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Setmanari d’informació local

Les restes identificades d’Elio Ziglioli al cementiri de Castellar van ser lliurades dijous a la seva família. La cerimònia va tenir moments emotius, amb la interpretació de’Bella Ciao’ i ‘El cant dels ocells’. || Q. PASCUAL

El triomf de 
la memòria

MEMÒRIA HISTÒRICA | P02

Les restes del maqui Elio 
Ziglioli tornen a Itàlia

28-A: ERC s’imposa a Castellar
Els republicans sumen el 28,2% dels vots a la vila, 
seguits del PSC-PSOE (21,6%), formació que 
veurà Pedro Sánchez novament a la Moncloa

ELECCIONS GENERALS | P 03
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tema del dia memòria històrica

D’esquerra a dreta, les ‘nenes del Castell’; familiars d’ Elio; la directora de Memòria Democràtica, Gemma Domènech; la consellera de Justícia i l’alcalde de Castellar. || Q. PASCUAL

El maqui Elio Ziglioli torna a casa
Les restes de l’anarquista italià, assassinat a Castellar del Vallès l’any 1949, se’n van a Itàlia (Lovere) 70 anys després  

Les restes d’Elio Ziglioli, el maqui ita-
lià que va ser assassinat a Castellar 
del Vallès l’any 1949, s’han retornat 
aquest dijous a la família en una ce-
rimònia que ha tingut lloc al cemen-
tiri municipal i que ha comptat amb 
la presència de l’alcalde de la vila, Ig-
nasi Giménez, representants institu-
cionals locals; la consellera de Justí-
cia, Ester Capella; la cònsol general 
d’Itàlia, Gaia Lucilla Danese; la direc-
tora General de Memòria Democràti-
ca, Gemma Domènech; els familiars 
d’Elio Ziglioli, Enrica Volpi, Roberto 
Ziglioli i la seva senyora, i les ‘nenes 

 Marina Antúnez
del Castell’, les dones que van veure 
en vida l’Elio poc abans de morir. S’es-
pera que la família de Ziglioli faci la 
cerimònia de comiat dilluns que ve, 
13 de maig, a Lovere, el poble natal 
d’Elio, on les restes podran descansar. 

L’acte castellarenc s’ha iniciat a 
l’Ajuntament amb la recepció de les 
autoritats i familiars i la signatura i 
entrega de la documentació que cer-
tifica que la persona trobada és Elio 
Ziglioli. Ha seguit al cementiri amb 
l’enterrament de les restes òssies d’un 
altre cos que encara avui no s’ha pogut 
identificar i que es va trobar a l’exca-
vació de la fossa, coincidint amb la re-
cerca de les restes de Ziglioli. 

La consellera Ester Capella ha 
entregat les despulles de l’Elio i, en 

el parlament, ha recordat que Zigli-
oli “va ser detingut, torturat i mort 
d’un tret a la cara per la Guàrda 
Civil. Tenia 22 anys”. L’any 1949 va 
ser enterrat sense identificar en una 
fossa extramurs al cementiri de Cas-
tellar. “Obrim les fosses per tancar 
dols”,  ha dit Capella. Actualment, a 
Catalunya hi ha localitzades 217 fos-
ses, segons ha dit la consellera. 

Els músics Laia Rocavert i Marc 
Teclas han interpretat, al violoncel i 
a la guitarra, un parell de peces ins-
trumentals, “El cant dels ocells” i 
“Bella Ciao”. A la segona, alguns dels 
assistents han acompanyat cantant 
la melodia. 

La cònsol italiana, Gaia Danese, 
ha volgut expressar i recordar l’hor-

ror i sofriment causats per totes les 
guerres. “Mussolini va matar els 
seus propis ciutadans, Itàlia va 
tenir les seves víctimes dins i fora 
del país; l’Elio també n’és una”. Ha 
afegit que aquesta celebració signifi-
ca recordar la fi d’una guerra injusta 
lluitada tràgicament, contra la tirania 
i la voluntat de dominar. “No volem 
oblidar el sacrifici de milers d’ita-
lians que han caigut per garantir 
la llibertat de tota la resta; l’Elio 
va caure per celebrar la nostra lli-
bertat i de les generacions futures”.  
Finalment, la cònsol ha expressat que 
“el vostre dolor és el nostre, és el 
dolor de tots els demòcrates davant 
l’abominació de la guerra”. Els fa-
miliars de l’Elio han agraït la tasca de 

totes les persones i institucions que 
s’han implicat en la recerca i han con-
siderat satisfactori aquest final, amb 
les restes trobades.

L’alcalde, Ignasi Giménez, ha 
contextualitzat l’acte i ha agraït la 
feina de l’historiador Argimiro Fer-
rero i l’estudiós Jordi Guillemot, “que 
han estat clau a l’hora de lligar 
caps”. Ha afegit agraïments per al 
cineasta Pere Joan Ventura i per a 
l’equip d’arqueòlegs i laboratoris que 
han fet les anàlisis genètiques que han 
permès reconèixer les restes. També 
a la Generalitat de Catalunya, a tra-
vés del Departament de Justícia i de 
la direcció de Memòria Democràtica. 
“Avui tenim un exemple de com el 
Pla de Fosses permet restituir la 
dignitat de les persones que van ser 
assassinades i enterrades en cune-
tes durant la Guerra Civil”, ha dit 
l’alcalde. Ha finalitzat el discurs afir-
mant que “els llaços d’amistat que 
Enrica Volpi ha sabut crear entre 
Lovere i Castellar ja no es podran 
desfer mai més”.

cinquena víctima identificada

Elio Ziglioli és la cinquena víctima 
identificada gràcies al Programa 
d’Identificació Genètica. L’Elio havia 
marxat del seu poble l’any 1948 i la fa-
mília li va perdre el rastre. L’any 2010, 
l’Ajuntament de Lovere va rebre un 
correu electrònic des de Catalunya. 
L’historiador de Sant Celoni Argimi-
ro Ferrero preguntava si encara vivia 
algun familiar d’un tal Elio Ziglioli.  Ell 
havia trobat un certificat de defunció 
d’un home amb nom i cognoms desco-
neguts que havia mort a la carretera 
de Terrassa el 3 d’octubre de 1949 i les 
dates, informació i fotografia coinci-
dien amb les que es tenien de Ziglio-
li. Al cap d’una setmana, la família va 
respondre el correu i va col·laborar de 
seguida amb la investigació.

Finalment, l’estiu de 2018 un 
equip d’arqueòlegs va excavar la fossa 
comuna del cementiri i va trobar dos 
cossos sense identificar que, després 
d’haver estat investigats, certifiquen 
que un és el d’Elio Ziglioli.  
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políticaresultat eleccions generals 28-A

ERC guanya 
les generals 
a Castellar

La jornada electoral del 28-A va ser molt participativa, com mostra la imatge del col·legi electoral de l’Espai Tolrà. || C.DOMENE

Les eleccions generals a Castellar van 
comptar amb un 81,08% de participa-
ció, un 13,44% més que a les generals 
de 2016. Un total de 14.951 persones 
han exercit el seu dret a vot a la vila. 
Per primera vegada ERC ha guanyat 
unes generals a Castellar gràcies als 
4.208 vots obtinguts amb el 28,27% del 
total; el PSC, 3.216, amb el 21,60%; En 
Comú Podem, 2.369, amb un 15,91%; 
Junts x Catalunya, 1.699, amb el 11,41%; 
C’s, 1.591, amb el 10,69%; el PP n’ha ob-
tingut 509, amb el 3,42%; VOX, 473, 
amb el 3,18%; i Front Republicà, 429, 
amb el 2,88%.

