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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

suplement sant jordi | pàgines especials

23 d’abril: la festa de la
paraula escrita i de l’amor
Centenars de vilatans van gaudir dimarts passat de
la fira de Sant Jordi. L’ACTUAL va lliurar dimecres
els premis del VI certamen de microrelat i poesia
e

eleccions 28-a | P03

Primer, les generals
18.437 castellarencs estan convocats a les urnes aquest diumenge

Un votant castellarenc exerceix el seu dret a vot en les darreres eleccions generals, les del passat 26 de juny, després de la impossibilitat de formar govern de les urnes sorgides el desembre de 2015. || Q. PASCUAL
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tema de la setmana

eleccions generals 28-A

Unes eleccions generals molt obertes
18.437 castellarencs i
castellarenques estan
convocats a les urnes
aquest diumenge
Redacció

Les incògnites plantejades en una campanya electoral força moguda es començaran a resoldre diumenge que ve en una
eleccions generals més obertes que mai
a causa de la irrupció d’una nova força
política a la dreta (Vox) i les possibles aliances postelectorals que es poden donar
al voltant de les forces majoritàries –PP i
PSOE. A Castellar, un total de 18.437 castellarencs i castellarenques estan convocats aquest 28 d’abril de juny per escollir
representants al Congrés dels Diputats i
al Senat. El nombre de persones que podran exercir el seu dret a vot diumenge
ha augmentat en 489 respecte les eleccions generals que es van celebrar el 26 de
juny de 2016, i en 274 respecte les darreres eleccions al Parlament de Catalunya
del 21 de desembre de 2017.

Votacions en un col·legi electoral de Castellar a les eleccions generals del 26 de juny de 2016. || q. pascual

nou punt de votació

La jornada es viurà a la vila en un total
de set col·legis electorals on es distribuiran 14 seccions i 25 meses. En aquesta
contesa electoral hi haurà un canvi significatiu: la secció 1, situada històricament a l’Ateneu, es trasllada al vestíbul
de l’Arxiu Municipal.
La resta de col·legis seran els mateixos que les darreres eleccions. Així, a
l’edifici d’El Mirador (antic Mercat Municipal) se situaran les seccions 2, 8 i 14.
El gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà acollirà les seccions 3 i 4. A l’escola
Joan Blanquer s’ubicaran les seccions
5 i 9. L’Espai Tolrà és el recinte electoral
que acollirà més seccions, amb un total
de quatre: la 6, la 7, la 12 i la 13. La secció
10 estarà situada a l’escola Mestre Pla,
mentre que la secció 11 es trobarà a l’antiga escola de Sant Feliu del Racó. 11 de
les seccions tindran dues meses cadascuna, mentre que les 3 restants seran de
mesa única (concretament, la 1, l’11 i la 12).

18.437
Castellarenques
i castellarencs
podran votar
aquest 28 d’abril
489
Votants més
respecte a les
darreres generals
de juny de 2016
podran votar
aquesta vegada
14
Seccions i
25 meses es
distribuiran entre
els 7 col·legis
electorals

Els col·legis electorals obriran les
seves portes de 9 del matí a 8 del vespre,
de forma ininterrompuda. Els membres
de la mesa, però, s’hauran de presentar
al col·legi a les 8 del matí, per tal de constituir-la formalment. L’electorat s’haurà
d’identificar amb el DNI, el passaport o
el carnet de conduir amb fotografia. En
qualsevol d’aquests casos, no importarà que el document estigui caducat,
però haurà de ser original, no fotocòpia.
informatiu a ràdio castellar

L’emissora municipal Ràdio Castellar realitzarà aquest diumenge una programació especial per fer seguiment dels resultats de les eleccions que començarà a les
21 hores. Inclourà connexions a les seus
dels diferents partits polítics. El seguiment de la nit electoral a Castellar també
es podrà fer en temps real a través de la
pàgina web municipal www.castellarvalles.cat, del portal informatiu www.lactual.cat i de les xarxes socials municipals.

+ELECCIONS

En Comú Podem va
guanyar les darreres
generals a Castellar
A les darreres eleccions generals
(26 de juny de 2016) En Comú
Podem –liderat llavors per Xavier
Domènech, ja fora de la política– va
guanyar-les a Catalunya, a Castellar
del Vallès també. A la vila, els
comuns van sumar 3.234 vots, el
26,7%, seguits d’ERC, amb 2.557
vots, un 21,17%. PSC-PSOE va
obtenir 1.746, el 14,46. En quarta
posició va quedar CDC, amb 1.714
vots, un 14,22%. La cinquena
posició va ser per a Ciutadans

(1.245 vots, un 10,31%). El Partit
Popular va quedar com a sisena
força amb 1.208 vots, un 10%.
La participació va ser del 67,64%,
un 5,84% menys que a les eleccions
del 20 de desembre del 2015. Cal
recordar que les generals del 26
de juny van ser una repetició de les
viscudes el 20 de desembre en no
poder-se formar govern. També
a les del desembre el guanyador
va ser En Comú Podem. Si ens
remuntem a les generals de 2011
–les de la majoria absoluta del PP
amb Mariano Rajoy a nivell espanyol–, CiU va ser la guanyadora a
Castellar –3.883 vots (32,35%)–; el
PSC-PSOE va quedar segon
–3.175 vots (26,45%)–; el PP
tercers –2.063 vots (17,19%)– i
ERC, quarta força –1.039
vots (8,66%).
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política

eleccions municipals

jxcast | mobilitat

erc castellar | proposta electoral

Connectar la vila amb la C-58
És un dels punts del programa de Junts per Catalunya per a les Generals

La diputada Míriam Nogueras va visitar Castellar del Vallès el 17 d’abril. || r.gÓMEZ

Rocío Gómez

La campanya electoral per al 28A de
Junts per Catalunya va passar durant
la Setmana Santa per Castellar del Vallès. El 17 d’abril la diputada al Congrés
i número 3 de la candidatura sobiranista, Míriam Nogueras, i l’alcaldable
de Junts per Castellar i número 9 de
la llista d’aquesta formació per Barcelona, Pau Castellví, van visitar durant el matí diversos establiments i
comerços de la vila. Tot plegat, amb
la voluntat de copsar les inquietuds i
propostes de les petites empreses que
nodreixen el comerç local.
A la roda de premsa posterior a

la trobada amb els comerciants, Castellví va anunciar que un dels punts
que vertebraran el programa electoral
de Junts per Catalunya quant a infraestructures és la “connexió de Castellar amb la C-58”. “Els accessos
de Castellar són els mateixos que
hi ha des del 1959. L’accés a la C-58
és una demanda històrica. La taula
de l’Estat espanyol està plena de demandes històriques de Castellar
del Vallès i de molts altres pobles i
ciutats de Catalunya. Els deures no
es fan des de fa molt de temps”, va
assegurar Nogueras. “Estem farts
d’exigir, any rere any, dècada rere
dècada, en el cas de Castellar, que
es facin aquelles prioritats que ni

són cares ni són un luxe, sinó les primeres necessitats dels ciutadans”,
va afegir la diputada.
Al seu torn, l’alcaldable de Junts
per Castellar i també candidat de
Junts per Catalunya va explicar que,
com a número 9, un dels seus objectius és “fer arribar al cor de Junts
per Catalunya reivindicacions municipalistes”. En aquest sentit, Castellví va reivindicar el seu compromís
amb la connexió de Castellar a la C-58
que permetria “l’accés a l’autopista, a tot el Vallès Occidental nord”.
“Hi concorrem no per fugir de Castellar sinó per ser a Castellar i reforçar Castellar”, va puntualitzar el
polític castellarenc.
Ara bé, Nogueras va recordar
que les competències en aquesta matèria “són a Madrid” i va asseverar
que “després tants anys de batalla,
hem arribat a la conclusió que el millor que li pot passar a Catalunya és
que es governi i que es legisli, i això
vol dir independència”.
Finalment, tenint en compte l’actual escenari polític i de campanya
electoral per al 28A, Castellví va assegurar que “estem en guerra, i no és
una guerra que es lluiti amb armes,
ni de bon tros. És una agressió contra la voluntat d’un poble, que s’està fent per terra, mar i aire, i també
a través dels mitjans de comunicació”. El candidat castellarenc va criticar durament la “mediatització”
de Vox, “que no té representació
parlamentària” en contraposició a
la cobertura “dels mitjans a partits
independentistes”.

R.Homet, D.Ruiz i N. Raspall, alcaldable, número 2 i 4, de la llista d’ERC Castellar || r.g.

Anella verda i nova zona
d’aparcament al Tennis
Si fa dues setmanes ERC Castellar va donar a conèixer que una de les seves
propostes electorals pel 26-M és crear una zona esportiva que integri una
piscina descoberta i les instal·lacions del Club Tennis Castellar, aquesta setmana la formació ha explicat a què es destinaria l’àrea que deixaria buida
l’entitat. Així, l’espai que ocupa actualment el Club Tennis Castellar, un cop
es traslladés, es transformaria en una zona d’aparcament gratuït de prop de
150 places. Aquesta actuació s’emmarca en el projecte d’ERC de recuperar
i de preservar la zona dels Horts del Brunet i del Torrent de Canyelles. Tot
plegat, es traduiria en la creació d’una anella verda que començaria al nucli
urbà, al carrer Calvari, i que passaria pels Horts del Brunet per connectar
amb Sabadell a través del Ripoll. “Creiem que aquesta zona oblidada i degradada s’ha de convertir en un parc urbà”, ha explicat Rafa Homet, alcaldable d’ERC. Homet ha detallat que el corredor verd, adreçat a vianants i
bicicletes, també esdevindria una alternativa al cotxe perquè enllaçaria amb
l’Airesol, i permetria “anar fins al Ripoll amb bicicleta, i per tant fins al
mar”. L’alcaldable ha concretat que l’Airesol hauria de perfilar-se com la
pròxima “zona de creixement de Castellar”. Val a dir que l’anella verda alhora connectaria amb el Torrent de Colobrers. D’altra banda, Dolors Ruiz,
número 2 a la candidatura d’ERC, ha apuntat que tant l’aparcament com el
corredor que travessaria els horts, revitalitzarien l’activitat econòmica i comercial del carrer Major, que es transformaria en zona de pas i a més disposaria d’una àmplia zona per estacionar. “El carrer Major tornaria a tenir
vida. El parc urbà portaria zones d’esbarjo, més comerç de proximitat
i activitats culturals i esportives”, ha dit Ruiz. La regidora Núria Raspall,
ha afegit que les dues vies verdes, de Brunet i de Colobrers, “serviran per
recuperar el patrimoni preindustrial de Castellar”. || r.Gómez

BREUS
erc castellar | JOVENTUT

transport públic | ajuts

via pública | senyalització

Els comuns proposen la tarifació social

El PP vol revisar els senyals de trànsit

El cap de llista d’En Comú Podem Castellar, Humberto Carrero, ha proposat un conveni amb la cooperativa de transports
TUS “mitjançant un conveni al sistema progressiu que
ofereix l’Ajuntament de Sabadell de tarifació social, i que
permetria que 2.600 usuaris castellarencs viatgin de manera gratuïta en autobús a la ciutat veïna”. D’altra banda,
En Comú Podem Castellar portarà al Parlament un proposta de resolució per aconseguir l’ampliació de l’horari de les
farmàcies ja que, segons, recorden “no fan guàrdies de nit”
i estan obertes fins a les 12 de la nit. || redacció

Trobada amb Bernat Picornell
El senador republicà Bernat Picornell va participar el 16 d’abril
en una trobada del col·lectiu de joves d’ERC Castellar. La sessió
de debat i col·loqui, emmarcada en un sopar al local de la formació al carrer Sala Boadella, va comptar amb la participació d’Alba Sánchez i Jaume Avellaneda, número 8 i 9 respectivament, a
la candidatura republicana per a les pròximes eleccions municipals. A la trobada, es va debatre sobre política i municipalisme, i alguns dels reptes de futur dels joves castellarencs. || r.g.

