TEATRE
L’Òscar i la senyora de rosa
A càrrec de TIC Escènic
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: TIC Escènic
18.45 h - CINEMA
Mug
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

De 22 a 00 h - MÚSICA
Música amb Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

19.30 h - MÚSICA
Rumba catalana amb
Los Desmadraos
La Posidònia (c. Torras, 15)
Organització: La Posidònia

DISSABTE 13

DIVENDRES 19

De 9 a 13 h - PROPOSTA
Trobada de plaques de cava
Pl. de la Fàbrica Nova
Organització: Cercle de
Col·leccionistes de Castellar

De 8 a 13 h - PROPOSTA
17a Trobada de Primavera del
Puig de la Creu
El Puig de la Creu
Organització: Amics del Puig de la
Creu
Hi col·laboren: Ajuntaments de
Castellar del Vallès i de Sentmenat

11.30 h - PROPOSTA
Racó 0 - 3 anys:
Massatges als peus
Ludoteca Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Les 3 Moreres

Taller de recerca de feina: “Si la vida et
dona llimones, fes llimonada”
Troba oportunitats on altres veuen
adversitats. Resiliència motivadora
+ info pàg. 14
“Presentació dels jocs d’escacs de les
campanyes Faci la Primera Jugada i
Vols apadrinar un joc?” del Club d’Escacs Castellar
Fins al 30 d’abril, de dl. a dv. de 10 a 13.30
h i de 16 a 20.30 h, i ds. de 10 a 13 h
Biblioteca Municipal
Organització: Club d’Escacs Castellar

12 al 26 d’abril de 2019

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

DIVENDRES 12

“Menja bé, tu hi guanyes!”
Fins al 12 d’abril, de 10 a 20 h
Sala d’Exposicions d’El Mirador
Organització: El Mirador

DISSABTE 20
17.45 h - BALL
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

DIUMENGE 21
18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble Perfil
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.45 h - CINEMA
Cicle Gaudí:
Viaje al cuarto de una madre
Auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

DIMARTS 23
De 10 a 20 h - PROPOSTA
Fira de Sant Jordi
Pl. d’El Mirador
Org.: Comerç Castellar i Ajuntament
18.30 h - BALL
Ballada de Sardanes amb la
Cobla Vila d’Olesa
Pl. del Mercat
Organització: Ajuntament i
Agrupació Sardanista Amics de
Castellar
19 h - PROPOSTA
Jocs Florals de l’Escola
Municipal d’Adults
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Escola Municipal d’Adults

DIMECRES 24
9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut

19 h - TALLER
“La clau de la felicitat. Descobreix
com sentir-te més feliç amb la
teva vida”
A càrrec d’Esther García Peñuelas,
experta en gestió emocional
Casal Catalunya
Organització: Tothicap
20 h - PROPOSTA
Entrega del 6è Premi de
Literatura Breu L’Actual
Inclou recital musicat Malhaja lo
cavall negre de Jacint Verdaguer,
a càrrec de Baltasar Fonts i lectura dels 1rs premis a càrrec de membres del jurat
Biblioteca Municipal
Organització: L’Actual i Biblioteca
Municipal

DIVENDRES 26
18 h - PROPOSTA
Homenatge a la Colla de Sabadell
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament i
Col·lectiu Pere Quart
20 h - PROPOSTA
Nit de contes i llegendes per a
adults: De bruixes i ànimes...
A càrrec de Jordi Vila Guillamet
Lloc: Llibreria La Centraleta
Organització: La Centraleta
20 h - MÚSICA
Audició de veu i cambra.
A càrrec d’alumnes d’Espaiart
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart
21 h - CINEMA
Cinefòrum: La sociedad literaria y
el pastel de piel de patata
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
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DEL 12 AL 18 D’ABRIL DE 2019

“

”

penúltima

La feina pensa, la mandra somia

Jules Renard

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 12
DISSABTE 13
DIUMENGE 14
DILLUNS 15
DIMARTS 16
DIMECRES 17
DIJOUS 18
DIVENDRES 19
DISSABTE 20
DIUMENGE 21

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Recoma·
nació

PERMANYER
CATALUNYA
CASTELLAR
CATALUNYA
VILÀ
EUROPA
CASANOVAS
YANGÜELA
YANGÜELA
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 Castellar
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
Maria Remedios Sardon Vicente
93 anys · 05/04/2019
Lluís Coma Coll
71 anys · 06/04/2019

Alerta padrins, que per
Pasqua toquen mones!