A Catalunya, les eleccions ge-
nerals les ha guanyat ERC amb el 
24,58% dels vots; seguida pel PSC, 
amb el 23,21%; En Comú Podem, amb 
el 14,90%; Junts x Catalunya, amb el 
12,05%; Ciutadans, amb el 11,56%; el 
PP, amb el 4,84% i VOX, amb el 3,60%. 
En nombre de diputats, ERC ha obtin-
gut 15 diputats; el PSC, 12; En Comú 
Podem, 7; Junts x Catalunya, 7; Ciu-
tadans, 5; PP, 1 i Vox, 1. A Espanya, el 
PSOE ha guanyat les eleccions clara-
ment per davant del PP, que ha perdut 
uns 3,6 milions de vots. Ciutadans ha 
quedat en tercera posició, per darrere 
del PP, a molts pocs vots. Aquest re-
sultats permetran al president en fun-
cions Pedro Sánchez (PSOE) mante-
nir-se a la  Moncloa 10 mesos després 
d’accedir-hi a través d’una moció de 
censura a Mariano Rajoy. 

Els republicans sumen el 28,2% dels vots, 
seguits del PSC-PSOE (21,6%), formació que 
veurà Pedro Sánchez novament a la Moncloa

 Redacció reaccions dels polítics locals

El portaveu municipal d’ERC, Rafa 
Homet, ha qualificat d’històric el tri-
omf d’ERC en unes generals per prime-
ra vegada a Castellar. “Fins i tot hem 
millorat el percentatge de les elec-
cions al Parlament del 21 de desem-
bre de 2017”. Segons Homet, aquests 
resultats poden donar “molta empen-
ta” a la seva candidatura a les elecci-
ons municipals. Per part de la segona 
força política a Castellar i guanyadora 
a Espanya de les eleccions, l’alcalde Ig-
nasi Giménez (Som de Castellar-PSC), 
ha destacat que “està clar que és una 
victòria clara, rotunda i nítida. No 
es pot dubtar que Sánchez continu-
arà governant”. Giménez també ha 
valorat que el segon lloc del PSC a les 
generals en l’àmbit local “dona opti-
misme per continuar treballant” de 
cara a les municipals.

La tercera força a Castellar ha 
estat En Comú Podem. El seu cap 

de llista de la vila, Humberto Carre-
ro, considera que aquest tercer lloc 
“no ha estat un mal resultat”. “A 
les municipals es vota diferent i, 
per tant, estem confiats que acon-
seguirem representació”. Per part 
de Junts per Castellar (quarta força 
a la vila a les generals), Pau Castellví 
ha subratllar que “la gent ha entès 
que no es podia quedar a casa”. “A 
Castellar, nosaltres hem vist un 
avenç respecte a passades elecci-
ons, la quota aconseguida pels in-
dependentistes que volem un canvi 
a Castellar és positiva en general”, 
ha valorat Castellví.

La cinquena força a les elecci-
ons d’aquest 28 d’abril a Castellar ha 
estat Ciutadans. La portaveu, Shay-
la Santos, s’ha mostrat satisfeta dels 
vots aconseguits a la vila, “i ara anem 
a per més de cara a les municipals. 
El nostre objectiu és millorar un 
10%”. En l’àmbit espanyol, segons 
Santos, “no ens podem sentir per-
dedors, ni de bon tros, el nostre vot 
está cada vegada més afiançat”. El 
gran derrotat de la nit, també a Caste-
llar, ha estat el PP. El seu cap de llista, 
Agustí Bernad, no ha amagat la seva 
decepció, com a cinquena força. “Sa-
bíem que Vox irrompria amb força 
però cal veure com s’interpreta la 
nostra fuita de vots”. Segons Ber-
nad, la causa principal de la davalla-
da de vots del PP “és que el missat-
ge del partit no ha acabat d’arrelar 
i les persones potser no han estat 
les adients”.  Som de Castellar-PSC celebra a la seva seu la clara victòria de Pedro Sánchez. || R.G.

Militants i simpatitzants d’ERC van celebrar al Calissó la victòria a Castellar. || CEDIDA

La jornada 
electoral es va 

viure amb molta 
intensitat, també a 
Castellar, amb una 
gran participació

PARTICIPACIÓ

81%
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política eleccions municipals

En Comú Podem Castellar ha anun-
ciat la seva intenció de crear una re-
gidoria de Feminisme i LGTBI en cas 
d’arribar al govern de Castellar, una 
proposta que està inclosa en el progra-
ma electoral amb el qual concorren als 
comicis locals i que  busca defensar els 
drets socials, polítics i econòmics de 
totes les dones en la seva diversitat.

Maria Garcia  i Yaiza Filter, can-
didates a la llista dels comuns, han 
estat les encarregades de donar a co-
nèixer aquesta proposta: “les actua-
cions i les polítiques d’aquesta nova 
regidoria es centraran  en la lluita 
contra la desigualtat i el sexisme, 
i en l’aposta per l’equitat de gène-
re, és a dir, l’aposta per la igualtat 
real i efectiva, el reconeixement, 
la llibertat i la justícia de gènere”, 
han explicat.  

Segons la formació En Comú 
Podem Castellar, aquestes desigualtats 
provenen del sistema, sexista i patri-
arcal. Per això, la regidoria que volen 

Ciutadans de Castellar del Vallès 
ha fet pública una de les primeres 
propostes del seu programa elec-
toral per a les pròximes eleccions 
municipals: una baixada de l’IBI i 
de la taxa d’escombraries. A tra-
vés d’un comunicat, la formació 
ha recordat que aquests dos im-
postos són competència de l’Ajun-
tament: “No entenem per què els 
ciutadans de Castellar paguen 
més que a ciutats com Sabadell 
i altres poblacions veïnes”. 

“En base als nostres prin-
cipis de transparència en admi-
nistracions públiques, dema-
narem explicacions per saber 
per què s’incrementa un 2% els 
impostos per aquest any, tenint 
en compte el superàvit de 4 mi-
lions d’euros de l’Ajuntament”, 
apunten des de Ciutadans. També 
recorden que aquest superàvit fa 
que el consistori estigui “molt per 

Regidoria de Feminisme i LGTBI a Castellar Ciutadans proposa baixar l’IBI i la taxa 
d’escombraries al seu programa

EN COMú PODEM | PROPOSTA CIUTADANS | PROPOSTA ELECTORAL

El candidat de Som de Castellar-PSC, 
Ignasi Giménez, proposa que durant 
el proper mandat es treballin amb 
més intensitat els reptes que supo-
sen el món digital i la indústria 4.0.

“El futur de Castellar passa 
per mantenir i crear empreses 
punteres, que innovin i que apos-
tin pel món digital. Per això cal po-
tenciar el coneixement tecnològic 
a la vila: impulsarem a El Mirador 
un espai d’innovació i creació digi-
tal; i implementarem el programa 
‘Robòtica a les escoles’ en la línia 
que hem aconseguit potenciar l’an-
glès”, apunta Giménez en una nota 
de la formació.

Així, es donarà continuïtat al 
programa d’auxiliars de conversa 
d’anglès a les escoles. D’altra banda, 
es recuperaran els cursets de nata-
ció a l’etapa de primària. “L’esport 
i l’educació són pilars bàsics del 
nostre municipi. Tenim la sort de 
comptar amb una excel·lent xarxa 
d’escoles i instituts. Des del govern 
municipal sempre donarem suport 
al progrés i la innovació”, senten-
cia Giménez.

El candidat de Som Castellar- 
PSC  ha apuntat que “el nostre grup 
sempre ha prioritzat l’educació: 
una clara mostra és que hem fet 
possible que totes les escoles del 
nostre municipi tinguin vetlladors 

Aposta estratègica pel món 
digital i la indústria 4.0

El candidat  Ignasi Giménez amb la número 4 de la llista, Anna Màrmol.  || CEDIDA

Les integrants de la llista d’En Comú Podem Castellar.  || CEDIDA

El cap de llista de Cs, Matías de la Guardia. 