El PP de Castellar proposa una revisió general de tots els senyals
de trànsit de Castellar, per a la seva actualització i bon manteniment. En paraules del candidat popular, Agustín Bernad, “fa la
impressió que el nostre equip de govern pensa que un repintat dels passos de vianants cada quatre anys, quan s’aproximen les eleccions, ja ha complert, cosa que és un gran error”.
Segons el candidat popular, “tenim tot un llistat de senyalitzacions francament millorables, i proposarem que se’n faci
una revisió general perquè el risc de provocar accidents mai
sigui causa de la mala informació”. || redacció
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política
som de castellar-psc | proposta electoral

erc | valors republicans

Situen la millora del Ripoll com a
protagonista del proper mandat

Premi d’ERC per a
Bombers, ADF i SERNA

El cap de llista, Ignasi Giménez, aposta per obrir Castellar al riu

El cap de llista, Giménez, amb Joana Borrego, número 6 de la candidatura, al Ripoll. || cedida

La candidatura de Som de Castellar-PSC proposa que durant el
proper mandat “s’obri Castellar
al riu Ripoll”. “Després de moltes dècades de viure d’esquena

al riu, és el moment d’obrir Castellar al Ripoll: tant des del nucli
urbà com des de Sant Feliu i Can
Font-Ca n’Avellaneda”, afirma el
seu cap de llista, Ignasi Giménez, a

través d’un comunicat.
Segons recorden, l’Ajuntament està finalitzant la redacció
del pla especial del riu, que preveu
establir directius sobre accessos
i espais de lleure, ordenació dels
espais d’horta, millora de la qualitat ambiental d’aigua i vegetació,
traçats de camins o manteniment
d’edificacions existents. Som de
Castellar-PSC sosté que “durant
el proper mandat s’executarà el
contingut d’aquest pla especial” i
subratllen com a accions més rellevants que es portaran a terme “la
constitució d’un òrgan de gestió,
participatiu, plural i representatiu dels diferents sectors afectats”; la creació d’una “via verda
per anar a peu i en bici (està en
procés de redacció) des del pont
de Turell fins al límit amb Sabadell” i l’estudi d’un vial de connexió
entre Can Font-Ca n’Avellaneda i el
nucli urbà de Castellar, a través del
riu i “aprofitant la xarxa de camins actuals”, explica Giménez.
|| redacció

Enguany el Premi Valors Republicans que atorga ERC Castellar ha reconegut la tasca dels Bombers Voluntaris de Castellar, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) i el Servei a la Natura (SERNA). És l’onzena edició
d’aquest guardó, que s’atorga amb motiu de la proclamació de la República Catalana el 14 d’abril del 1931. Així, el 12 d’abril la plaça d’El Mirador
va acollir l’acte d’entrega del premi, que va comptar amb la presència de
Dionís Guiteras, l’actual alcalde de Moià, president del Consell Comarcal del Moianès i vicepresident primer de la Diputació. Guiteras va estar
acompanyat per l’alcaldable d’ERC Castellar i diputat d’Educació a la Diputació, Rafa Homet, i diversos membres de l’executiva castellarenca de
la formació republicana. Guiteras va remarcar la importància de millorar
la gestió dels boscos per reconvertir-los “en una font d’oportunitats”.
D’altra banda, la regidora i número 4 a la candidatura republicana local,
Núria Raspall, va lloar les tres entitats guardonades perquè “treballen
incansablement pel bé comú, sempre hi són per donar resposta quan
se’ls necessita”. || r.gómez

Bombers, ADF i SERNA, recullen el premi amb D. Guiteras, R. Homet i membres d’ERC. || f.m.
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actualitat
actes | solidaritat

La Marató de la Diversitat de
Castellar continua sumant

BREUS
habitatge | lloguer

Les sol·licituds per als ajuts de 2019 es
poden presentar fins al 7 de juny
L’Oficina Local d’Habitatge tramitarà fins al divendres 7 de juny les sol·licituds
de prestacions per al 2019, que tenen la finalitat de facilitar l’accés i la permanència en un habitatge en règim de lloguer a sectors de població en risc d’exclusió social. Es tracta d’uns ajuts que atorga la Generalitat a través de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, i que consisteixen en el pagament del 40%
del lloguer, amb un límit màxim de 200 euros mensuals i 2.400 euros anuals
per habitatge. Poden accedir a aquesta convocatòria les persones titulars de
contractes d’arrendament d’habitatge destinat a residència habitual i permanent ubicats a Castellar. Altres requisits bàsics per formalitzar la sol·licitud
són tenir residència legal a Catalunya i que l’import de la renda mensual de
l’habitatge no superi els 750 euros (900 euros en cas de les famílies nombroses). En aquest sentit, les dades de què disposa l’Institut Català del Sòl (Incasòl) indiquen que el preu mitjà mensual dels contractes de lloguer a Castellar
l’any passat era de 661,81 euros. Les sol·licituds es poden presentar al SAC.
Tota la documentació relacionada amb aquesta tramitació es pot trobar al
web municipal: https://seu.castellarvalles.cat/33033/tramit/78/. || redacció

via pública | vandalisme
El grup Macedònia va ser un dels plats forts del primer cap de setmana de Marató de la Diversitat. || Q. pascual

Demà arriba el segon cap de setmana fort del projecte Suma+ per
la Marató de la Diversitat. Després
de setmanes organitzant activitats
solidàries –ja s’han recaptat més de
20.000 euros per a l’any 2019– demà
dissabte i diumenge la plaça d’El Mirador s’omplirà de música i ball. Molt
de ritme per continuar amb l’objectiu de recaptar fons per donar resposta a les necessitats individuals i
que nens amb necessitats especials
puguin anar a una escola ordinària
amb el suport de vetlladors.
A partir de les 18 hores la plaça
d’El Mirador s’omplirà de música i

ball. A les 18 hores s’iniciarà una marató de concerts amb la participació de diferents grups locals. Mariona Roca donarà el tret de sortida.
Mitja hora més tard, serà el torn de
Krek’n’tu. Els Amics del Country ompliran la plaça del so de Nashville a
partir de les 19 h, i a les 19.30 h agafaran el relleu els amants del swing
amb SwingxTothom.
A les 20 hores actuarà Els collons del Pare Rababa i a les 20.30
hores, Lòxias. Prop de les 10 de la nit,
The Heifers posaran el punt final.
Les activitats, però, continuen
diumenge. A partir de les 11.30 hores

i fins a les 13.30 hores hi haurà diverses actuacions de diferents corals i
d’escoles de música acompanyats
també del Ball de Gitanes.
Cap a les 13.30 hores del mateix
diumenge es farà un sorteig de tres
lots de productes i serveis cedits pels
comerços de Castellar. Els números
guanyadors es publicaran a les diferents xarxes de Suma+ Castellar. El
premi caduca al cap de 15 dies del sorteig, si els guanyadors no el reclamen,
es tornarà a fer un altre sorteig. Per
a qualsevol dubte o informació es pot
enviar un mail a josumo@sumacastellar.cat. || C. D.

Identifiquen els pressumptes autors de la
crema de sis contenidors
La Policia Local de Castellar del Vallès ha identificat dues persones com
a presumptes autors materials de la crema de sis contenidors que es va
produir la nit del 21 d’abril passat.
A les 23.49 h, el cos policial va rebre la trucada d’una veïna que alertava de la crema de contenidors al carrer de Tarragona, a les cantonades
amb la ronda de Tolosa i el carrer de Gran Bretanya. A més de la policia, van acudir al lloc dels fets els bombers voluntaris de Castellar del
Vallès i els bombers de Sabadell. Mentre se sufocava el foc, es va rebre
l’avís de la crema d’un altre contenidor al carrer de Barcelona, a l’alçada de la plaça d’Europa.
El balanç final d’aquesta acció vandàlica ha estat de sis contenidors cremats i un més d’afectat parcialment, el que suposa un cost de prop de
9.000 euros si hi sumem la despesa de reparació d’asfalt que s’haurà de
realitzar. A més, un vehicle privat també va patir desperfectes. La Policia
Local ha obert diligències penals sobre aquest cas. || redacció
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actualitat
comerç | MOU-ME

aparcament de camions | pla de la bruguera

Iniciativa pel comerç de proximitat

El sistema AdBlue ja es
troba a Cimalsa Truck

Comerç Castellar ha iniciat el projecte Mou-me, que presta carretons
als clients dels comerços associats perquè facin la compra a la vila
Jordi Rius

Comerç Castellar ha iniciat el projecte Mou-me per facilitar les compres
en el comerç de proximitat. Els comerços associats a l’entitat comercial
podran deixar en prèstec carretons
d’anar a comprar als seus clients.
Aquesta iniciativa neix de la necessitat que els vilatans facin les compres a prop de casa i, en la mesura
que sigui possible, caminant, i abandonar el cotxe per fer les compres.
Amb l’adquisició dels carretons
de la compra “donem una imatge
dinàmica per tota la vila durant
un llarg període de temps. A més,
reduïm la utilització de bosses de
plàstic, que estaran totalment prohibides 1’1 de gener de 2021”, expliquen des de Comerç Castellar. Així
mateix quan la gent passeja per Castellar augmenta la probabilitat d’entrar en una altra botiga, “cosa que
genera una possibilitat elevada de
nova compra, i fins i tot conèixer
aquest comerç”.
Segons Comerç Castellar, els vi-

latans han rebut molt bé aquesta iniciativa ja que “veuen molt atractiu
el préstec de carretons de la compra. D’aquesta manera hem aconseguit un canvi sobre les rutines de
mercat, fomentant la ideologia de
l’slow shopping.
Els carretons són molt atractius i de colors lluents i porten imprès el logotip de Comerç Castellar
de la seva publicitat, i qualsevol persona pot preguntar sobre el funcionament del préstec de carretons,
incrementant la possibilitat que
més persones l’utilitzin. El projecte també permet fidelitzar els clients
a les noves botigues on poden agafar
o retornar els carretons.
El funcionament dels carretons
de cara als associats és molt simple.
Amb un mòbil i un lector de codi QR
escanegen el carretó, dins el mòbil
s’obre una aplicació molt senzilla en
què s’introdueix el codi de l’associat
i després el codi del client, que prèviament s’ha donat d’alta en aquesta
campanya. D’aquesta manera s’associa el carretó de la compra al cli-

ent, que el pot utilitzar com a màxim
cinc dies, ja que després l’ha de retornar a qualsevol botiga que estigui
dins la campanya.
Comerç Castellar ja va distribuir fa uns anys unes bosses reutilitzables i plegables que van tenir molta
acceptació.

Recentment, Cimalsa Truck de Castellar del Vallès ha incorporat el sistema
de subministrament AdBlue per als abonats del recinte i per al públic en general, a l’estació de servei Nuroil, situada a l’interior de l’aparcament de vehicles pesants de la instal·lació. L’Adblue és un sistema de depuració de gasos
imprescindible en els actuals motors dièsel per protegir el medi ambient elaborat mitjançant una dissolució d’urea. En aquest sentit, des de Cimalsa, es
destaca la importància de continuar apostant per una política de protecció
i conservació del medi ambient, per la gestió d’infraestructures, i centrals
per al transport de mercaderies i la logística, oferint els màxims estàndards
d’accessibilitat, qualitat i serveis. L’ aparcament de vehicles pesants, ubicat
al polígon del Pla de la Bruguera, consta d’una superfície total rectangular
de 15.400 metres quadrats, amb un total de 126 places destinades a l’aparcament de vehicles pesants de fins 17 metres. ||redacció

L’estació de servei Nuroil, a l’entrada de l’aparcament de camions. || CEDIDA
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cooperació | projecte

educació | escola meStRe PLA

“Tots tenim un
deute amb Àfrica”

Aprendre fauna
i flora al pati
de l’escola

Eugènia Llop fa una estada a Kènia per participar
en un projecte solidari de salut comunitària
Va fer les maletes ben convençuda. Per Setmana Santa va agafar un
vol que l’ha portat a Kènia. Emprèn
l’aventura a l’últim any de carrera, a
punt de graduar-se com a infermera
a la UAB. Aquesta no és la primera
vegada que visita el continent. “Un
cop hi vas, Àfrica et roba el cor. Els
colors, la gent... Tenia clar que hi
tornaria però per fer un projecte
de cooperació. Tots tenim un deute
amb Àfrica. Era un dels continents
més rics i l’hem espoliat fins a fer-lo
el més pobre”, explica Eugènia Llop.
La castellarenca, de 21 anys,
passarà set setmanes al país africà, a l’illa de Mfangano, que es troba
a l’est del llac Victòria. Aquest és
el punt on es concentra bona part
de la feina que duen a terme des de
l’entitat sense afany de lucre Indigo,
l’ONG amb què col·laborarà Llop. La
castellarenca explica que a Mfangano durà a terme les últimes pràctiques del grau d’Infermeria. “Tenia
clar que volia fer-les en la branca
de salut comunitària i de cooperació internacional. Per a mi aquesta
experiència és una prova. M’agradaria dedicar-m’hi un cop acabi la
carrera”, assegura.
Val a dir que Indigo, que es va
fundar el 2016, ha construït una casa
d’acollida per a infants de 3 a 11 anys
en situació d’orfendat o d’extrema vulnerabilitat. L’equipament, que compta amb totes les garanties sanitàries, com ara dutxes i latrines, també
fa la funció d’escola perquè disposa
de dues aules en què s’imparteixen
classes. A més, l’associació també ha
habilitat una infermeria i una casa
d’acollida per als voluntaris. Des d’Indigo apunten que l’objectiu és crear
un espai segur per a aquests infants
i cobrir tant les seves necessitats bàsiques com emocionals i afectives.
Quant a Eugènia Llop, partici-

Una de les activitats que ha triomfat més ha estat la realitat virtual. || cedida