Excursió turística a la platja, vers 1930-40
Un grup castellarenc mixt escolar-familiar retratat en una paradeta platja. Al centre del grup,
assegut amb una nena a la falda, el mestre Pere Pla Reig, acompanyat d’unes persones adultes.
La nena, probablement, és la seva filla Montserrat. El noi, just darrere de Pla, és Miquel Juliana,
i l’últim d’aquesta fila per la dreta Gaietà Rusiñol. Dels vint-i-cinc nois, alguns van descalçats. ||
fons: Miquel Juliana Puigdomènech || text: albert antonell || autor: desconegut || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@amatller
Explosió de colors

@sergicampstorrents
Romania, at night

@apelachs
Als núvols i de peus a terra

La mona de Pasqua és un dolç esponjós que
sol menjar-se acompanyat de xocolata; símbol que la Quaresma i les seves abstinències
s’han acabat. Es menja el diumenge i el dilluns
de Pasqua i segons marca la tradició catalana,
el padrí o l’avi ha de regalar la mona als seus fillols/es o néts/nétes (on sempre hi va un ou) el
diumenge de Pasqua, tot just després d’anar a
missa, si és que s’hi va.
La tradició de la mona va aparellada amb el
món de la pastisseria, des d’on sempre s’han
fet autèntiques filigranes arquitectòniques
amb la xocolata, i és a partir del segle XIX quan
les mones van perdent la seva senzillesa inicial i comencen a presentar aparences força
més complicades, ornamentades amb sucre
caramel·litzat, ametlles ensucrades, confitures, crocant, anissos platejats i, naturalment,
els clàssics ous de Pasqua pintats, coronats
amb figures de porcellana.
Actualment, la tradició ha anat variant substancialment. Tot i que les figures ja no són de
porcellana sinó de xocolata i amb la forma dels
personatges més famosos que tenen el cor robat
als més petits, les mones de Pasqua segueixen
igual de vives i dolces com fa segles enrere. Però
sobretot, és l’excusa perfecte per reunir a la família i amics i gaudir d’un dia entranyable entorn el dolç i la xocolata.

Pastisseria Sant Jordi
C. Roger de Llúria, 4 Local 1
T. 93 715 99 71
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la contra
c. domene

Marc Pineda
Influencer fitnes

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Constància
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Una persona que admires?
Christian Guzman
Quin plat t’agrada més?
Patates al forn amb allioli de la mare
Un exercici?
‘Press’ superior
Un viatge pendent?
A Nova York
Un músic?
M’agrada la música pop
Un llibre?
‘Los 88 peldaños del éxito’, d’A. Pérez
Una pel·lícula?
‘El gran showman’, M. Gracey
Un indret?
Andorra
Un comiat?
Que vagi bé!

”En un canvi, el 75%

és alimentació, el 15,
exercici i el 10, descans

“

Als 15 anys va decidir fer un canvi en el seu cos
i explicar la seva transformació en el canal de
youtube ‘Pine’. El Marc combina els estudis
d’informàtica amb la seva passió pel món del fitnes
Cristina Domene

· Tens 18 anys i als 15 anys vas
decidir fer una transformació
del teu cos. Perquè?

No em sentia a gust amb el meu cos.
Era molt prim, pesava 52 kg, tinc un
metabolisme ectomorf, això vol dir
que no engreixes fàcilment tot i menjar, i escoltava comentaris de la gent,
dels amics... I vaig decidir fer un canvi.
Primer vaig pensar en anar al gimnàs,
però em feia molta vergonya i un dia,
quan anava cap a casa des de l’institut, vaig fixar-me en les barres de la
plaça de Carcassona. Hi havia ambient i vaig començar a iniciar-me. Tot i
que la majoria eren més grans, em van
anar ensenyant. I així va ser el meu
inici. Vaig estar set mesos fent barres i després ja vaig passar al gimnàs.
· Vas buscar un entrenador que
t’orientés?