Es vol impulsar la robòtica i El Mirador com a espai de creació digital

i vetlladores per donar suport als 
nens i nenes amb necessitats edu-
catives especials a les aules, quan 
aquesta és una competència de la 
Generalitat”. 

presentació de candidats, el dia 11

Dissabte 11 de maig, Som de Caste-
llar-PSC farà l’acte de presentació 
dels 21 candidats més els quatre su-
plents que integren la llista. A l’acte, 
que es farà a la Sala Blava  de l’Espai 
Tolrà a les 18 h, el candidat de Som 
de Castellar farà un petit parlament 

  Redacció

SOM DE CASTELLAR | PROPOSTA ELECTORAL

Sota el títol Participació, la construïm o la consumim, la CUP de Castellar va 
organitzar el 25 d’abril una nova sessió de debat obert en el procés de confi-
guració del programa electoral que presentaran per a les pròximes elecci-
ons municipals. La trobada, que va tenir lloc al Calissó d’en Roca, va comp-
tar amb el regidor de Participació de l’Ajuntament de Cardedeu (CUP) Hug 
Lucchetti, el politòleg i especialista en acció comunitària Albert Villacam-
pa, i les membres de la CUP Castellar Laura Girbau i Marta Gili. “La par-
ticipació és un element clau per construir la democràcia”, va remarcar 
Laura Girbau. “De participació no en sabem, no ens enganyem. Ens han 
ensenyat que votant cada quatre anys estaves participant i ja estaves 
fent democràcia. I ara sabem que no és veritat”, va afegir la candidata de 
la CUP de Castellar. “Ara s’ha posat de moda ser consumidors de partici-
pació, per exemple, als pressupostos participatius. Però participar va 
molt més enllà. No hem de ser consumidors de participació sinó gestors 
d’aquesta participació. N’ha d’aprendre la ciutadania i també les insti-
tucions”, va puntualitzar Girbau. En aquest sentit, Hug Lucchetti va expli-
car la seva experiència al govern de Cardedeu en l’àmbit de la participació. 
“Hem entès que la participació és a llarg termini, es cuina a foc lent. Es 
tracta d’un procés d’apoderament de la ciutadania. No s’ha fomentat 
una cultura participativa i per tant hi ha d’haver un canvi en la forma 
de participar. Ens hem acostumat a delegar”, va dir Lucchetti. Finalment, 
Albert Villacampa es va centrar en la participació comunitària. “Des dels 
barris, des de les petites comunitats podem revertir lògiques estruc-
turals del sistema i cobrir algunes necessitats de la població, tot gene-
rant cohesió social, identitats compartides, i un treball de cures en re-
lació amb el barri i els nostres entorns de vida”, va concloure.  ||  R.GóMEz   

La participació ciutadana, 
element clau per a la CUP 

L. Girbau, M. Gili, H. Lucchetti i A. Villacampa, a la trobada de la CUP Castellar. || R.G.

CUP | PROGRAMA ELECTORAL

agraint la implicació dels integrants 
de la llista per a aquestes munici-
pals. Segons Som de Castellar-PSC 
“es tracta d’una candidatura de 
renovació, amb més presència de 
dones que d’homes, totalment de 
cremallera, que combina experi-
ència i joventut”. 

Durant l’acte de presentació 
dels candidats, també es farà un 
petit homenatge als regidors que no 
repeteixen  a les llistes o aquells que 
han deixat el càrrec durant aquest 
mandat.  

sota del sostre de despesa permès, 
amb una reducció significativa del 
deute dels darrers deu anys amb 
l’esforç dels contribuents de Cas-
tellar”.  ||  REDACCIó

crear promouria “una estreta coor-
dinació entre les polítiques per a la 
diversitat sexual i de gènere amb les 
polítiques dirigides a l’equitat entre 
dones i homes al municipi”.

Segons han afirmat des de 
l‘agrupació: “Volem un Castellar  
de drets i oportunitats per a tothom 

en tots els àmbits de la vida, cul-
tural, econòmic, social i polític”.

Un dels objectius de la Regido-
ria de Feminisme i LGTBI és garan-
tir que no es donin subvencions ni es 
contractin empreses que sobreexplo-
tin les dones i no compleixin els con-
venis col·lectius.  ||  REDACCIó
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Decidim ha estudiat l’estat de deixadesa en 
què es troba el polígon de Can Bages. L’any 
2008 l’equip de govern del PSC-Som de Cas-
tellar va concedir el permís definitiu per ur-
banitzar la zona del polígon de Can Bages. De-
cidim recorda en una nota de premsa que “la 
llicència es va concedir sense que s’hagu-
és fet cap estudi d’impacte ambiental, amb 
un estudi de mobilitat deficient i amb una 
cartografia plena d’errors”.

En aquests moments al polígon de Can 
Bages “només hi trobem els carrers asfal-
tats i unes parcel·les sense edificar on hi 
ha estan rebrotant  les herbes i arbres, així 
com abocaments de deixalles”. Segons Deci-
dim, la zona es troba pràcticament “en el ma-
teix estat que a l’any 2007, però ara sense 
les alzines centenàries, oliveres, boscos i 
algun camp de conreu de cereal que enca-
ra tenia activitat”.    || REDACCIó

Denuncien 
“l’estat de 
deixadesa” 
de Can Bages

Residus abandonats al polígon de Can Bages. || CEDIDA

DECIDIM | TERRITORI

Míriam Valldeperes revalida el càrrec de jut-
gessa de pau de Castellar gràcies als vots acon-
seguits en la sessió plenària d’abril. Valldepe-
res va aconseguir la majoria absoluta dels vots 
del consistori (12 vots -la majoria és 11-) supe-
rant dues altres candidatures que s’havien pre-
sentat. Valldeperes, que és criminòloga i pèrit 
cal·ligràfic, compagina la seva professió amb 
el càrrec de jutgessa de Castellar des de 2002. 
El Jutjat de Pau de Castellar té tres funciona-
ris, a banda de jutgessa, s’hi duen a terme ex-
horts penals i també s’hi recullen denúncies. 
En matèria civil, es duen a terme conciliacions i 
totes les tasques pròpies del registre civil, com 
ara casaments o inscripcions per naixement.

Aquest va ser un dels punts més impor-
tants del ple d’abril que coincidint amb les aca-
balles del mandat va tenir un perfil molt baix, 
ja que pràcticament no va comptar amb punts 
de gestió de pes, ni tampoc es van presentar 
mocions. Bàsicament, es van tirar endavant 
qüestions tècniques i de tràmit que no van ge-
nerar debat: la rectificació i de l’actualització 
de l’inventari de béns municipals 2019, diver-
ses actualitzacions referides a la plantilla de 
funcionaris de l’Ajuntament.

modificació puntual del poum

També es va aprovar una modificació puntual 
del POUM per a la correcció d’errades mate-
rials i disfuncions normatives. Tot plegat, una 
sessió amb poca substància tenint en compte 
la imminència de la campanya electoral i les 
eleccions municipals. De fet, a l’inici del ple, 
es va fer el sorteig dels ciutadans i ciutadanes 
que hauran d’encarregar-se de les meses elec-
torals.     || REDACCIó

El ple revalida Míriam Valldeperes 
com a jutgessa de pau de la vila

Nakor Bueno vota durant l’elecció de la jutgessa de pau en el ple de dimarts passat.  || R. GóMEz

El ple d’abril va ser una sessió de tràmit amb les eleccions municipals a tres setmanes

CRòNICA | PLE d’AbRIL

Míriam Valldeperes al despatx del Jutjat de Pau, diumenge passat, durant les eleccions.  || CEDIDA
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política

O. Martori  (esq.) i Josep M. Calaf, a la xerrada sobre mobilitat a la Sala d’Actes. || R.G.

ERC proposa una connexió amb la 
C-58C que passi per Can bages

Amb la vista posada al 26-M, ERC 
Castellar va presentar el 25 d’abril el 
seu full de ruta en àmbits com la mo-
bilitat, l’habitabilitat, la sostenibili-
tat o la transició energètica. A la Sala 
d’Actes d’El Mirador, l’arquitecte i nú-
mero 5 a la candidatura republicana, 
Oriol Martori, i el responsable de dis-
seny de producte i també número 3 
a la llista d’ERC,  Josep Maria Calaf, 
van ser els encarregats d’exposar les 
propostes electorals de la formació.