Setmana dedicada a
les noves tecnologies
Eugènia Llop, a l’Àfrica. || cedida

parà en la consolidació de la infermeria que acaben de construir a la
vila keniana. “Cal crear les històries clíniques i tenir fonts documentals per poder fer el seguiment dels
pacients”, detalla. La jove infermera
també concreta que s’implicarà en diverses iniciatives d’educació de salut
comunitària per abordar qüestions
com “els problemes nutricionals
o la importància de la higiene, per
exemple, de les mans”.
Cal destacar que, a banda de la
casa d’acollida, Indigo ha promogut
la instal·lació d’un motor per bombar
aigua des del llac Victòria per abastir Mfangano i d’un dipòsit d’aigua en
una estructura elevada, dues infraestructures fonamentals per millorar la
qualitat de vida dels habitants de la
zona i també dels infants que participen en els projectes de cooperació de
l’ONG. Pròximament, l’entitat es planteja construir un menjador amb una
cuina, i elaborar un projecte educatiu que incorpori les TIC. || r. gómez

biodiversifiquem |
escola el sol i la lluna

Una de les activitats globals d’escola ha estat
dissenyar un joc per a Android, ‘Parkour extrem’
L’escola Mestre Pla va dedicar la
seva 13a Setmana Cultural a les
noves tecnologies. Els alumnes
d’educació infantil i cicle mitjà han
fet diferents tallers i activitats. El
director de l’escola, Xavier Carceller, ha apuntat que l’activitat que
ha triomfat més en aquesta setmana “ha estat la realitat virtual, a més dels tallers de robòtica i lightpainting, un taller en
què amb llums es fan dibuixos i
s’expliquen històries”. S’han fet
també programació de LEDS amb
creació d’efectes de llums, colors i
moviments mitjançant la programació amb Scratch. Els alumnes
del cicle superior han fet un cinefòrum sobre la pel·lícula Retorn al
futur i una sortida al Museu de la
Ciència i la Tècnica de Terrassa
(mNACTEC).
Una de les activitats globals

d’escola ha estat dissenyar un joc per
a Android, el Parkour extrem, que es
pot jugar clicant el següent enllaç:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.MPla.ParkourExtremMpla.
Divendres passat es va tancar
la Setmana Cultural amb una festa
de cloenda, oberta a tota la comunitat educativa de l’escola, per poder
gaudir en família de les diferents activitats, tallers i espectacles. Pares,
mares i alumnat ha gaudit molt fent
volar drons, fent dibuixos en la foscor
amb colorits llums LED, vivint experiències amb ulleres de realitat virtual o conduint cotxes i motos en els
simuladors, entre altres activitats.
Com cada curs, no ha faltat el sopar
de germanor i un ball de fi de festa
després de veure un espectacle audiovisual de llums, formes, música i
color amb raigs làser. || J. rius

Cada curs, a l’escola El Sol i la Lluna
es treballa un projecte transversal.
Enguany és l’entorn natural, centrat en els insectes i plantes que
tenen al pati. Segons expliquen en
un comunicat, aquest projecte va
de la mà d’un altre engegat fa anys:
la remodelació dels patis de l’escola. “Per identificar els insectes i
plantes del nostre entorn més
proper, s’han ubicat en diferents
racons unes teules, apadrinades pels grups classe, que s’han
convertit en experts en el tema
ja que han après de la riquesa
que tenim i tenen el propòsit de
tenir-ne cura”, apunten des del
centre i també informen que han
comptat amb la col·laboració de les
famílies a la jornada “Firateules”
“en què els infants van esdevenir
uns qualificats firaires compartint amb elles els descobriments
i els productes elaborats artesanalment”. A més, gràcies a la col·
laboració de l’Ajuntament, l’escola ha pogut gaudir dels tallers del
projecte de l’ADENC, ‘Biodiversifiquem l’entorn escolar, replantegem
la ciutat’. La feina feta es traduirà
en una sèrie de propostes de millora al pati de l’escola en què tota
la comunitat hi estarà implicada.
Aquestes actuacions poden ser diverses, des de la instal·lació de caixes nius, construcció d’hotels d’insectes, plantació d’aromàtiques...
|| redacció

Sortida d’El Sol i la Lluna. || cedida
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opinió
Josep Manel Martí Saurí

Maniqueïsme i nostàlgia
de retroutopies
nacionalistes a les xarxes
Fa poc vaig rebre al mòbil un llarg
text reenviat per uns amics independentistes que respecto. El desconegut traductor del text titulat ‘Los catalanes están aferrados a la idea de
la república como los españoles a la
dictadura’, que atribueix a Gabriel
Laflèche i diu haver-se publicat a Suïssa fa un any, al final de la era Rajoy,
aprofita sense manies el text per intentar seduir-nos. Avorreixo el cinisme trampós d’aquest estil pel mal que
fan al manipular les idees d’altres per
als seus interessos, aprofitant-se sobretot de la ignorància i de l’emoció
traïdora dels lectors. Pinta amb tintes extremes els espanyols com als
dolents i els catalans com als bons,
però tan barroerament que es veu
clar el seu embolic mental, tan típic
dels activistes proselitistes. Vergonyós! I quina falta de memòria premeditada! Resulta que oblida que segles enrere uns poderosos burgesos
catalans es van posar en mans dels
castellans (Compromís de Casp) i
que, per posar un altre exemple, l’alta burgesia catalana , també per interès, va donar suport al franquisme contra el poble català perseguit.
Ja veieu, ni ètica! El seu objectiu és
plantejar el maniqueïsme, l’enfrontament sense remei entre dues posicions, afegint-hi la nostàlgia de velles
retroutopies nacionalistes, les mateixes falàcies que fan servir els actuals grups de dreta, amb la diferència
que la dictadura no va ser una utopia,
sinò una dura realitat per als d’aquí
i els d’allà. I, per cert, de veritat us
heu fixat en les característiques de la
gran majoria dels que donen suport a
l’independentisme? Burgesia acomodada en decadència o no, amb casa o
pis propi, jubilats nostàlgics... On ens
heu portat? No em feu parlar. En fi,
que de discursos reduccionistes com
aquest n’hi ha en els mitjans pels dos
extrems per tal de guanyar adeptes
babaus. Ens volen vendre que l’actual estat de les coses no té solució. En
canvi jo penso que la solució passa
per no rendir-se a l’odi ni defallir en
el civisme. Hi haurà solució si una de
les parts creu que es pot trobar, i que

Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

s’aconseguirà amb paciència i valor.
Penso que només amb respecte mutu
i voluntat d’entendre’ns arribarem
a ser un estat federat respectat i un
poble català satisfet per això, sigui
dins una gran república de diferent
pobles o dins una monarquia parlamentària, encara. En època d’eleccions i canvis necessaris, compte amb
la nostàlgia, que s’utilitza com a arma
de seducció política, un mecanisme
molt efectiu per orientar la decisió
de vot. Siguem prudents.

Francesc Sagrera

Perquè vull la sardana
Avui dia els festivals
sinó compten amb molts de fans
i en espais estranys i grans,
valen poc com a musicals
Pels que estimen la sardana
saben bé que en pot petit
hi ha la bona confitura
i estimant nostra cultura
veiem té millor sentit
fer petita la rotllana.
El que cal no és fer-la gran,
perquè moltes de petites
fan més gran l’espai que habites
i mes bé s’hi està ballant.
En aplecs dels sardanistes,
en ballades als carrers
i és clar també en concerts,
escoltem les melodies
tant millor que les cançons
que composen cantautors
El que escolta bé una cobla,
sent l’olor de nostra terra,
veu la llum del mar i el cel
des de els cims a la mar plana
d’eixa terra catalana
que ens fa grans i ens omple el cor.
No rebutjo veus foranes,
però jo en vull de catalanes.

cuentas públicas no sufren pérdidas
y sí superávit. Resulta llamativo este
afán en colgarse medallas, los mismos que antes pasaban penurias y
ahora lo hacen tan bien, porque es
un tema recurrente en estos consistorios tan pagados de sí mismos.
No es que se hayan vuelto responsables de golpe, no; más bien, han de
actuar así a pesar suyo. Conviene
recordar que en el año 2012 el Ayuntamiento de Castellar hubo de acogerse al plan de saneamiento de los
ayuntamientos porque la situación
era crítica, y acogerse a ese plan comportaba utilizar el sentido común a
partir de entonces.
Eso significa que, a cambio de recibir financiación para liquidar deudas pendientes a proveedores principalmente, durante los siguientes
diez años debían presentar cuentas
periódicamente y el dinero no gastado debía aplicarse a la reducción de la
deuda municipal. Por tanto, si ahora
sacan pecho por su buen hacer no es
porque de repente se hayan vuelto
responsables; es que no les quedaba otro remedio.
Y podríamos hablar también sobre
cómo se consigue esa reducción de
gasto, pues si para ello no se llevan
a cabo obras necesarias para la población, quizás es que no han entendido de qué va la cosa.
Por tanto, como dicen los castizos,
menos lobos, Caperucita, que si pudiesen las cuentas municipales volverían a estar teñidas de rojo, y lo saben.
Lo más irónico es que el plan de saneamiento fue una medida del anterior gobierno central del PP, cosa
que viene a indicar realmente quién
tiene las ideas más claras sobre estos
temas de los dineros.

PP de Castellar del Vallès

Llevamos unos cuantos años en los
que nuestro Ayuntamiento presume de su buen hacer económico, que
ahora los pagos a proveedores no sufren retrasos significativos y que las

Associació de Veïns de Can Carner

Salida a la Pineda (Salou)
Excursión a la Pineda (Salou),
días 10 y 11 de mayo, Hotel La Hacienda, en autocar. Sábado noche
espectáculo a cargo del cantante
Antonio Granada, a continuación
baile y show de nuestros Findes.
Precio socios: 50 euros. Precios
no socios: 65 euros. Habitación
doble. Todo incluido excepto comida del sábado.

Josep Rosales

Municipio cardioprotegido

Vamos a ser realistas

los mismos. Parece ser que estaba
previsto uno en el local de la Asociación de El Balcó, que por cierto
está prácticamente abandonado y
en su caso bien podría instalarse
en la marquesina del bus cercana
al mismo local.
Sería igualmente de gran interés
colocar otro en el área de pícnic de
Les Arenes, Airesol A-B, C, i D e
incluso en Can Carner en la parada del bus o el centro escolar del
Mestre Pla.
Queda pues la elección de lugares
y sistema más idóneo en manos
de técnicos y responsables de las
áreas correspondientes; pero sería
un gran logro, sin duda, el poder
contar con una infraestructura
de cardioprotección mejor y más
completa, extendiendo tan valiosa prestación a la mayor parte de
la ciudadanía.
Ah, y para refrescar la memoria
sería muy recomendable el impartir de nuevo el elemental “cursillo”
para la utilización del desfibrilador.
Cualquier vida salvada amortizará
con creces la inversión.

Dado que fue ampliamente debatido y constatado el superávit
(casi 4 millones de euros) de la liquidación del presupuesto municipal de 2018.
Bien se podría contemplar y realizar la ampliación e instalación
de desfibriladores en algunos lugares del municipio carentes de

Junts per Castellar

Coripe com a símptoma

E

l que va succeir el diumenge de resurrecció
a Coripe és un símptoma de com de retrògrada i primigènia és
encara una part important d’Espa-

nya en ple segle XXI. Durant la seva
particular festa de la “quema del
Judas” (d’entrada, el nom ja fa tuf
d’antisemitisme) van penjar d’un
arbre un ninot del president Puigdemont i el van afusellar amb escopetes
fins que va quedar reduït a cendres.
Tot plegat entre els crits ofensius de
la turba que s’aplegava a la plaça del
poble, menors inclosos, cap a la figura del president.
El que allà es va viure, per molt que
vulguin enquadrar-ho dins d’una tradició, no es pot catalogar com a festa
popular, ni molt menys. A diferència
d’altres esdeveniments populars que
s’hi podrien comparar pel format
de la festa, com ara la crema de les
falles valencianes, les imatges que
s’han publicat delaten un ambient
de crispació i intolerància extrems,
impropis de cap celebració popular.
I per acabar d’amanir-ho, amb armes
de pel mig, cortesia de la policia local
del poble. Amb l’excusa de la tradició,
es va desfermar un episodi de catalanofòbia desmesurada, personificada
en la figura del president. Perquè, no
ens enganyem, van utilitzar la figura
del president perquè és qui millor representa a la meitat de Catalunya que
anhela la independència. No només
va ser un atac contra la seva persona,
va ser un atac contra tots nosaltres.
Coripe és un petit poble de poc més
de mil habitants, amb una taxa d’analfabetisme del 10% (Botsuana en té un
11%) i on governa el PSOE amb majoria absoluta. Costa de creure que
el nostre alcalde sigui company de
partit del batlle de Coripe que, lluny
de condemnar els fets, es va reafirmar en defensa de la tradició perquè
per allà han passat ninots de “políticos, banqueros y árabes”. Aquesta
sola afirmació, que ja en sí mateixa
és ofensiva i racista, la podria subscriure perfectament el senyor Ortega
Smith de Vox. Això és el que es coneix
com l’Espanya profunda, i no és cap
mite, existeix, i aquí en tenim la prova.
D’aquesta Espanya és de la que en
volem marxar. No hi pot haver cap
mena d’enteniment ni d’encaix possible amb qui et penja d’un arbre i
t’afusella perquè “t’has portat malament”. Això recorda massa les revenges de la postguerra i nosaltres vam
passar pàgina de tot això fa molt de
temps. Per tant, si volem desempallegar-nos d’aquesta Espanya rància,
votem independència!
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opinió