No, ha estat tot pel meu compte, gràcies a YouTube. Tot el que sé ho he
tret de vídeos d’altra gent que es dedica al món del fitness.
· Tenies cap objectiu concret?

No en xifres. El meu objectiu era veure’m millor. Tot i que sempre tens
algun referent, alguna persona que et
motiva i a qui vols assemblar-te. Quan
feia tres mesos ja vaig començar a
copsar els primers canvis. Vaig notar
que m’agradava, tant com evolucionava el meu cos com l’esport que feia.
· Ho combinaves amb una alimentació concreta?

Al principi, no. I això és un error molt
gran. I no m’agrada dir dieta, el que
faig és cuidar la meva alimentació i
tampoc estic obsessionat amb les calories diàries. Els estudis diuen que
quan vols transformar el teu cos, el
75% vindrà per l’alimentació, el 15%
per l’exercici i el 10% pel descans.

· Ha estat una obsessió per a tu?

Bé, es podria interpretar com a una
obsessió, però en aquest món, o t’obsessiones, en el sentit de la constància, o no ho pots portar a terme. Però
no és una cosa exclusiva, és a dir, jo
no he deixat d’estudiar, ni he deixat
de banda a la família o als amics. És
més un nou estil de vida.
· Ja has arribat al teu objectiu?

Ja m’agrada molt com estic, ara és
mantenir-me. Jo no vull ser un culturista, el que m’agrada és un cos estètic, bonic i sa. És millor mirar-te
al mirall que a la bàscula. Jo em
peso una vegada al mes. No m’agrada viure en números. I tenir aquesta rutina tan marcada m’ha aportat moltes coses. El canvi més gran
que he fet és d’actitud. Abans era
una persona molt tímida, em costava obrir la boca. Ara soc més obert,
soc constant i responsable. M’ha
ajudat en tot.

· A més, comparteixes la teva
transformació a les xarxes socials. A Youtube tens 16.195 subscriptors i un vídeo amb 1,5 milions de reproduccions. A Instagram 12.500 seguidors.

El vídeo que té ara un milió i mig de
visualitzacions, que és de la meva
transformació dels 15 als 16 anys,
vaig dubtar molt si pujar-lo o no.
Tenia por als judicis. El vaig pujar
i als dos minuts vaig esborrar-lo
perquè em feia por exposar-me.
Però finalment em vaig mentalitzar, vaig pensar que potser altres
persones es podien sentir identificades amb mi. Vaig aconseguir
unes 1.000 visites, i al cap d’un any
i mig, més o menys, em van començar arribar notificacions, de seguidors i de visualitzacions i em vaig
adonar del seguiment que havia
tingut. Al mes, ja tenia un milió.
És el vídeo de transformació més
vist en parla hispana.

· Això et va animar a continuar
amb el canal?

Sí, perquè la gent em va començar a
preguntar, a animar a donar les gràcies perquè els motivava a fer el seu
canvi. M’han fet milers de preguntes
sobre rutines, exercicis, alimentació...
i he intentat respondre-les totes. I a
partir d’aquí, he anat pujant vídeos
amb els meus errors, el meu entrenament... Crec que l’èxit ve perquè
molta gent s’ha identificat amb mi i
m’han enviat també les seves transformacions.
· Defenses el ‘mens sana in corpore sano’?

Sí. Els joves ens hem de preparar, estudiar, tenir les coses clares, evitar les
drogues. Jo des dels 15 anys estic treballant en el meu futur. M’agradaria
dedicar-me al món de la nutrició i de
l’entrenament personal, anar a l’estranger per aprendre idiomes i conèixer
com es viu el fitnes a d’altres països.