Un dels primers projectes que 
va presentar Martori va ser una nova 
connexió de Castellar “a la C-58C, a 
través del polígon de Can Bages”. 
“El que pretenem és desdoblar la 
connexió que tenim directa amb 
Sabadell, per convertir la carrete-
ra de Sabadell en un eix molt més 
tranquil i només de connexió amb 
el centre de Sabadell, i per tant 
connectar-nos a través de la C-58c 
a l’autopista”, va detallar l’arquitec-
te. Martori també va anunciar diver-
sos projectes en matèria d’habitatge. 
Entre altres iniciatives, ERC va pro-
posar incrementar el parc d’habitat-
ge públic amb 100 nous habitatges de 
protecció oficial en 10 anys. “Actual-
ment Castellar té quatre sols de ti-
tularitat municipal en què no s’hi 
ha fet res en els darrers anys i els 
activarem amb polítiques d’habi-

La formació presenta el seu full de ruta de mobilitat, habitatge i medi ambient

tatge”, va puntualitzar l’arquitecte.
D’altra banda, des d’ERC Caste-

llar també van donar a conèixer que 
aposten per la restauració i recupe-
ració de l’entorn natural del municipi 
a través de projectes com el corredor 
verd del Vallès, i de la rehabilitació i 
transformació del parc de Canyelles 
–tot respectant i revitalitzant la zona 
d’horta– i del parc de Colobrers.

Finalment, Josep Maria Calaf 
es va centrar en la transició energè-
tica i ecològica de Castellar, especial-
ment en l’àmbit de la mobilitat inter-

na i de com afecta la qualitat de l’aire 
del municipi. Calaf va assegurar que 
les lectures sobre la contaminació de 
l’aire a Castellar “són poc fiables”. El 
captador de partícules està instal·lat 
a la casa Massaveu “una zona sense 
pràcticament trànsit que reflecteix 
valors pocs reals”, va dir Calaf. Des 
d’ERC van proposar diverses actua-
cions “de transformació de l’espai 
públic que permetin potenciar el 
verd i naturalitzar l’entorn cons-
truït, generant nous espais de lleu-
re més enllà de jocs infantils”. 

 R. Gómez 

El proper 7 de maig tindrà lloc 
l’entrega de la beca Oriol Papell 
promoguda per ERC Castellar i 
que arriba a la seva quarta edi-
ció. Enguany, l’acta d’entrega es 
fará al pati de la Biblioteca a les 19 
hores i comptarà amb la presèn-
cia d’Anna Simó, actual presidenta 
del Consell Escolar de Catalunya.

La beca, que té una dota-
ció de 2.500 euros, está adreça-
da a joves castellarencs, menors 
de 30 anys, motivats per ampliar 
la seva formació i nivell d’estudis 
en la etapa postobligatoria. Se-
gons expliquen des d’ERC, el seu 
objectiu és “incentivar que el 
joves continuïn estudiant i que 
puguin accedir a aquells cursos 

El proper divendres, 10 de maig, l’agrupació local d’Esquerra Republica-
na per Catalunya presentarà la seva llista per a la candidatura a Castellar 
per a les properes eleccions municipals, convocades per al 26 de maig. En-
capçalada per l’alcaldable Rafa Homet, es donarà a conèixer la llista con-
formada per 31 candidats i que rep el suport de 100 persones. L’acte, que 
tindrà lloc a les 20 hores a la plaça Calissó, comptarà també amb una part 
més festiva, l’actuació del grup català RevoluSOnats. En acabar la pre-
sentació, s’oferirà un petit refrigeri per a tots i totes les assistents.  ERC 
ha organitzat darrerament diferents xerrades  per tractar temes com la 
mobilitat, la qualitat de vida de les persones o el comerç, xerrada on va 
ser present el diputat de comerç de la Diputació de Barcelona, Isaac Al-
bert.  ||  REDACCIó

Lliurament de la beca Oriol Papell, dimarts

ERC presenta la seva llista per a les 
municipals en un acte a la plaça Calissó

ERC | EdUCACIÓ

ESqUERRA | ACTE OfICIAL

BREUS

que tenen una dificultat económi-
ca afegida”. La iniciativa de la sec-
ció local d’ERC es fa en memòria del 
regidor d’Esquerra Republicana, 
Oriol Papell.  ||  REDACCIó

ERC | PROPOSTA ELECTORAL

eleccions municipals
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actualitat

+ BOX POPULI

CATEGORIA A: PROPOSTES 
LOCALITZADES AL NUCLI URBÀ

A7. Càmeres de detecció d’incendis
Proposant;   Associació de bombers 
Voluntaris de Castellar del Vallès                                                      
Vots: 1.972 

A2. El Nadal t’il•lumina
Proposant: Grup Il·lusió                         
Vots: 1.624  

A6. Bancs, ombres i gossos
Proposant:   Isabel Comas                                                      
Vots: 1.621 

A1. Taules cobertes a l’Espai Tolrà 
Proposant: Paolo Perera Reyes     
Vots: 1.118 

A5. Operació bici 
Proposant: Consell d’Infants                                                       
Vots: 1.014 

A8. Millores a les zones verdes dels 
Pedrissos 
Proposant:  Albert Torruella                                                       
Vots: 871  

A4. És Nadal a la nostra plaça 
Proposant: Consell d’Infants                                                          
Vots: 813                                            

A3. Millora i obertura de la Casa 
Massaveu 
Proposant: Suport Castellar            
Vots: 744 

                                                  
CATEGORIA B: PROPOSTES 
LOCALITZADES A SANT FELIU DEL 
RACÓ I LES URBANITZACIONS 

B2. Caminem per les escales al cim 
Proposant: Associacions de veïns 
de Sant feliu del Racó i  El Racó                                                     
Vots: 3.458 

B1. Posem marquesines i zona de joc 
Proposant:  Associació  de Veïns 
de Can font - Ca N’avellaneda                                                       
Vots: 3.283 

“Càmeres de detecció d’incendis”, 
“El Nadal t’il·lumina”, “Bancs, om-
bres i gossos”, al nucli urbà, i “Ca-
minem per les escales al cim”, a les 
urbanitzacions, són els títols de les 
quatre propostes que la ciutadania 
de Castellar ha prioritzat en la vo-
tació dels pressupostos participa-
tius 2019, tal com s’ha donat conèi-
xer aquest migdia en un acte que 
s’ha dut a terme a El Mirador, des-
prés que durant el matí s’hagi rea-
litzat l’escrutini. 

Així, les opcions presentades, 
respectivament, per l’Associació 
de Bombers Voluntaris de Caste-
llar, el Grup Il·lusió i Isabel Comas 
són les tres més votades en la cate-
goria de propostes localitzades al 
nucli urbà. Totes aquestes sumen 
un pressupost de 150.000 euros que 
és, precisament, l’assignació dona-
da a aquesta categoria. El cap dels 
Bombers Voluntaris de Castellar, 
Cisco Altarriba, va manifestar que 
era una molt bona notícia. “No ens 
ho esperàvem i estem molt con-
tents. La idea és posar un parell 
de càmeres per detectar incen-
dis. Són càmeres tèrmiques i òp-
tiques, fixes, però fan moviments 
circulars. És un bon sistema que 
ja s’ha posat en altres municipis 
i que està funcionant”. Altarriba 
va explicar com funcionen aquests 
aparells: “La càmera tèrmica lo-
calitza punts calents i, si els de-
tecta, la càmera òptica ofereix 
imatges del lloc on hi ha el punt 
calent o el principi d’incendi”.  

Pel que fa a les propostes lo-
calitzades a Sant Feliu del Racó i a 
les urbanitzacions, la més votada 
ha estat la presentada per les asso-
ciacions de veïns de Sant Feliu del 
Racó i El Racó, valorada amb 50.000 
euros, que també és l’import assig-
nat a aquesta categoria.

Un total de 1.725 castellarencs 
han exercit, des del 19 de març al 23 
d’abril, el seu dret a vot en aquest 
procés. Aquesta xifra equival a un 
7,90% del total de persones que hi 
podien participar. 