L’insult: calar foc

C

om a jove fascinat per
la poesia, el 25 d’abril
de 1970 havia anat al
Price de Barcelona –
aleshores encara sala
de boxa– al Primer Festival Popular
de Poesia Catalana. I va ser la meva
primera experiència política. Em
vaig trobar entre més de tres mil
persones, que, animades per Joan
Oliver, en comptes de recitar «La
vaca cega», corejaven «llibertat, llibertat!». Salvador Espriu, als peus
del ring, s’ho mirava encongit com
una oreneta. No es va insultar ningú.
I, amb tot, els organitzadors i el mateix Joan Oliver van ser multats.
Anys més tard, vaig assistir a la
manifestació de l’11 de setembre de
1977 a Barcelona per reclamar un
estatut d’autonomia per a Catalunya. La marxa –un milió de persones, segons els diaris– baixava pel
Passeig de Gràcia i havia d’arribar
fins al monument a Rafael de Casanova. El lema de la manifestació
era «Llibertat, Amnistia, Estatut
d’Autonomia».
En passar per la Ronda de Sant
Pere, la multitud es va posar a
cridar «Suárez, cabró, som una
nació». Confesso que em vaig sentir molt incòmode. Els crits no fan
per mi. I ni a casa, ni a la universitat, ni a la feina no havia sentit
mai insultar ningú. Ja es veia que

Decidim Castellar

El Rieral també és
el riu Ripoll

E

l Rieral és una zona agrícola que es troba al costat del riu Ripoll dins
del terme de Castellar
que limita amb Sabadell. És una zona amb risc d’inundació segons el Mapa de Protecció Civil
de Catalunya.
El Pla General de Castellar límita l’ús
d’aquesta zona a l’agricultura, però des
de fa molts anys a la zona s’hi han edificat habitatges i l’Ajuntament sempre
ha mirat cap a una altra banda. Hi ha
“cases amb pati”, alguna piscina, disposen d’electricitat, aigua i xarxa de
clavagueram, que s’aboca directament
al riu. Passejant per la zona hi podem
veure rètols de compra i venda d’habitatges o dels responsables que es cuiden de cobrar la llum.
Quan es va plantejar el polígon de Can
Bages, l’Altraveu ja va dir al PSC–Som
de Castellar que era un contrasentit
executar el projecte d’urbanització del
polígon sense replantejar ni fer cap actuació en aquest espai, que està just a
sota de Can Bages, tocant el riu. L’Altraveu proposava treure la depuradora projectada al pla de Can Bages (just
davant del mas) i situar-la al Rieral, al
nivell del riu. La idea era dignificar el
Rieral i intentar posar una mica de
sentit comú a Can Bages, però l’equip
de govern no en va fer cas.
En la revisió del Pla General es va tor-

PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

Catalunya és el cavall de Troia. || JOan mundet

el senyor Suárez havia fet algunes
declaracions no gens simpàtiques
envers Catalunya. La seva formació, la seva ideologia o la seva ignorància el condicionaven, com ens
condicionen a tots les respectives
influències. I els ànims dels manifestants estaven encesos.
Amb l’establiment de la democràcia vam començar a sentir com alguns polítics llençaven estirabots

ofensius a fi de rebaixar la dignitat
de l’adversari. Aquella forma de fer
política –sobretot durant les campanyes electorals–, en comptes de
posar l’accent en els programes dels
partits, prioritzava el menyspreu
de l’altre, la befa i l’escarni. Aquest
estil, ara per ara, es manté, agreujat darrerament per l’acumulació
de falsedats i d’infàmies contra persones o col·lectius. Gràcies, doncs,

a alguns polítics augmenta el descrèdit de la política.
Sorprèn que aquestes nostres terres, on el cristianisme ha estat tan
potent, no hagin estat més amarades pel respecte al contrari i per
l’intent de comprendre els seus
arguments. Quan diu que no n’hi
ha prou amb el manament de «No
mataràs», el sermó de la muntanya
equipara l’insult a l’homicidi. I és

que les paraules poden encendre
un foc que ens faci tornar a «l’ull
per ull i dent per dent» de la salvatge llei del talió.
D’ençà d’aquella manifestació em
vaig dir que no donaria mai el meu
vot a qui insultés, a qui es dediqués
a provocar incendis en comptes de
ser factor de conciliació i de diàleg.
La vida ja és prou dura; no cal calar-hi foc amb les paraules.

nar a insistir, es van presentar propostes detallades, però una vegada més es
va desestimar. Ara tenim el polígon fantasma a la zona “urbanitzada al costat
del riu Ripoll”. Amb tots aquests anys
de mandat no han sabut resoldre la
problemàtica del rieral del riu Ripoll
i ara, de sobte, aparèixen els anuncis
oportunistes de l’alcalde sobre el riu
Ripoll en què diu que serà el protagonista del proper mandat. Esperem
veure aviat la fotografia de l’alcalde
amb el fons del Rieral i un plànol amb
la seva proposta, ni que sigui per evitar algun desastre climatològic futur,
que lamentaríem.
O és que aquesta zona no forma part
del riu Ripoll?

comprada, no en serè pas jo el crític.
M’alegro si per un dia podem deixar
de considerar el nostre melic com a
centre de l’univers i en el seu lloc situar les persones estimades que ens
envolten. Incorporar la lectura com
un element que ens forma, interpel·
la, qüestiona, informa, reconsidera,
aporta, sacseja, remou ... no pot estar
malament de cap manera. I rebre o
donar una rosa, una abraçada o un
petó no és mostra de debilitat personal. Es una expressió de la grandesa
humana que molt poc sovint som capaços de mostrar o, com a mínim, sentir. És la part de nosaltres que reivindica el plor per un nen mort en una
platja qualsevol i s’avergonyeix d’esquivar la tragèdia humana de milers
de morts traumàtiques i injustes en
un mar concret.
Però als eterns aspirants a la perfecció impossible també els puc satisfer.
Ara ja no ens cal cap cavaller valent i
atrevit que salvi a princeses desvalgudes i submises. Són els homes i dones
que lluiten tots plegats per causes valentes i atrevides.
Ara ja no ens cal cap drac pèrfid i malvat en què concentrar totes les nostres
ires. Perquè ja hem aprés que allò que
ens fa avançar en la bona direcció no
són els odis, sinó els amors.
Ara ja no volem cap rei que ens digui
com afrontar guerres amb els enemics. Ja no volem guerres. Ni tan sols
necessitem enemics. Preferim escoltar aquells que ens parlen de com
aconseguir les paus. I ara ja sabem
que els que es diuen enemics només
són persones que pensen molts dife-

rent de nosaltres.
Ara ja no ens cal cap cavaller que es
senti orgullós de matar un animal.
Només volem homes que plorin desesperadament cada vegada que un
animal és executat miserablement.
Per descomptat que no soc ingenu i
sé prou bé que hi ha gent que necessita enemics, que creu en els dracs dolents, que vol matar-los i que volen fer
la guerra. Però malgrat aquesta evidència això no ens obliga a ser com ells
ens voldrien. I aquestes reflexions són
escrites el dimecres i valen per al dia
de Sant Jordi i per les eleccions que
venen. No és bo actuar ni votar contra les conviccions d’un altre. Només
els vots adreçats a les pròpies conviccions ens són útils.
Sortosament totes aquestes propostes pretenen canviar més la llegenda que la realitat que vivim per cada
Sant Jordi. L’únic que m’entristeix és
que tinguem tants pocs sant jordis a
l’any! Però si només en pot ser un, no
el desaprofitem, si us plau, que ens fa
molta falta!!

ció ciutadana, seguint la bona tònica de les darreres edicions.
Malgrat algunes dificultats donades per les dates –enguany es celebrava un dia després del dilluns de
Pasqua, que a més era el primer dia
feiner i escolar després de la Setmana Santa– i el temps –força inestable,
especialment al matí– Sant Jordi ha
esdevingut un any més en la gran
diada cívica i cultural de Catalunya.
La plaça d’El Mirador, amb un bon
grapat de parades de flors i llibres,
es va convertir en el centre de referència de la cultura i l’amor, representats, com és tradicional, pels llibres i les roses.
Sant Jordi suposa una bona oportunitat per conviure, trobar-se amb els
veïns i veïnes i, en definitiva, fer poble.
Ens hem de felicitar per la bona harmonia que s’hi respira i respectar la
seva diversitat. És la nostra capacitat de convivència la que ens permet
gaudir plenament de jornades com la
de Sant Jordi, així com de les activitats culturals, cíviques, esportives i
lúdiques que constantment omplen
els nostres carrers.
Felicitar també a totes les llibreries
i floristeries que han participat de
la festa, així com a totes les entitats,
ciutadans i ciutadanes que han fet
possible la seva celebració.
Tot i que pugui semblar una obvietat, són jornades i diades com aquesta les que fan de Castellar una vila
amb personalitat pròpia.
Tots i totes gaudim de Castellar.
Entre tots i totes fem Castellar.

Josep Maria Calaf*

Sant Jordi

A

bans no em passi per alt
deixeu-m’ho dir: Sant
Jordi és una diada fantàstica! Segons la meva
opinió, la millor de l’any
amb diferència! Una festa en què triomfen la cultura i l’amor per damunt
del consumisme i l’ interès. I ja sé que
algú farà l’observació assenyada que,
al capdavall, també hi ha consum i
mercat. I tindrà raó. Però aquí flaquejo i em deixo flaquejar: si consumisme
vol dir comprar llibres em faig consumidor radical! Si mostrar amor i estimació es pot fer, també, amb una rosa

*Regidor d’ERC

Ignasi Giménez*

La diada de Sant Jordi a
Castellar

D

imarts vam viure una
diada de Sant Jordi
amb gran intensitat i
molt bona participa-

*Alcalde
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esports
Axier Casado s’emporta la
victòria a la Miguel Manrubia
L’actuació dels dos ciclistes castellarencs a la prestigiosa Copa Promoció de Cadets Miguel Manrubia
va ser molt destacable, amb la vic-

Aquest dissabte, Trobada
d’escoles de rugbi a l’estadi
de Colobrers

tòria final d’Axier Casado i amb Oriol
Alcaraz com a líder de la muntanya
en el segon cap de setmana. Els castellarencs del Tot-Net Terrassa van
destacar durant les dues setmanes
de competició en aquesta cursa per
etapes a Castelló de la Plana.

L’estadi de Colobrers serà aquest
dissabte, 27, la seu de la trobada
d’escoles de rugbi. A l’esdeveni-

ment, organitzat pel RC Castellar,
es donaran cita a partir de les 10 del
matí les escoles de diversos clubs
com l’RC Vallès Occidental, el CR
Sant Quirze, el CR Cervelló, l’Unió
Castelldefels, l’Universitari Barcelona o el Carboners de Terrassa.

MOtor | Campionat d’Espanya velocitat

Morales i Sánchez
arrenquen temporada
Sisena i setena posició per als dos pilots
castellarencs en la primera cita del Campionat
d’Espanya de Velocitat a Jerez

Albert San Andrés

Comença una nova temporada del Campionat d’Espanya de Velocitat i amb aquesta la participació dels dos pilots castellarencs en les diferents categories.
L’actual campió, Carmelo Morales, ho fa
per enèsima vegada a Superbike, mentre
que la gran promesa Max Sánchez repeteix a Moto4. Els resultats a Jerez però,
no van ser del tot satisfactoris per a Morales, que amb una sisena posició final
no va poder lluitar per la victòria, mentre que Sánchez va acabar setè, darrere
del grup de favorits.
El circuit de Jerez-Ángel Nieto és
sempre una de les cites especials, en una
edició que tindrà un total de set –Jerez,
Barcelona, València, Aragó, Albacete,
Navarra i de nou, Jerez. Es preveu sigui
un dels campionats més ajustats des de
fa molts anys en les diferents categories,
en què participaran 160 pilots de 22 països diferents.
Carmelo Morales, el rei de la categoria gran i actual campió, va arrencar
la tercera temporada sobre la BMW de
l’easyRace Team d’Eduardo Salvador.
El ‘31’, però, no va gaudir del millor cap
de setmana per problemes de posada a
punt de la moto, el que no li va permetre
fer un bon temps als entrenaments qua-

lificatius: va sortir des de la setena posició a poc més d’un segon del millor temps
del xilè Maxi Scheib (Kawasaki Palmeto).
La gran qualitat de la graella
d’aquest any, amb Scheib, Alejandro
Medina (Cardoso School), Xavi Pinsach
(ETG Racing), l’exmundialista Román
Ramos (FA55) o el debutant el 2018 a
MotoGP, Christophe Ponsson (Gil MotorSport), no faran un camí planer per a
Morales, que haurà de lluitar de valent
per sumar el setè campionat d’Espanya.
El ‘31’ va tractar de millorar el setup al warm-up, però no va aconseguir
poder millorar gaire durant la cursa, en
què Scheib va dominar des de l’inici amb
contundència, amb Medina a més de dos
segons i Ponsson a tres. Pinsach i Jeremy
Guarnoni (Tack Kawasaki) completaven
el top 5, amb Morales a 13,6 segons del xilè.
“Ha estat una carrera dura, com
ja sabíem. Hem donat el màxim, solucionant alguns problemes que arrossegàvem des de dijous, però no hem pogut
ser prou competitius per estar amb el
grup davanter” va explicar el pilot, que
conclou dient que “al final hem sumat
el major nombre de punts possibles i
cal continuar treballant”.
D’altra banda, a Moto4 Max Sánchez
s’enfronta a una difícil temporada en què
haurà de lluitar amb pilots d’equips de les
escoles d’equips molt potents, amb més

A dalt, Max
Sánchez, a sota,
en segon terme,
Carmelo Morales a
Jerez. || cedides

7
CITES

puntuables
tindrà el
Campionat
d’Espanya 2019

recursos i pressupost. Tot i això, el jove
pilot de la Scuderia Motors - Team Upgrowth va estar al capdavant durant tot
el cap de setmana.
La diferència tècnica amb la resta
d’equips no va ser rellevant per a Sánchez,
que aconseguia situar-se dins del top 10
en totes les sessions, per sortir des de la
segona fila en sisena posició, amb Brian
Uriarte (Team Monlau) des de la pole.

A la cursa, fins a vuit pilots acabaven
en el mateix segon, en una cursa cos a cos
entre els 11 primers. Sánchez va aconseguir la setena plaça, darrere de tots els
equips oficials, a només 0.658 s del vencedor, Ángel Piqueras. Alberto Ferrandez i
Uriarte completaven el podi.
La pròxima cita serà al Circuit de
Barcelona-Catalunya els pròxims 25 i
26 de maig.
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MODELISME | Challenge

Bàsquet | Copa catalunya

El CB Castellar vol seguir a Copa sense haver de jugar la promoció. || A. san andrés

La permanència a Copa,
en mans del CB Castellar
Podi de la categoria sènior, amb el castellarenc Joan Carles Martínez a l’esquerra de la imatge. || CEDIDA

L’Aeri Model Club celebra la
segona prova del català d’RC
Joan Carles
Martínez, segon a
la prova de casa
El cap de setmana passat, 13 i 14
d’abril, va celebrar-se la segona prova
puntuable del Campionat de Catalunya Buggy 1/10 TT a les instal·lacions
de l’Aeri Model Club de Castellar. La
prova, que va comptar amb un total
de 20 inscrits entre categoria sènior i
junior es va realitzar seguint el patró
habitual de tres mànegues de classificació i tres curses, i descartant el pitjor resultat en cadascuna.
Les mànegues de classificació
van servir per decidir les posicions
de sortida així com els vuit pilots més

ràpids que formarien part del grup A,
en què els favorits eren Màrius Solà,
Manuel Blanco i Pedro Mier.
En les dues primeres curses Solà
i Blanco es van alternar la primera i
segona posició, mentre que Mier obtenia una tercera posició en ambdues.
En l’última cursa, mentre anava
primer, una avaria mecànica va deixar
Solà fora de carrera a la sisena volta.
Blanco encara necessitava quedar
primer per endur-se la victòria final
i Mier optava a escalar una posició al
podi si quedava per davant d’ell.
La lluita entre els dos pilots va
fer que Joan Carles Martínez, un pilot
que havia obtingut dues quartes posicions en les carreres anteriors, se’ls
acostés. Dues voltes abans del final
Mier va cometre un error que Martínez va saber aprofitar i va entrar

segon a meta, rere Blanco.
Finalment el podi de la segona
prova del Campionat de Catalunya
de Buggy 1/10TT va ser per a Manuel Blanco en primera posició, Màrius
Solà en segona i Joan Carles Martínez,
de l’Aeri Club de Castellar, en tercera.
Pedro Mier, també membre de
l’Aeri Club, va finalitzar en quarta posició, després dels descartes i el recompte de punts.
La categoria júnior va comptar
amb un total de 4 participants, els resultats finals van ser una primera posició per a Aitor Garcia, segona per
a Nil Rodríguez i tercera per a Lucas
Mier, membre del club local.
La pròxima prova puntuable
del campionat de Catalunya tindrà
lloc el dia 21 de juliol al circuit de Mirasol. || AEMC

MOTOR | RALLYRX

Pol Pujol, al Mundial!
Pol Pujol, pilot castellarenc i col·laborador del programa de
motor de Ràdio Castellar, “Peu al ferro”, va imposar-se en la
prova de selecció Hot Wheels Stars, que li permetrà participar aquest cap de setmana al Mundial de RallyCross, en el
Circuit de Barcelona-Catalunya.
“És màgic poder passar d’estar fora del mundial a
córrer. Tinc moltes ganes de conèixer el nou equip i posar-me a treballar immediatament. Ho donarem tot” explica Pujol, que va haver de superar una prova de selecció,
amb rivals entre els quals es trobaven convidats com els periodistes especialitzats Albert Fabrega (Movistar F1) o Fabio
Marchi (Mundo Deportivo) i ara competirà per la victòria
contra pilots com l’exprovador d’F1 Dani Clos, els dakarians
Gerard Farrés i Cristina Gutiérrez o Pol Espargaró. || A.S.a.

Només tres partits li resten al primer equip masculí del CB Castellar per
acabar la lliga i els afronta amb la pressió d’haver de guanyar, com a mínim,
dos d’aquests per no caure en promoció. Els de Raúl Jodra s’enfronten a
domicili aquest cap de setmana al Badalonès, amb l’obligació de donar la
sorpresa a la pista del segon classificat. L’equip groc-i-negre està empatat
(10/13) amb Pia Sabadell i Salle Reus, el que garanteix un final de temporada d’infart, ja que aquests equips seran els dos últims rivals de la temporada per als castellarencs i tot queda a les seves mans. || A.San andrés

tenis | Copa federació

La capitana Anabel Medina i Georgina Garcia a la roda de premsa. || cedida

Espanya ascendeix amb
Garcia a la banqueta
La Selecció Espanyola de tenis femení va aconseguir aquest cap de
setmana l’ascens al Grup Mundial
I, després de superar Bèlgica (2-3)
amb la castellarenca Georgina Garcia a les seves files.
Heroïna a la primera eliminatòria de la temporada al Japó, on va
guanyar tots els seus partits, l’Huracà no va tenir una oportunitat en
la segona ronda, en què la capitana
Anabel Medina va seleccionar Garbiñe Muguruza, Carla Suárez, Aliona Bolsova i María José Martínez.
Lluny de la millor versió que la
va portar a guanyar Roland Garros
(2016) i Wimbledon (2017), Muguru-

za perdia els dos partits contra Kirsten Flipkens (6-3/4-6/6-4) i Ysaline
Bonaventure (6-4/0-6/6-4), mentre
que aquesta vegada la salvadora era
Carla Suárez, que s’imposava a Alison Van Uytvanck (3-6/2-6) i Yanina
Wickmayer (2-6/1-6). En el partit de
dobles definitiu, Medina seguia confiant en Suárez i Muguruza, en lloc
de fer-ho en Garcia i Martínez, més
experimentades.
La dupla escollida aconseguia
la victòria amb Suárez de nou estel·
lar, contra Bonaventura i Flipkens
(6-7 (4-7)/6-2/2-6), confirmant l’ascens a la màxima categoria del tenis
femení. || A.San andrés
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cursa popular | 5k de La Llagosta

Ainhoa Roldán i Marta de Juan al podi dels 5k de la Cursa de La Llagosta. || cedida

Roldán i de Juan,
triomfadores
Les castellarenques omplen el podi a La Llagosta

Redacció

Les castellarenques Ainhoa Roldán
(CA Castellar) i Marta de Juan (Dimension3) van omplir el podi dels 5K
de la 32a edició de la Cursa Popular de
La Llagosta.
Amb l’arribada de la primavera
comencen les competicions de fons
més preuades i els integrants dels clubs
es preparen per a assolir els seus objectius. Així va ser com, el cap de setmana anterior a la Setmana Santa, dues
castellarenques van aconseguir l’èxit
en la 32a edició de la Cursa de la Llagosta participant en la variant curta
de cinc quilòmetres.
La cursa, que va transcórrer pel
nucli urbà de la població, la va guanyar l’atleta del Club Atlètic Castellar

Ainhoa Roldán, seguida de Marta de
Juan, del també castellarenc Dimension3, seguides de Montserrat Garceso, del CA Palau.
En categoria masculina el podi
l’ocupaven Eloi Cabezas, Alex Núñez
(Castillejos & Caceres RC) i Esteve
Olivé (Amigos del Descalcismo).
A més, aquesta cursa serveix
perquè els integrants del Dimension3
–que també van participar en el Tritour
Deltebre– sumin el primer dels podis
en cursa de fons en aquesta estació.
Segons expliquen des del club
groc, especialitzat en disciplines de
fons, “els pròxims mesos venen carregats de triatlons i altres disciplines com aquatlons, aigües obertes
i curses que fan de la primavera la
millor època per competir i gaudir
de l’esport”.

atletisme | c. CATALANA

4t lloc del CAC
a la Copa Catalana
Els verds es queden a les portes del podi
Redacció

El Club Atlètic Castellar va aconseguir
mantenir el quart lloc a la segona jornada de la Copa Catalana de Clubs, tot
i arribar amb sensibles baixes com les
de Joan Bea (pes), Yolanda Vilarraso
(5000 m) i Carmen Escobar (pes), modalitats en què podrien haver puntuat.
Tot i les baixes, els bons resultats dels atletes verds van permetre
no perdre la posició assolida en la primera jornada a Sabadell.

15

Els resultats més destacats van
ser la victòria d’Àngel Vilalta als 400
metres tanques, juntament amb els dos
quarts llocs aconseguits en el 4x100 femení i masculí.
Els verds van sumar un total de
16.038 punts en el grup B, en què el
Manresa (25.335) aconseguia la victòria pel davant de la JAS (25.122) i del
CA Mollet (18.296). El club es classifica
així per a la final D (5 de maig) en què es
trobarà el CE Penedès, el CA Montornés, la UA Barberà, el CA Parets, el CA
Molins, el CA Vic i el CA Canovelles.
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

2A CATALANA · GRUP IV · J29

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J22

COPA CATALUNYA· GRUP 2 · J23

1A CATALANA · GRUP A · J26

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

1-2
4-0
1-3
1-1
1-1
1-5
4-1
1-0
2-0
22

PT	 PJ	 PG	 PE	PP

UDA Gramanet
56 29 17 5 7
CE Berga
55 29 15 10 4
CF Parets
52 29 14 10 5
CF Ripollet
52 29 15 7 7
Vic-Riuprimer RFC	52 29 15 7 7
CF Caldes Montbui 49 29 14 7 8
FC Joanenc
48 29 13 9 7
CF Les Franqueses 46 29 13 7 9
CE Sabadell B
44 29 12 8 9
FC Cardedeu
44 29 12 8 9
CD Masnou
43 29 12 7 10
UE Sabadellenca 41 29 12 5 12
CE Sallent
37 29 10 7 12
CD Can Parellada 29 29 8 5 16
FC Matadepera
28 29 7 7 15
UE Castellar
25 29 6 7 16
CS Juan XXIII	
12 29 3 3 23
CE Roda de Ter
9 29 2 3 24

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

CLASSIFICACIÓ	

FS Olesa
AP Nou Escorial
Sants Futsal
FS Bosco Rocafort
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

4-4
6-0
4-3
2-4
3-2
5-7
2-5

PT	PJ	PG	 PE	PP

46 22 14
44 22 14
44 22 14
41 22 12
38 22 11
38 22 12
33 22 10
32 22 10
29 22 7
29 22 9
25 22 7
21 22 5
11 22 3
7 22 2

4 4
2 6
2 6
5 5
5 6
2 8
3 9
2 10
8 7
2 11
4 11
6 11
2 17
1 19

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

CLASSIFICACIÓ		 PJ	PG	 PP

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

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

AGENDA

GEiEG - Sentmenat
3-4
Lloret - Vic
4-8
Cassanenc - HC Castellar
6-1
Ripoll - Bigues i Riells
6-5
Jonquerenc - Arenys de Mar
5-2
Roda - Voltregà
2-2
Palafrugell - Tordera
6-5
Tona - Arenys de Munt
Ajornat