Del total de votants, 1.007 par-
ticipants (un 58%) han optat per 
votar telemàticament, mentre que 
la resta, 718 (un 42%), ho han fet de 
forma presencial. 

Per franges d’edat, la partici-
pació més alta s’ha registrat entre la 
ciutadania de 36 a 45 anys (22,66%), 
seguida de la de 46 a 55 anys (18,2%). 
A continuació s’han situat les fran-
ges de 56 a 65 anys (15,54%), 26 a 
35 anys (11,36%) i de 16 a 25 anys 
(9,97%). En darrer lloc es troben les 
franges de 66 a 75 anys (8,64%), de 
10 a 15 anys (8,70%) i, finalment, la 
de més de 75 anys (4,93%).

Les ‘càmeres per detectar 
incendis’, proposta més votada

Cisco Altarriba, cap dels Bombers, entitat amb la proposta més votada.  || ARXIU

Un total de 1.725 
persones voten en 
els pressupostos 
participatius de 2019

 Cristina Domene

* Els votants podien triar fins a tres 
propostes de la categoria A i fins a 
dues propostes de la categoria B, per 
ordre de preferència. A les propostes 
escollides es podien assignar 3 punts, 
2 punts o 1 punt, respectivament.

+CÀMERES TÈRMIqUES

S’instal·laran                      
dos punts autònoms 
de vigilància

El projecte guanyador preveu la 
instal·lació de dos punts autò-
noms de vigilància amb càmera 
tèrmica i d’imatge connectats 
a una central receptora. Les 
càmeres tenen un gir de 360 
graus configurable segons les 
necessitats i la zona a vigilar. 
Aquestes càmeres, en detectar 
un incendi per la variació de 
temperatura, generen un avís a 
la central i a qui es determini via 
SMS, correu electrònic i/o alarma. 
Segons van justificar els bombers 
en la presentació de la seva 
proposta, les càmeres tèrmiques 
i d’imatge permeten descobrir 
qualsevol inici de foc en un estadi 
molt inicial, cosa que permet una 
ràpida actuació dels bombers.

Des del 2 d’abril es pot presentar 
la declaració de la renda correspo-
nent a 2018. Per primera vegada, 
no es podrà presentar en format 
paper. La declaració es podrà con-
firmar a través del web de l’Agència 
Tributària i també de la seva app 
i per telèfon. Tanmateix, aquells 
que prefereixin fer-ho de manera 
presencial -a les oficines de l’Agèn-
cia Tributària-, hauran d’esperar 
fins al 14 de maig. La cita prèvia 
es podrà demanar a partir del 9 
de maig. Una altra de les novetats 
d’enguany és que els contribuents 
disposaran de dos terminis dife-
rents per presentar la declaració. 
El  26 de juny serà la data límit en 
el cas que sigui favorable per al de-
clarant i s’opti per la domiciliació 
bancària. Per a la resta de contri-
buents, el termini serà l’1 de juliol. 
Val a dir que a la campanya de 2018 
les prestacions de maternitat i pa-
ternitat ja no han de pagar IRPF 
i, a més, les mares treballadores 
es poden deduir fins a 1.000 euros 
per les despeses d’escola bressol. 
També s’amplien les deduccions 
per a famílies nombroses amb més 
de tres fills, fins a 600 euros anuals 
per a cada un dels fills a partir del 
quart. Aquest any, però, només es 
pot aplicar la deducció proporci-
onal d’agost a desembre del 2018, 
que serà d’uns 250 euros. En refe-
rència als autònoms que treballen 
des de casa,  enguany podran des-
gravar-se un 30% de despeses de 
lloguer i subministraments -com 
l’aigua, la llum i la telefonia- de la 
part de la llar on fan l’activitat.  D’al-
tra banda, només hauran de pagar 
IRPF els premis de loteria a partir 
dels 10.000 euros. Aquesta quanti-
tat anirà augmentant progressiva-
ment fins a 40.000 el 2020. Podeu 
consultar totes les novetats de la 
campanya de la renda a agencia-
tributaria.es.  ||  REDACCIó

Els permisos 
de paternitat i 
maternitat no 
pagaran l’IRPF

RENDA | NOVETATSPRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | RESULTATS
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salut

Els articles sobre 
salut publicats a 
L’Actual pretenen 
fer salut fora de les 
consultes mèdiques

Cinc anys de l’Espai Saludable

La iniciativa ‘Espai Saludable’ és una 
de les moltes propostes que s’han en-
gegat des de l’Àrea Bàsica de Salut 
de Castellar, en col·laboració amb 
L’Actual, per fer i promoure la salut 
fora de les consultes. Durant 4 anys, 
el setmanari castellarenc ha publicat 
una trentena d’articles, escrits per 
la doctora Laura Llobet, amb la in-
tenció de promocionar hàbits salu-
dables fora del CAP i poder arribar a 
molta més gent. S’han tractat temes 
molt diversos que, a través d’un llen-
guatge entenedor i no acadèmic, ofe-
rien qüestions d’actualitat. Pastilles 
per dormir, la ansietat, al·lèrgies, la 
mort, la celiaquia o la grip són només 
alguns exemples d’una llarga llista de 
malalties o hàbits que s’han tractat 
en aquest espai. 

Aquesta experiència conjunta, 
però, arriba a la seva fi i ho fa, mai 
millor dit, amb una molt bona salut. 
“Estic contenta de com ha anat, el 
treball en xarxa és imprescindible 
per assolir bons resultats i quan hi 
ha bones intencions des de totes 
les parts implicades és un luxe, la 
veritat. Castellar és saludable en 
tots els sentits”, ha dit la metges-
sa del CAP Castellar i encarregada 
de l’Espai Saludable, Laura Llobet. 

El retorn dels ciutadans ha 
estat molt positiu. Segons dades de 

L’Actual.cat, els articles tenen una 
mitjana de 500 lectures en format di-
gital, més la tirada de l’espai en paper, 
que és de 5.500 exemplars setmanals. 
“A la consulta la gent em comen-
tava els temes dels articles. Algu-
nes persones m’han dit que només 
de llegir-lo els tranquil·litzava. Fa 
uns dies una noia va venir a la con-
sulta només per donar-me les grà-
cies de l’escrit titulat ‘Que ningú 
t’enganyi. L’alcohol mai millorarà 
la teva vida’. Em deia que després 
de llegir-ho s’havia adonat que ne-
cessitava ajuda”.  

pacients agraïts 
Alguns ciutadans han estat assidus 
a aquests articles saludables. Com 

En Ramon, la Conxita, la Montserrat i l’Agustí (d’esquerra a dreta) 

reflexionen amb la doctora Llobet (amb bata) sobre salut. || C. DÍAz

SALUT | COL·LAbORACIÓ CAP - L’ACTUAL

la Conxita. “M’agraden perquè els 
articles no són gens punitius. No 
et sents malament, tot el contra-
ri, et dóna una sèrie de pautes i 
consells, que pots seguir per estar 
més saludable”. L’Agustí recorda 
especialment el de la grip: “Perquè 
ens recomanava no col·lapsar les 
urgències”. Per al Ramon és un 
espai molt útil i pràctic. “I s’han de 
destacar dues coses, el què s’ex-
plica, que són coses molt interes-
sant, i com s’expliquen, perquè la 
Laura ho fa d’una manera molt 
didàctica i és una doctora molt 
empàtica”.  “La doctora m’ha en-
certat tots els remeis, estic molt 
contenta”, conclou la Montserrat. 

  ||  CRISTINA DOMENE

Com fer front als 
nous reptes mèdics
Els professionals de la salut cada ve-
gada més ha de fer front als continus 
canvis en la societat.  “Són nous rep-
tes com rebaixar els medicaments 
als pacients que en tenen molts, 
com afrontar els canvis en les fa-
mílies o els molts coneixements 
que tenen molts pacients del seu 
problema de salut”, va explicar la 
presidenta de la filial del Vallès Oc-
cidental de l’Acadèmia de Ciències 
Mèdiques i de la Salut  de Catalunya 
i de Balears, Clara Izard, en la inau-
guració de les 38es Jornades Sani-
tàries del Vallès, que es van fer a la 
Sala d’Actes d’El Mirador divendres 
i dissabte passat.  Les jornades por-
taven el nom de ‘Nous reptes, noves 
dimensions’.