CLASSIFICACIÓ	

PT	 PJ	 PG	PE	 PP

CP Voltregà
68
HC Sentmenat
58
CP Roda
53
HP Tona
48
CE Arenys de Munt44
FD Cassanenc
44
HC Ripoll
43
CP Vic
42
CP Jonquerenc 39
CH Lloret
36
CHP Bigues i Riells34
GEiEG	
32
CH Palafrugell
31
CH Arenys de Mar 23
HC Castellar
14
CP Tordera
9

27
27
27
26
26
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

21
18
17
15
13
14
13
13
12
11
10
9
9
7
4
3

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

1
5
8
8
7
11
10
11
12
13
13
13
14
18
21
24

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 27 ABRIL
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00 	Infantil C – Mercantil CE
10:30 Aleví C – Sabadell FC
10:30 Aleví E – Base Montcada CF
12:00 Benjamí D – Sant Cugat FC
12:00 	Escola – Alzamora CF
13:30 Prebenjamí B – Sabadell FC
13:30 Aleví A – Sabadell Nord CF
15:00 Cadet B – Roureda VDF
17:30 Amateur – Juan XXIII CS
Partits a fora
10:45 Sabadellenca UE - Benjamí B
11:45 	EF Sabadell – Prebenjamí A
11:45 	EF Sabadell - Benjamí E
12:00 	EF Can Boada - Aleví F
13:15 Sants UE - Infantil B fem
13:30 	Rubí UE - Cadet C
14:30 Juv. 25 Sept. - Infantil D
15:00 Seagull BDN - Juvenil fem
16:00 PB Castellbisbal - Infantil B
18:00 Cercle Sabadellès - Juvenil B
DIUMENGE 28 ABRIL
Joan Cortiella - Can Serrador
09:30 Benjamí A – Montcada CF
09:30 Aleví G – Sant Quirze
10:30 Benjamí C – Can Rull RT
12:00 	Infantil A – Can Rull RT
Partits a fora
09:15 	EF Planadeu - Infantil A fem
10:00 Cerdanyola Vallès - Aleví B
10:00 Mollet UE - Aleví H
10:15 	EF Barberà - Aleví D
12:00 Juan XXIII CS - Cadet A
13:30 Sabadellenca UE - Juvenil A
BÀSQUET (CB Castellar)

FUTBOL | 2a catalana

La UE Castellar, a un
pas de l’abisme...

La UE Castellar a un pas de consumar el descens a Tercera Catalana. || a. san andrés

Una victòria del Sallent contra el Matadepera i la derrota a casa
contra el Juan XXIII a la pròxima jornada, faria de la UE Castellar equip de Tercera Catalana. Els 15 punts d’avantatge que obtindríen els del Bages, que marquen la zona de salvació, serien definitius per les aspiracions de salvació castellarenques.
Tot i això, encara amb cinc jornades pel davant, els de Juan
Antonio Roldán tenen una petita espurna d’esperança per aconseguir no descendir. L’equip hauria de sumar cinc victòries i que
el Sallent –rival a casa en l’última jornada– no sumi més de tres
punts i Can Parellada no ho sumi tot, ja que el Matadepera serà el
pròxim rival en dues jornades i queda a les mans dels de Roldán.
La derrota l’última jornada de lliga contra la Gramanet (4-1)
de Fèlix Lluch –líder del grup 4– va encarrilar el descens, que si finalment es consuma, serà el segon consecutiu d’ençà que l’equip
milités la temporada passada a Primera Catalana. || a.San andrés

Partits a fora
09:30 CB Nou Badia - Premini
10:15 UE Sant Cugat - Preinfantil
12:00 CB Esparraguera - Infantil
12:30 AESE - Mini
19:30 Badalonès - Sènior A
20:45 CE Vila Olímpica - Júnior fem
DIUMENGE 28 ABRIL
Pavelló Puigverd
19:00 Sènior fem – CB Alisos
Partits a fora
12:00 UB Sant Adrià - Sènior B
16:00 Bàsquet Berga - Júnior
FUTBOL SALA (FS Castellar)

DISSABTE 27 ABRIL
Pavelló Joaquim Blume
12:30 Cadet B – Escola Pia
15:45 Aleví B – Futsal Mataró CE
17:30 Sènior A – FS Olesa
Partits a fora
11:30 	FS Olesa - Juvenil A
14:00 CFS Montcada - Benjamí B
16:30 CFS Montcada - Cadet A
DIUMENGE 28 ABRIL
Pavelló Joaquim Blume
09:15 Benjamí A – CFS Montcada
10:45 Aleví A – Palau Sòlita
12:00 Juvenil B – Montseny CECD

HOQUEI | 1A CATALANA

... i l’HC Castellar ja és
equip de Segona Catalana
Després de caure l’última jornada de lliga contra l’FD Cassanenc per 6-1, l’equip
entrenat per Ramon Bassols va perdre les possibilitats matemàtiques de salvar
la categoria. La derrota va deixar sense opcions l’equip grana, que estava obligat
a guanyar els quatre partits que li restaven de lliga i pregar perquè l’Arenys de
Mar no sumés cap punt. La segona opció es va complir amb la derrota a La Jonquera dels del Maresme (5-2), però la golejada a Girona dels de Bassols –el rival
ja coneixia el resultat– donava tranquil·litat al rival que tenia, a més, l’average
guanyat. Tot i l’esprint final d’aquesta segona volta, en què l’equip ha sumat en
sis dels 12 últims partits, el revulsiu a la banqueta va arribar tard i sense temps
de reacció. Els números de Bassols, però, són concloents per entendre aquest
canvi, amb quatre victòries i dos empats en 12 jornades en un equip que no va
sumar ni un sol punt tota la primera volta i que s’ha vist condemnat per aquest
motiu. || A.san andrés

DISSABTE 27 ABRIL
Pavelló Puigverd
09:00 Premini fem – Ademar
10:30 Premini – CN Sabadell
16:30 Cadet – Club Natació Caldes
18:00 Sots 25 – Bàsquet Cardona

Partits a fora
13:45 	Ràpid S. C. - Infantil A
HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 27 ABRIL
Pavelló Dani Pedrosa
18:00 	Escola – Ripollet
19:00 Juvenil B – CP Vilanova
Partits a fora
17:00 	SD Espanyol - Infantil
18:30 	Hoquei Banyoles - Aleví
DIUMENGE 28 ABRIL
Partits fora
17:00 	CP Tordera - Juvenil A
RUGBI (RC Castellar)

Ramon Bassols ho ha intentat tot per salvar l’equip del descens. || a.san andrés

DISSABTE 27 ABRIL
Estadi de Colobrers
10:00 Trobada d’escoles de rugbi
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“Terra baixa va ser la meva guia espiritual”
cultats. No pararé mai de fer Terra
baixa, d’aquí a 10 anys la podria seguir fent, si el cos i l’energia m’ho permeten. A més, no tinc l’edat de cap
dels personatges de l’obra, o sigui que
cap problema. És el primer cop que
no faig un personatge, sinó una obra.
Això m’havia portat alguna vegada
una certa frustració, quan arribava
a casa. Vaig fer un acte d’humilitat.
Mentre més representacions, més
evoluciona l’obra, puc precisar més.

ENTREVISTA
Lluís Homar
Actor
L’actor protagonitza ‘Terra baixa
i Lluís Homar’, un muntatge dirigit per Pau Miró que es podrà veure
aquest dissabte a les 20.30 h,
a l’Auditori Municipal Miquel Pont

· Cada personatge és una mica
nosaltres mateixos?
Marina Antúnez

· Quin espectacle veurà el públic
que vingui a ‘Terra baixa’?

El que veurà la gent és l’obra Terra
baixa d’Àngel Guimerà. És clar que
és una forma diferent, perquè soc jo
sol, però el públic veurà l’obra igualment, no un monòleg. És una proposta que vam estrenar l’any 2014 i que
encara estem girant. L’espectador té
l’oportunitat d’apreciar el grandíssim
autor que és Guimerà. Aquesta obra
és la més universal del teatre clàssic
català. Se n’han fet pel·lícules, òperes, s’ha traduït a moltes llengües, és
un espectacle que és nostre.

Moment de l’espectacle ‘Terra baixa i Lluís Homar’. || cedida

Sílvia Pérez Cruz ocupant-se de la
part musical. L’espectador es troba
l’obra en estat pur. Segurament, la
part de la que prescindim és la més
costumista, però hi ha els quatre personatges principals: la Nuri, el Manelic, la Marta i el Sebastià.

· Com s’ha gestat l’obra?

Vam estar sis mesos treballant-hi,
com si el mateix Guimerà hagués
optat per fer la versió d’un concert
amb un sol instrument en comptes de fer la versió per una gran orquestra. Vam defugir la idea que fos
un monòleg. En aquest sentit, hi ha
diversos ingredients que la fan possible: l’escenografia, en aquest sentit, que està molt cuidada, la llum, i

· Amb només 16 anys vas interpretar per primer cop el Manelic de
‘Terra baixa’, com ho recordes?

Recordo que jo feia teatre des que
tenia 6 anys en una companyia de
teatre infantil, en un grup d’aficionats. Vam estrenar l’obra un 7 de
juliol de 1974 i va ser tot un esdeveniment al barri, mai me n’oblidaré.
Amb el Manelic de Terra baixa va ser

el primer cop que jo em vaig identificar de veritat amb un personatge. De
cop i volta, jo volia ser aquesta mena
de Romeo, enamorat de l’amor, que
baixa de les muntanyes. A mi sempre m’ha fascinat aquest ésser entre
l’home i la bèstia, aquest punt d’animalitat m’atrapa. Va ser el primer
cop que un personatge em provocava aquesta sensació.
· ‘Terra baixa’ ja mai més t’ha
abandonat?

Efectivament, ha continuat com si
fos una llum en el camí, perquè gràcies a això vaig anar a parar a una
altra companyia de teatre, el Teatre de l’Escorpí, de la qual en sorti-

ria més tard el Teatre Lliure. Terra
baixa va ser la meva guia espiritual
i professional.
· ‘Terra baixa’ d’Àngel Guimerà
és un melodrama?

No, vol ser la Terra baixa original. La
veritat de la història que estem explicant és dura, és clar. Evidentment,
l’obra té una intensitat, és una història convulsa, però no l’etiquetaria
com a melodrama.
· Internament, com has viscut la
interpretació dels personatges?

Ja portem quasi 200 representacions fetes i ara la visc amb un immens
plaer. Però he tingut les meves difi-

Sí, el Sebastià representa la part més
cerebral, més fosca. El Manelic és la
part més primària, enèrgic, símbol
d’honestedat. La Marta és l’arc més
interessant, des que comença amb
una mare cega, quan als 14 anys arriba a casa del Sebastià, que queda
enlluernat amb ella, i ella el veu com
el millor que li podria passar, venint
d’on ve, sense amagar el tema de
l’abús, és clar, i com la Marta descobreix l’amor vertader amb el Manelic. I la Núri, que representa la capacitat de veure què fan els altres,
ser testimoniatges per decidir què
volem fer nosaltres mateixos. L’obra
té un caràcter simbòlic molt important, la terra baixa en contraposició
a la terra alta.
· Com ha anat la feina amb el director, Pau Miró?

Doncs és el primer cop que treballo
amb el Pau. La seva faceta d’autor i
director del muntatge ha estat molt
important. Durant aquests 6 mesos
de feina d’adaptar i ajustar el text, i
per reconvertir una obra de 12 o 13
personatges en només un, el Pau ha
estat una peça clau.
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novetat | literatura

El Robert Louis Stevenson
viatger, traduït al català
Els castellarencs Joan Vilardebò, Joan Sellent i Joan Mundet han
participat activament en el llibre que edita Tushita Edicions
Marina Antúnez

Els castellarencs Joan Vilardebò (responsable de l’entitat Viatges i Més,
lleure solidari), Joan Sellent (traductor) i Joan Mundet (il·lustrador) han
col·laborat en una novetat editorial de Tushita Edicions, Viatges amb
una burra per les Cévennes, de Robert
Louis Stevenson. Mundet, dibuixant;
Sellent, fent el pròleg i la revisió de
la traducció, i Vilardebò, fent la guia
pràctica del viatge. L’obra, original
de l’any 1879, ha estat traduïda per
la sabadellenca Anna Brichs, filòloga i traductora de l’Escola de Traductors de Catalunya. Enric Soler,
responsable de Tushita Edicions (de
Sant Celoni) es va interessar per la
publicació de la traducció d’aquesta
obra d’Stevenson des del primer moment. “Amb ell ja havíem publicat
el llibre ‘Ebre Viu’”, al voltant del
viatge de Josep Maria Espinàs”.
L’Ajuntament de Castellar ha cofinançat l’obra. Els dos llibres fins ara publicats s’inclouen en la col·lecció ‘Viatges personals’ i “són un intent de
buscar uns relats de viatge que no
són ni novel·la ni ficció i que transcendeixen una guia de viatge i les
simples descripcions”.
El projecte de traduir al català l’obra d’Stevenson neix “del meu
enamorament per la regió de les
Cévennes”, diu Joan Vilardebò, un
massís semblant al nostre Montseny,
de no gaire altura, que se situa entre
Clermont-Ferrand i Montpeller. “És
un lloc estratègic i molt interessant perquè allà conflueixen tres
climes: l’atlàntic occidental, el siberià i el mediterrani”, comenta
Vilardebò.
Això el fa un massís amb vegetació i fauna molt diversa, que destaca

Robert Louis Stevenson i la burra Modestine en una de les il·lustracions de Joan Mundet.

per l’aïllament i la diversitat geològica, i que és bàsicament calcari i volcànic. “És un terreny molt trencat,
difícil per passejar-hi, amb poques
extensions agrícoles”, afegeix Vilardebò. La regió es manté tal i com Stevenson la va veure, pràcticament. No
és una regió turística. “La novel·la
es pot llegir independentment que
s’hi vulgui anar o no, però si es vol
fer el recorregut, s’inclou una guia
de viatge per recórrer amb vehicle
el trajecte”. També hi ha una carto-

grafia mínima i adreces útils. Stevenson va fer el recorregut a peu en 12
dies, fent poc menys de 30 quilòmetres al dia. Va anar a parar a aquesta part de França per una qüestió
d’enamorament. “Volia estar amb
una dona americana, casada i amb
quatre fills, i havien quedat de trobar-se a França després que aquesta es divorciés”, explica Vilardebò.
Stevenson, frustrat i sol, se’n va a un
dels llocs més perduts de França, on
arribava el tren.

Va començar el seu viatge a
peu i acompanyat d’una burra que
es deia Modestine, des de Monastier. Stevenson tenia un interès afegit, “i era que la zona de Cévennes
havia estat, dos segles abans, escenari de protestants, i ell tenia
interès per conèixer com vivien”.
Viatges amb una burra per les
Cévennes és un llibre de viatges (en
plural), “és un viatge cap a ell mateix, una descoberta de persones
i territori, envoltat de natura,
en companyia d’un animal a qui
agafa afecte”, continua Vilardebò.
L’autor escocès era, malgrat
la seva salut, un cul inquiet, un viatger que va estar als Estats Units,
a Anglaterra, als Mars del Sud, a
França... Tot i que va morir jove,
va viatjar molt.
El llibre no havia estat traduït fins ara al català perquè es considerava una obra menor. A Catalunya, Stevenson es pensa com un
escriptor d’obra juvenil, autor de
L’illa del tresor i Dr. Jekyll i Mr. Hyde,
“i la resta, costa de trobar”.
La col·laboració de Joan Mundet i Joan Sellent al llibre va sorgir d’una forma natural, perquè
tots tres són amics d’infantesa.
“A més, quan es van fer els bucs
de llibres, Mundet i Sellent van
treballar, en els seus àmbits, amb
l’obra d’Stevenson”. Tenint de
marc aquest interès comú en R. L.
Stevenson, la col·laboració va sorgir d’una forma natural.
Ara, volen anar més enllà i
han engegat un projecte per constituir un grup d’Amics d’Stevenson
a Catalunya. Es volen afegir a la
Xarxa Europea d’Amics d’Stevenson, reconeguda pel Consell Europeu de Cultura.”El camí d’Stevenson, ja senyalitzat, és el GR70”.
Els beneficis dels llibres de la
col·lecció ‘Viatges personals’ impulsats per Viatges i Més es destinen a causes solidàries. “Treballem amb Suport Castellar,
també amb una altra entitat del
Bages que treballa amb malalts
mentals a l’Àfrica, amb gent
d’allà”, explica Vilardebò. També
treballen amb la Fundació Quetzal,
de Sabadell, que fa projectes amb
Nicaragua i Guatemala, Somàlia i
Etiòpia. “Bàsicament, treballen
per la tragèdia de la malnutrició,
tenen menjadors allà”.

la centraleta | acte

Sessió de
contes per
a adults
Aquest divendres 26, a les
20 hores, Jordi Vila Guillamet visita La Centraleta en
el marc de les sessions ‘Nit
de contes i llegendes per a
adults’ que organitza la llibreria castellarenca.
Fa més de 10 anys que
Jordi Vila compagina la seva
professió de periodista de televisió i ràdio amb la narració
oral i els espectacles infantils que convinen el clown, la
música d’animació i el conte.
En l’art d’explicar històries s’ha format amb la narradora xilena i fundadora de La
Casa dels Contes de Barcelona, Numancia Rojas, la mestra que fa temps li va obrir
les portes a aquest món literari ple de màgia narrativa i
a qui sempre li estarà agraït
pel seu bon ofici i mestratge.
La història de vida del
Jordi Vila l’ha portat a interessar-se pels contes que
expliquen el món dels esperits, la mort i el més enllà... I
d’aquí sorgeix la inspiració
de la sessió que ens presenta. “De bruixes i ànimes”,
que combina històries clàssiques amb contes d’arrel
tradicional i d’altres més
contemporanis.
Prepareu-vos a viure
una sessió d’una hora i quart
plena de narracions com la
de “El monte de las ànimas”
el clàssic de Gustavo Adolfo Bécquer o “El cavaller de
Milany”, llegenda popular
catalana.
Escoltant Jordi Vila potser arribeu a tocar la por o
potser no. El que és segur és
que us emocionareu. La sessió és gratuïta i oberta a tot
el públic adult. || m. a.
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Castellar commemora la Colla de Sabadell
L’Ajuntament de la vila i el Col·lectiu Pere Quart han organitzat un acte als Jardins del Palau Tolrà per aquest divendres
Marina Antúnez

+ HOMENATGES
Aquest divendres 26, a les 18 hores,
l’Ajuntament de Castellar i el Col·
lectiu Pere Quart, amb el suport de la
comissió 100 Anys Colla de Sabadell.,
organitzen un acte d’homenatge a la
Colla de Sabadell. “Ara farà 100 anys
de la fundació de la Colla de Sabadell, que es va esdevenir el juliol
de 1919”, apunta Anton Carbonell,
membre del Col·lectiu Pere Quart.
L’acte castellarenc comptarà
amb el comissari dels 100 anys de la
Colla ILC Joan Safont (historiador
i periodista), el representant de la
comissió 100 anys Colla de Sabadell
Cesc Prat (filòleg), i l’escriptor i membre del Col·lectiu Pere Quart Antoni
Dalmases, “que farà una petita xerrada per explicar, d’una manera divertida i xocant, què va ser la Colla
i què va significar per a Sabadell”,
afegeix Carbonell.
Tot seguit, es farà un petit acte
teatral, una lectura dramatitzada
que anirà a càrrec dels actors Carles Martínez, Josep Maria Roviralta
i Clara Soley, que també és membre
del Col·lectiu Pere Quart. “Jo mateix
he preparat un muntatge de textos
de la Colla de Sabadell, en concret,
de Francesc Trabal, de Joan Oliver
i d’Armand Obiols”, diu Carbonell.
La intenció d’aquesta segona
part escènica és la de presentar la
història de la Colla de Sabadell i, alhora, posar en evidència alguns dels
textos més divertits d’aquesta colla.
“A Barcelona ja es va fer aquest
format i va tenir molt èxit”. És probable, doncs, que es reprodueixi en

26 poetes homenatgen
la Colla de Sabadell

Acampada de la Colla deSabadell a la Font del Saüc, a la Mola. A la dreta, veiem Joan Oliver (Pere Quart). || cedida

Logo d’homenatge a la Colla, de Ricard Efa.

el futur en altres poblacions veïnes.
A l’acte de divendres a Castellar
també hi haurà una parada amb llibres dels membres de la Colla, sobretot, de Trabal, Oliver i Obiols, “que
són els tres escriptors que tenen
obra publicada”. Així, es posen els
llibres a l’abast perquè la gent els
pugui adquirir. També s’intentarà
que hi hagi unes samarretes que s’han
fet per a l’ocasió amb la frase “Com
el Vallès no hi ha res” i, al revers, “el
logo dels 100 anys de la colla que
ha creat l’artista sabadellenc Ricard Efa”.

L’origen de la Colla de Sabadell el retrobem en l’acampada que
uns quants membres d’aquesta colla
van fer a la Font del Saüc, una balma
molt a prop del cim de la Mola. “Van
instal·lar tendes i tendals i van serhi uns quants dies”, segueix Carbonell. La burgesia sabadellenca ho va
considerar una cosa de gitanos, va
ser un acte de provocació absoluta,
“començant per com s’hi van traslladar”, brandant un bastó de punta
punxeguda amb un pa punxat que ha
s’ha convertit, avui, en una imatge
icònica d’aquesta colla.

Aquest dijous, 26 poetes van
homenatjar la Colla de Sabadell
presentant un poemari titulat ‘Saba
d’ells. Vint-i-sis poetes vius encara’
i que recull de forma col·lectiva
la seva obra, editat per Papers de
Versàlia, Zona blanca, 17. L’acte
va tenir lloc a la Biblioteca Vapor
Badia, de Sabadell. A Castellar
ens en fem ressò ja que, entre
els 26 poetes, s’hi inclouen els
castellarencs Òscar Rocabert i
Sílvia Melgarejo, que també van
participar a l’acte, juntament amb
els altres poetes. Per presentar
el llibre, es va comptar amb la
presència de Josep Gerona i Josep
Maria Ripoll, que van fer una breu
introducció. A la solapa del llibre
hi podem llegir: “[...] i ara, vam
pensar, podríem editar un nou llibre
que fes arribar als seus conciutadans la feina d’aquells sabadellencs
que encara malden, malgrat tot,
per enfilar versos amagats en la
fosca –que és una manera ideal de
ser fidels a l’esperit de la Colla, a la
seva saba, a la saba d’ells: fer una
cosa inútil que, segons com, pot
ser subversiva o revolucionària,
com més us agradi. [...] Veureu que
hem agrupat els vint-i-sis poetes en
quatre seccions, per criteris d’edat.
En la primera, la dels “grans”, hi
trobareu els que han tingut la sort
de superar l’edat legal de jubilació”.
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La Cia. Bufanúvols clou el 30è aniversari
Diumenge, 28 d’abril, la companyia castellarenca Bufanúvols clou la gira
“El país del silenci 30 anys” a la Sala Miguel Hernández de Sabadell, a les 18
hores. Hi actuaran principalment Pau Tarruell, Pol Aumedes i Carmina Mas i
hi haurà, a més, intervencions de Jordi Pujol, de Titelles Marduix; Agustí Coll,
de Fundació la Xarxa; Eulàlia Riera, directora de LaSala, i Salut Tarruell, de
l’Estruch. A les 19 hores es bufaran les espelmes d’un pastís del 30è aniverasari i s’iniciaran danses de Bufanúvols amb els músics Pol Aumedes, Xavi Arderius i Núria Tarruell.
La celebració del 30è aniversari va començar a la plaça del Diamant en el
marc dels actes de la Festa Major de Gràcia. Va seguir a LaSala Teatre, de Sabadell. L’espectacle teatral ‘El país del silenci’ va ser creat pel Pau Tarruell,
tot sol, i seguidament es va fundar la companyia Bufanúvols, dedicada a l’animació i les danses d’arrel tradicional. || m. a.

CASTELLERS DE CASTELLAR | ACTUACIÓ

Primer castell de 7 de la temporada
El diumenge 14 d’abril els Castellers de Castellar van participar en la diada
dels 25 anys de la independència de Badia juntament amb els Castellers de
Sabadell, els Castellers d’Esplugues de Llobregat i els Castellers de Poble
Sec. Els castellarencs van fer-hi un pilar de 4 i un pilar de 4 aixecat per sota simultanis, un 2 de 6, un 4 de 7 (el segon de la seva història) i un 5 de 6. Per acabar, van carregar un pilar de 5, tot i que no el van poder descarregar. De totes
maneres, la colla està molt contenta perquè amb aquests castells, la de Badia
és la segona millor actuació de la seva història. La propera cita dels Capgirats
és a casa, el 28 d’abril, i servirà per celebrar el seu 5è aniversari. || m. a.

GRUP DE TEATRE DEL CASAL | SANTIAGO RUSIÑOL

‘El pobre viudo’ s’estrena al Casal Catalunya
El Grup de Teatre del Casal Catalunya presenta ‘El pobre viudo’, de Santiago
Rusiñol. Es podrà veure els dies 26 i 27 d’abril i 3 i 4 de maig, al Casal Catalunya. Es tracta d’una obra de principis del 1900 molt divertida, que retrata la
societat de l’època, hipòcrita, falsa, etc... amb l’humor i la sàtira que caracteritza Rusiñol.
L’obra està interpretada per Joan Marquillas, Joan Clot, M. Dolors Parés,
Dora Cabeza, Ángel Sánchez, Isabel Ciuró, M. Pilar Aguilar, Lolita López, Ricard Carner i Joan Davi, amb les visites de Francisco Espinosa, Ángeles Valenzuela i Maite Boluda, i la col·laboració d’Albert Antonell. La direcció va a
càrrec de Margarita Sallent.