La directora de l’Àrea Bàsica de 
Salut de Castellar, Isabel Martínez, va 
apuntar que Castellar “és un model 
a seguir per tot Catalunya per la 
implicació del consitori amb la sa-

nitat local”. Com a mostra d’aques-
ta col·laboració, es va fer una mostra 
d’alguns dels  pòsters dels progra-
mes que s’han fet conjuntament des 
de fa 25 anys i que es va poder veure a 
la mateixa Sala d’Actes d’El Mirador 
durant els dos dies de les jornades.

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, va adreçar-se als professionals 
de la sanitat dient que “en uns anys 
complicats, amb poc rescursos al 
vostre abast, no heu deixat de fer 
la vostra feina i heu estat impicats 
i al peu del canó”. Giménez va apun-
tar que des de l’Ajuntament  “tenim 
clar que quan es parla de la salut no 
tan sols es parla del pacient sinó de 
la seva relació amb la comunitat”.

En el decurs de les jornada, es 
va parlar de temes com nous models 
d’atenció social i sanitària, l’ aposta 
per la deshospitalització de la mort o 
les app mèdiques pels professionals 
de la medicina.   || REDACCIó

La sessió inaugural de les jornades amb l’alcalde i representants sanitaris. || J. RIUS

JORNADES SANITÀRIES | ACAdÈMIA CIÈNCIES MÈdIQUES
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educació i lleure

Un total de 22 entitats, empreses i ser-
veis municipals de Castellar del Vallès 
donaran a conèixer les seves activitats 
extraescolars a la 2a Fira d’Activitats 
Extraescolars, que tindrà lloc aquest 
diumenge, 5 de maig, de 10.30 a 14 h a 
la plaça d’El Mirador. L’activitat, or-
ganitzada per la Regidoria d’Infància 
i Adolescència, té per objectiu donar a 
conèixer el conjunt de propostes que 
les famílies tindran a disposició per als 
seus fills i filles fora de l’horari lectiu 
durant el curs 2019-2020.

Així, els assistents a la Fira d’Ac-
tivitats Extraescolars podran visitar 
6 estands dedicats a l’oferta musi-
cal, d’arts escèniques i/o plàstiques 
(Arttaller, Artcàdia, Aguilart, Acció 
Musical Castellar, Escola Municipal 
de Música i Espaiart), 4 estands de-
dicats a l’oferta de lleure (Amics del 
Puig de la Creu, Colònies i Esplai Xi-
ribec, Can Juliana Centre d’Esplai i 
Ludoteca les 3 Moreres), 3 estands 
de l’àmbit esportiu (Gimnàs World, 
Rugby Club Castellar del Vallès i Club 
Futbol Sala Castellar), 3 estands d’idi-
omes (Idiomes Castellar, Kids&Us i 
Nova Language) 3 estands dedicats a 
activitats de cultura popular (ASAC, 
Ball de Bastons i Ball de Gitanes), un 
estand dedicat a la Robòtica (Code-
learn) i un estand dedicat a l’acció so-
cial i solidària (Creu Roja).

Durant tot diumenge al matí els 
participants presentaran la seva ofer-
ta d’activitats en estands informatius. 
Aprofitant el marc de la fira, alguns 

Aspecte actual de l’edifici de l’Escola Bonavista. || CEDIDA

Una vintena d’entitats 
de la vila mostraran 
les seves activitats 

d’ells també duran a terme diverses 
activitats, tallers i exhibicions. Així, 
el Club Futbol Sala Castellar disputa-
rà partits de voleibol i de futbol sala; 
Arttaller exposarà els  productes fets 
per l’alumnat i el petit taller de cos-
tura; Codelearn realitzarà activitats 
relacionades amb el mètode Codele-
arn (programació, Lego Mindstorm, 
probot, arduino, impressió 3D); Ball 
de Bastons oferirà un taller de ball de 
bastons; l’Escola Municipal de Música 
Torre Balada ha  programat un con-
cert dels grups de l’escola; L’acadèmia 
d’idiomes Kids&Us farà una repre-
sentació de teatre en anglès; la Lu-
doteca les 3 Moreres oferirà un espai 
de joc amb jocs d’arreu del món, jocs 
gegants, joguines de fusta i una taula 
d’experimentació per als infants de 0 
a 3 anys; Espaiart portarà a la fira un 
taller de maquillatge i un concert de 
veus i combo jove; el Gimnàs World 
farà una demostració de pumses i 
de kick-boxing i  finalment, el Rugby 
Club Castellar del Vallès farà activi-
tats de rugbi.

Aprofitant la celebració de la 
fira, el setmanari L’Actual ha editat 
aquest divendres una guia d’activi-
tats extraescolars del curs 2019-2020 
que conté la informació de l’oferta de 
fins a 18 entitats, empreses i serveis 
(la major part de les quals participen 
a la fira). Aquest suplement, que in-
clou la guia de Casals d’Estiu 2019, 
es distribuirà gratuïtament a la fira.

|| REDACCIó

PLAçA  MIRADOR | 2A  fIRA d’ACTIVITATS  ExTRAESCOLARS EDUCACIÓ | CELEbRACIÓ

Transcorria l’any 1979 quan el 28 de maig, segons l’acta del claustre de 
mestres del Colegio Nacional Mixto Bonavista, es va realitzar el tras-
llat de l’escola al nou edifici construït al carrer Bonavista. Tot i que les 
obres de l’edifici i altres espais no s’havien acabat, i que només hi havia 
edificat el mòdul I, els i les mestres, plens d’il·lusió, van decidir fina-
litzar el curs escolar a les noves instal·lacions i traslladar-hi alumnes 
i materials, que fins al moment estaven repartits en diferents escoles 
del poble. Ara fa 40 anys d’aquella inauguració. Han estat quatre dè-
cades plenes de treball, esforç, vivències i canvis. 40 anys durant els 
quals alumnes, famílies i mestres han construït junts una escola fami-
liar i de referència al poble.

El dissabte 18 de maig, l’escola celebrarà l’aniversari amb una 
gran festa i es tornaran a obrir les portes a totes aquelles persones que 
en un moment o altre van formar-ne part per continuar sumant bons 
records. La cita és a la mateixa escola entre les 10 i les 18 h. Entre les 
activitats hi haurà una exposició de 10 a 18 h, animació amb Rah-mon 
Roma d’11:30 a 12:30 h, pintacares d’11 a 14 h, botifarrada a partir de les 
13 h, ball amb Núria Estrada a les 16 h i jocs infantils a la tarda. També 
hi haurà venda de samarretes commemoratives del 40è aniversari 
d’adult i d’infant.    || REDACCIó

40è aniversari de 
l’Escola bonavista
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El 10 de maig es commemora el Dia 
Mundial del Lupus.
El lupus és una malaltia crònica i au-
toimmune que, avui dia, no té cura.
El sistema immunitari de les persones 
malaltes amb lupus identifica errònia-
ment que les cèl·lules del propi organis-
me són estranyes i les ataca produint 
anticossos. Això pot arribar a produ-
ir danys a òrgans i teixits sans com la 
pell, les articulacions, el ronyó, el cor, 

Dia Mundial del Lupus

 Associació Catalana Lupus E.G.