22

DEL 26 D’ABRIL AL 2 DE MAIG DE 2019

DESTAQUEM

EXPOSICIONS

‘La societat literària i el pastís
de pela de patata’
Divendres 26 · 21 h · Auditori Municipal
Aquest divendres , a les 21 hores, el Club Cinema
Castellar projecta la pel·lícula ‘La societat literària i el pastís de pela de patata’, subtitulada al català, i dirigida per Mike Newell i basada en la novel·
la ‘La sociedad literaria y el pastel de piel de patata
de Gernsey’, de Mary Ann Shaffer i Annie Barrows.
L’any 1946 una escriptora d’esperit lliure, Juliet
Ashton, inicia una amistat amb els habitants de l’illa
de Gernsey després de la Segona Guerra Mundial.
Decideix escriure un llibre sobre les seves experiències durant la guerra, basant-se en la commovedora
vida d’Elisabeth.

agenda

18 h - PROPOSTA
Homenatge a la Colla de Sabadell
+ info.: Pàg 2
18.30 h - TEATRE
El pobre viudo,
de Santiago Rusiñol
C. de Prat de la Riba, 17
Organització: Grup de Teatre del
Casal Catalunya
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
Audicions de veu i cambra
A càrrec d’alumnes d’Espaiart
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart
21 h - CINEMA
Cinefòrum: La societat literària i
el pastís de pela de patata
+ info.: destacat pàg. 22
De 22 a 00 h - MÚSICA
Música amb Sebastià Soley
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

DISSABTE 27
11.30 h - PROPOSTA
Hora del Pati: Juguem amb vehicles
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Les 3 Moreres
12 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Viatges amb
una burra per les Cévennes,
de R. L. Stevenson
+ info.: Pàg 2

De 18 a 22 h - MÚSICA
Concerts SUMA+ per la Marató
+ info.: Pàg. 6
20.30 h - TEATRE
Terra baixa i Lluís Homar
+ info.: Pàg 20
21 h - MÚSICA
Concert de primavera, a càrrec de
l’Orquestra de Cambra de Sabadell
Església de Sant Esteve
Org.: Parròquia de Sant Esteve

DIUMENGE 28
De 9.30 a 13.30 h - PROPOSTA
Donació de sang
Local del CEC
Organització: Banc de Sang i Teixits
D’11.30 a 13.30 h - MÚSICA
Marató de la diversitat: Concert
de les Corals i Escoles de Música
+ info.: Pàg. 6
12 h - PROPOSTA
5è aniversari dels Capgirats
Jardins del Palau Tolrà
Org.: Castellers de Castellar
16.30 h - CINEMA FAMILIAR
Corgi, les mascotes de la reina
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18.45 h - CINEMA
El Gordo y el Flaco (Stan & Ollie)
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DILLUNS 29
De 17 a 20.30 h - PROPOSTA
Donació de sang
Centre Excursionista Castellar
Organització: Banc de Sang i Teixits

“Trenquem reixes per la llibertat”
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults
Escultures de Josep Llinares
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

26 d’abril al 5 de maig de 2019

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

DIVENDRES 26

“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

DIMECRES 1
9.30 h - CAMINADA SALUDABLE
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut
17 a 19 h - PROPOSTA
30a Milla Urbana de Castellar
del Vallès
Plaça Major
Organització: Club Atlètic Castellar
18.45 h - CINEMA
BCN Film Fest: El gran dictador
Auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

DIVENDRES 3
De 17 a 19 h - PROPOSTA
Escenificació activitats d’arts escèniques ESO4 de l’Escola El Casal
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Escola El Casal
18.30 h - TEATRE
El pobre viudo,
de Santiago Rusiñol
C. de Prat de la Riba, 17
Org.: Grup de Teatre del Casal
Catalunya
19 h - XERRADA
“El Consell per la República. Què
és, quina funció té i per què ens hi
hem d’inscriure”
Amb Rafael Pous i Josep Conejos
Calissó d’en Roca
Organització: ANC
20.30 h - PROPOSTA
Obertura oficial Feria de Abril
Espai Tolrà
Organització: Casa Andalucía
Castellar del Vallès

De 17 a 19 h - PROPOSTA
Swing i country per a tothom
Pl. d’El Mirador
Organització: Suma+ per la Marató
de la Diversitat

De 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

21 h - CINEMA
BCN Film Fest: El moderno
Sherlock Holmes i El maquinista
de La General
Auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

18.30 h - TEATRE
El pobre viudo, de Santiago
Rusiñol
C. de Prat de la Riba, 17
Org.:Grup Teatre del Casal Catalunya

DIMARTS 30

DISSABTE 4

19 h - PROPOSTA
Ple municipal
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

Tot el dia - PROPOSTA
Feria de Abril
Espai Tolrà
Organització: Casa Andalucía
Castellar del Vallès

De 10.30 a 14 h - PROPOSTA
2a Mostra Inclusiva d’Arts
Escèniques
Auditori Municipal
Organització: Federació Catalana
d’esports per a persones amb discapacitat intel·lectual ACELL
11.30 h - CONTES
Once Upon a Time
Amb PES Castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal
18.30 h - TEATRE
El pobre viudo, de Santiago
Rusiñol
C. de Prat de la Riba, 17
Organització: Grup de Teatre del
Casal Catalunya
19 h - MÚSICA
Concert d’agraïment Beques
El Cor de la Nit
Amb la participació d’El Cor de la
Nit, SOM·Night i Musicorum
Església de Sant Feliu del Racó
Org.: Corals Musicorum i Espaiart

DIUMENGE 5
Matí - PROPOSTA
Sardanes Casal Catalunya (10 h)
Rua Andaluza (11 h)
Espai Tolrà
Organització: Casa Andalucía
Castellar del Vallès
De 10.30 a 14 h - PROPOSTA
2a Fira d’activitats extraescolars
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament
12 h - TEATRE
Hi ha res més avorrit que ser una
princesa rosa?
Mosica Mix
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.45 h - CINEMA
Dolor y gloria
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament
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“

”

penúltima

La literatura no salva la vida, però pot donar-li sentit.
Claudio Magris

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

DIVENDRES 26
VILÀ
DISSABTE 27	CASTELLAR
DIUMENGE 28
YANGÜELA
DILLUNS 29	EUROPA
DIMARTS 30	CASANOVAS
DIMECRES 1	CASTELLAR
DIJOUS 2		
ROS
DIVENDRES 3
PERMANYER
DISSABTE 4
VILÀ
DIUMENGE 5	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
Francisca Moya Oliva
87 anys · 09/04/2019
Maria Lozano Muñoz
84 anys · 22/04/2019

Sala de l’Ateneu Castellarenc, vers 1955-60
L’orquestra local Hidalgos del Vallés ja s’havia reconvertit en la Cobla-Orquestra La Principal
de Castellar, que aquí veiem tocant en el remodelat Saló-Teatre de l’Ateneu. Després que el 1953
fos inaugurat el nou Ateneu Castellarenc, l’empresa Vídua de J. Tolrà SA també va reconstruir
l’antiga sala d’espectacles, que veiem amb l’escenari ben guarnit. || fons: Miquel Juliana Puigdomènech ||text: albert antonell || autor: DESCONEGUT || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@jordimateo70
Els meus llibres d’aquest any

@pastoreta26
Feliç Sant Jordi

@jninerola
La mona del padrí
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Natàlia Cerezo
Escriptora, correctora i traductora

”El conte té moltíssimes

jordi cerezo

la contra
11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Soc molt tímida
Un defecte que no pots dominar?
Patidora
Un escriptor de referència?
N’hi ha tants! Va, avui la Rodoreda
Quin plat t’agrada més?
El caldo i la truita de les meves iaies
Un músic o grup de música?
Cut Copy
Un viatge pendent?
L’Antàrtida
Una bona història?
Les que m’explicava la iaia de petita
Un bon llibre?
‘L’home il•lustrat’, de Ray Bradbury
Un paisatge literari?
Mart
Una pel·lícula?
‘Jurassic Park’
Un desig?
Veure l’aurora boreal

coses a dir, tantes
com la novel·la

“

És correctora i traductora. I escriptora emergent,
guanyadora del premi Ojo Crítico de Narrativa 2018.
Dimarts va estar signant llibres per Sant Jordi i ha
estat convidada a la Fira del Llibre de Buenos Aires
Marina Antúnez

· T’esperaves la resposta que ha
tingut el teu primer llibre, ‘A les
ciutats amagades’?

Gens. Quan em vaig fer a la idea que
el publicarien (que també em va costar) creia que passaria més desapercebut. M’ha sorprès que el llegís
tanta gent, i que a sobre els agradés!
Ha estat molt agradable.
· Quan fa que escrius?

Tota la vida, sempre m’ha agradat
molt. Quan era petita escrivia en
una llibreta les històries que m’explicava la meva iaia, crec que encara la guarda. O feia poesies horribles,
amb musclos i petxines que trobava
per la platja i rimes amb infinitiu.
· Quins són els temes més recurrents a les teves històries?

Em fascina molt el moment en què

ens fem grans, quan deixem de ser
uns nens i ens convertim en adults,
molts dels contes tracten d’això.
Sempre hi ha una pèrdua i un passat idealitzat que m’interessen molt.
I no sé si és un tema pròpiament dit,
però també intento explicar emocions complexes de la manera més
senzilla possible.

una novel·la, i no és així. El conte té
moltíssimes coses a dir, tantes com
la novel·la, només que ho fa amb una
tècnica diferent. És com si et demanessin que triessis entre el pare i la
mare, en la majoria dels casos escollir és impossible. Tot i que jo, de moment, trio el conte.
· Quines són les teves influències?

· Expliques experiències vitals?

No gaires, tot i que hi ha algun conte
que sí que és una mica més autobiogràfic. El que sí que faig molt és aprofitar llocs on he estat, com el càmping,
o deixar picades d’ullet per a la gent
que m’és més propera. Per exemple,
hi ha un personatge que es diu Roc
pel meu germà, que és geòleg.
· Reivindiques el gènere del conte?

Sempre. És un gènere una mica maltractat. Només perquè és curt, la
gent es pensa que és fàcil, o que és
una mena d’introducció abans de fer

Qualsevol cosa ben escrita pot influir-te, però a mi els anglosaxons em
tenen el cor robat. M’agrada molt llegir-los en anglès perquè és una llengua molt sintètica, que diu molt amb
molt poc. De contistes, m’agraden
Mansfield, Munro, Cheever, O’Connor, McCullers... I d’aquí, la Rodoreda, la Víctor Català... N’hi ha tants!
· Combines l’ofici d’escriptora
amb el de correctora i traductora per voluntat o per necessitat?

S’ha de tenir molta sort o escriure
molt ràpid i vendre molt per viure

només d’escriure! De tota manera
crec que, fins i tot si pogués fer-ho,
preferiria combinar-ho amb altres
coses que et permetin agafar distància i aprendre a escriure d’altres maneres, a més d’oxigenar-te una mica.
· T’han entrevistat a TV3, al Punt,
a Ràdio Nacional, a Catalunya
Ràdio... t’has tornat mediàtica
en pocs mesos?

Uf, què va! Em segueixo sentint molt
incòmoda quan haig de parlar en
públic, tot i que no em tremolen les
mans com al principi, per sort!
· Ara participes a la Fira del Llibre
de Buenos Aires. Què n’esperes?

Estic molt nerviosa! Haig de fer un
conte a sis mans i participar en una
taula rodona. Com que no m’agrada
gaire parlar en públic, em resultarà
difícil. D’altra banda, aquestes coses
sempre són interessants de viure, ni
que sigui per veure com és una fira

d’aquestes dimensions per dins i com
funciona tot. I és clar, per veure una
mica de món.
· Com valores el panorama literari
actual? Es ven sempre el mateix?

No estic gaire al dia sobre el panorama actual, però suposo que si saps
buscar, sempre trobes coses bones.
El Josep Lluís Badal, per exemple,
és una bèstia, i no ho dic perquè el
conegui, ni perquè hagi ajudat tants
joves del poble. Quan un és bo, és bo,
i ell té un estil tan ric que llegir qualsevol cosa seva és com seure en un
banquet i posar-te les botes amb el
teu menjar preferit.
· Projectes personals de futur?

Vaig escrivint, però això no vol dir
que hagi de publicar res. En tinc
prou amb anar fent, com he fet sempre, sense esperar res. Trigo tant a
escriure cada conte que posar-me
qualsevol termini no és realista.