 Decidim Castellar

E
El quart poder, segrestat

continua a la pàgina 11

El passat dia 13/4/2019 vam fer la tro-
bada de plaques de cava, durant la qual 
vam  tenir  una bona assistència de pú-
blic de Castellar i de fora, els quals van 
gaudir d’un bon dia de sol i intercanvis 
i alguns van poder gaudir d’una mica 
de coca i cava.
Molts dels assistents, a l’hora de com-

Trobada de plaques

 Cercle de Col·leccionistes de Castellar

Fa ja molts anys que passo i travesso 
per la plaça Major, però ara vaig amb 
molta cura, perquè el terra és desi-
gual, de tal manera que he ensopegat 
diverses vegades en diferents dies. 
No m’ha passat res, a part de la mo-
lèstia, perquè sovint dono la volta si 
no tinc pressa per la vorera del sor-
tidor. Només aviso la gent gran, des 
dels 65 anys i encara més des dels 
70 o 75 en endavant, perquè vagin 
amb molta cura. I si poden, ja que 
és edat sense presses, que donin la 
volta a la plaça, per anar a l’altre 
costat.  Que consti que no és res-
ponsabilitat. Avui, de ningú, però 
aviso. Precaució!

Molta cura per la 
plaça Major

 Antoni Comas

 Junts per Castellar

embla ser que els resul-
tats electorals a Catalu-
nya d’aquestes eleccions 
generals no han agradat 
massa al “deep state” 

espanyol. I no s’ha demorat ni un dia 
a expressar-ho. Després que els resul-
tats hagin atorgat a l’independentisme 
més força a Madrid i davant la històri-
ca davallada del PP, que impossibilita 
qualsevol govern tripartit de la dreta, 
la JEC ha fet saber que exclou de les 
llistes de Junts per Catalunya el MHP 
Carles Puigdemont i els honorables con-
sellers Clara Ponsatí i Toni Comín. Així 

S
Puigdemont: l’home 
a abatre

doncs, la JEC dona la raó a Cs i PP, que 
al·ludien a la situació de “rebel·lia pro-
cessal i penal” dels tres líders indepen-
dentistes per tal d’excloure’ls de les llis-
tes al Parlament Europeu.
La decisió ha molestat fins i tot en el si 
mateix de la JEC, atès que la decisió no 
ha estat unànime i hem pogut saber que 
alguns dels membres que la compo-
nen han mostrat el seu desacord amb 
aquesta decisió. De tota manera, no ens 
hauria de sorprendre, després de tot el 
que s’ha vist per acabar amb la figura 
del president a l’exili i tot el que repre-
senta, aquests poders fàctics forcin el 
propi aparell de l’Estat a prevaricar i a 
seguir vulnerant drets civils. 
Per què, doncs, el conseller Lluís Puig 
sí que ha pogut presentar-se a les llistes 
del Senat, si també és a l’exili? La res-
posta és la por. Tenen por perquè des-
prés d’haver-nos amenaçat, reprimit, 

embargat, condemnat, perseguit, me-
nyspreat, calumniat i pegat seguim tos-
sudament alçats i no només resistim, 
sinó que guanyem el feixisme cada ve-
gada que se’ns crida a votar. Com que 
a les urnes no ens guanyen, es veuen 
obligats a emprar altres mètodes per 
intentar silenciar-nos. 
Aquesta decisió de la JEC serà una 
prova més a aportar als tribunals eu-
ropeus contra l’Estat espanyol quan es 
jutgi la causa independentista. Cada ve-
gada estan més desesperats i la deriva 
autoritària s’agreuja a base d’infringir 
drets cada vegada més fonamentals. 
El conseller Rull denunciava dilluns, 
menys de 24 hores després d’haver 
estat escollit diputat, que l’havien es-
corcollat de cara a la paret a l’entrada 
de l’Audiència Nacional. Tot plegat és 
una vergonya i tard o d’hora l’Estat es-
panyol haurà de rendir comptes davant 

Des de la CUP Castellar ens agrada-
ria fer uns aclariments sobre quin 
és el projecte polític que volem per 
al poble. 
L’entrevista publicada el 12 d’abril 
passat a l’Actual va ajudar-nos a 
posar èmfasi en alguns dels aspec-
tes principals, però n’hi ha d’altres 
que, també importants, no van poder 
sortir. Alguns dels trets més impor-
tants són, en primer lloc, remarcar 
que, a la nostra llista, tothom té el 
mateix valor. 
La persona que encapçala la llista 
no és millor que l’última, ni en sap 
més, ni té més poder de decisió, ni 
és més important...
A la CUP Castellar, les decisions les 
prenem en assemblea i, per tant, les 
persones que surtin escollides seran 
les representants reals que portaran 
al consistori el treball realitzat des 
de l’assemblea.Així doncs, a la CUP 
Castellar no hi tenen cabuda els ob-
jectius ni els projectes personals.
Pel que fa al nostre programa polí-
tic, cal aclarir que a la CUP Caste-
llar apostem per la transversalitat 
dels projectes. Per tal d’evitar els 
personalismes i les actuacions in-
dividualistes, cada regidoria apor-
tarà a la resta d’àrees de l’Ajunta-
ment i a cada projecte el seu punt 

Un projecte col·lectiu per 
capgirar el poble

 CUP Castellar de vista. D’aquesta manera, aconse-
guirem dur a terme polítiques cohe-
rents  i transversals en tots els àm-
bits d’actuació.
A l’entrevista, les nostres compa-
nyes també van explicar que la CUP 
Castellar ha vingut a despertar el 
poble, a capgirar-lo, il·lusionar-lo i 
a crear un projecte compartit i re-
alitzat entre totes i tots. En els dar-
rers temps hi ha menys activitats i 
els projectes que tiren endavant són 
per decisió i implicació de molt poca 
gent. En aquest sentit, volem que 
totes les persones participin en el 
creixement sociocultural de la vila. 
De la mateixa manera, volem que 
l’Ajuntament sigui molt més trans-
parent i que el poble es construeixi 
des de la política útil, no la de façana. 
A la CUP Castellar volem actu-
ar directament sobre els aspectes 
més rellevants, sovint abandonats 
per l’administració socialista, i això 
només serà possible amb la partici-
pació real i directa de les castella-
renques i castellarencs.

Un niño se olvidó una mochila en el 
bar La Bona Sort en c/ Barcelona 
n° 98. Es roja y pone “Bastones de 
Castellar”. 

Olvido

 Francisco Moya

El proper 5 de maig farà cinc anys que 
el nostre fill, amic i company, l’Oriol, 
ens va deixar. Des d’aleshores, cada 
any, en record de la seva honestatat, 
amistat, creences i del seu somriure, 
fem una trobada per recordar-lo a l’oli-
vera que es va plantar per la seva me-
mòria a la plaça Lluís Companys de la 
nostra vila. Així doncs, el proper diu-
menge 5 de maig a les 19 h, ens troba-
rem en aquest indret per recordar-lo i 
perquè la seva memòria, sempre res-
tarà entre nosaltres.

Recordant Oriol Papell i 
Torres

 Josep Ramon Rocavert i Bages els pulmons o el cervell.
Aquesta malaltia pot afectar qualse-
vol òrgan del cos.
A més, els símptomes varien conside-
rablement entre els pacients, cosa que 
en dificulta el diagnòstic.
El lupus cursa en forma de brots, du-
rant els quals el pacient pot patir, entre 
altres símptomes, dolors musculars i 
articulars, pèrdua de pes, febre, can-
sament, taques a la pell desprès d’ex-
posició al sol, etcètera.
Hi ha 5 milions de persones afectades 
al món i 50.000 a Espanya. El 90% són 
dones, especialment entre els 15 i el 44 
anys. L’Associació Catalana Lupus E.G. 
(ACLEG), formada per pacients, fami-
liars i professionals treballa en bene-
fici dels malalts de lupus oferint ser-
veis orientats a la millora de la seva 
qualitat de vida. Per a més informa-
ció podeu contactar-hi al telèfon 626 
891 221 i http://acleg.entitatsbcn.net.

prar l’ampolla, van tenir la sorpresa 
que se’ls lliurava una rosa, símbol de 
la propera festa de San Jordi. També 
es van vendre unes tires de números 
per fer uns tres sortejos al voltant de 
les 13 hores, que van tocar a les perso-
nes que hi eren presents. També volem 
agrair l’assistència de l’alcalde i l’ajuda 
que vam tenir dels nostres associats, 
de l’Ajuntament i del nostre amic Al-
bert Oliva, sense els quals no podríem 
tirar endavant aquestes activitats per 
gaudir el poble.

la justícia europea. I el que també és una 
vergonya, i no ho perdonem, és el silen-
ci còmplice de PSC i En Comú Podem, 
“l’alternativa progressista”. Pensem-
nos-ho bé abans d’investir segons qui, 
no fos cas que donem la clau del corral 
al llop amb la pell de xai.

l dia 13/04/2019 a Cata-
lunya Ràdio van entre-
vistar Albert Sánchez 
Piñol (es pot escoltar 
en streaming a partir 

del minut 20) i entre altres coses va 
dir això: “Històricament el periodis-
me era el que s’oposava al poder, no el 
que el representava”, “avui en dia la 
premsa representa uns poders i els 
periodistes de bona fe i que creuen 
amb l’essència del seu ofici s’hi han 
d’oposar constantment”, “quan era a 
Catalunya Ràdio els del Montilla tru-
caven cada dia”, “això ens redueix a un 
estat de misèria col·lectiva molt gran”. 
Des del 2015 a Castellar només tenim 
un mitjà de comunicació: 
L’Actual. Aquest mitjà de comunica-
ció és una font d’informació pública en 
mans de l’equip de govern. Cada setma-
na l’Ajuntament de Castellar imprimeix 
5.000 exemplars i els reparteix gratu-
ïtament a diversos llocs del municipi. 
Possiblement és el projecte més costós 

opinió
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 Rafa Homet*

n un escenari de re-
pressió, el poble de 
Catalunya ha triat, 
majoritàriament, la 
il·lusió d’un projec-
te de país compar-

tit: Catalunya ha tornat a triar 
República.
Si a les darreres eleccions al Con-
greso, el 2016, més d’un milió 
cent-mil catalans votaven opcions 
independentistes (ERC i Demo-
cràcia i Llibertat, en aquell mo-
ment), cosa que suposava 17 di-
putats, tres anys després un milió 
sis-cents mil catalans (és a dir, 
mig milió de persones més) han 
votat per la República fent con-
fiança al Front Republicà, Junts 
x Catalunya o Esquerra Republi-
cana, que han obtingut 22 dipu-
tats en conjunt.
És un orgull que més d’un milió 
d’aquests vots hagi estat aportat 
per les persones que han votat 
Esquerra Republicana, en un tri-
omf històric. 
Volem agrair especialment a les 
4.208 persones que ens han fet 
confiança a Castellar del Vallès, 

E
Moltes gràcies, seguim

es històries que co-
neixem de la vida als 
camps de concentra-
ció ens aporten mo-
ments de maldat i de 

bondat com dues cares de la matei-
xa moneda. 
El testimoni de Neus Català és un 
exemple clar de com davant de les 
situacions més adverses les perso-
nes tenim la possibilitat de deci-
dir com les afrontem. Neus Cata-
là sempre va mantenir-se fidel als 
seus ideals republicans, que la van 
portar a l’exili l’any 1939. Va creuar 
la frontera francesa amb 182 nens 
orfes a causa dels bombardeigs de 
la guerra, com a responsable sani-
tària dels infants. Exiliada a Fran-
ça va continuar col·laborant amb la 
Resistència. Després de ser traïda, 
els nazis la van detenir i maltractar i 
l’any 1944 va ser deportada al camp 
de concentració de Ravensbrück. 
Empresonada al camp va procu-
rar sempre mantenir l’esperança i 
donar sentit a aquella situació, ju-
gant-se la vida moltes vegades. In-
tentava que entre les dones hi ha-
gués sempre uns ànims aixecats, 
intentant distreure’s, mostrant afec-
te, organitzant vetllades per poder 
riure una mica i passar estones agra-
dables. Va mantenir la lluita contra 
el sistema organitzant amb el sa-
botatge que van portar a terme les 
dones forçades a treballar en una 
fàbrica d’armament. 10 milions de 
bales, diverses bombes i armes van 
fallar gràcies a aquesta acció.  

  Neus Català. || JOAN MUNDET

Neus Català, combatent 
de l’esperança

L PLAçA MAJOR

ENRIC BENAVENT VALLÈS
Professor de la Facultat Pere 

Tarrés (URL)

 Ignasi Giménez*

E
A favor de la memòria 
històrica i contra l’oblit

l dijous passat va tenir 
lloc el lliurament de les 
restes de l’anarquista 
Elio Ziglioli als seus fa-
miliars. Amb aquest 

emotiu acte tanquem el cercle d’una 
història que es va obrir ara fa 70 anys. El 
29 de setembre de 1949, la Guàrdia Civil 
va assassinar l’Elio a prop del Castell 
de Castellar. Des d’aleshores les seves 
restes descansaven a l’antiga fossa co-
muna del cementiri de Castellar.
La restitució de les restes de l’Elio a la 
seva família ha estat possible gràcies 
a l’esforç de les persones que treballen 
incansablement a favor de la memòria 
història, perquè fets com els que es van 
viure a Castellar no quedin en l’oblit.
L’acte de dijous és un exemple de com 
el Pla de Fosses permet restituir la 
dignitat de totes aquelles persones 
que durant  la Guerra Civil i durant el 
règim franquista van ser assassina-
des i enterrades en cunetes, fosses i al-
tres espais indignes.  Per aquesta raó, 
quan la família de l’Elio es va adreçar 
a l’Ajuntament perquè l’ajudéssim a 
fer els tràmits per poder excavar l’an-
tiga fossa, no vam dubtar ni un instant. 
Era el nostre deure posar totes les fa-

Al llibre Un cel de plom s’explica com 
la nit de Nadal de 1944 les dones del 
camp van organitzar-se per cons-
truir un senzill pessebre, fet amb 
trossos de cartó. No calia ser cre-
ient per apreciar la sensibilitat es-
pecial que les dones tenien aquella 
nit. Enmig de l’indescriptible hor-
ror del camp van voler celebrar l’es-
perança d’un món millor. 
Em semblava tan potent aquest relat 
que, al Nadal del 2015, any d’home-
natges a Neus Català a  tot el país, 
vaig decidir construir un pessebre 
que representés aquesta escena. Va 
resultar un pessebre contradictori. 
Era lleig, perquè èticament era de-

plorable. Malgrat això, l’escena que 
s’hi representava tenia una càrrega 
d’esperança fortíssima: unes dones 
presoneres en un camp de concen-
tració superaven les seves diferènci-
es religioses i culturals per construir 
un petit pessebre la nit de Nadal.
Hi havia moments, mentre hi es-
tava treballant, que em venien les 
llàgrimes als ulls. El mateix em va 
explicar la meva companya Carme 
Altayó, que va modelar les figures 
principals. Algunes persones també 
es van emocionar en contemplar-lo, 
d’altres aprofitaven l’escena per ex-
plicar als seus fills o filles el que es-
taven veient.... Un pessebre parado-

xal, enmig del mal, el bé; enmig de 
la desesperació, l’esperança. L’ésser 
humà en totes les seves dimensions.
Sabia que a la meva filla li faria molta 
il·lusió conèixer la Neus Català i vaig 
fer el possible per poder-la visitar 
per explicar-li el que havíem fet. 
Amb una representació del Grup 
Pessebrista vam anar a Els Guia-
mets per regalar-li una fotografia 
del pessebre.
Va ser un moment de gran intensi-
tat i emoció. 
La Neus, ja molt velleta, recordava 
aquella escena i ens deia amb un 
fil de veu que aquells homes eren 
molt dolents.

el nombre de vots més elevat que 
hem tret mai a Castellar.
Ens mou l’alegria de voler cons-
truir un país per a tothom, l’ale-
gria de ser més que mai construint 
un projecte que ens il·lusiona: la 
República catalana. 
I de fer-ho amb la fortalesa dels 
companys i companyes que són 
a la presó o a l’exili per haver de-
fensat la democràcia i que estan 
patint un judici injust. 
I, malgrat això, segueixen encap-
çalant el projecte.
Un projecte de país, però també 
un projecte de poble. 
Aquestes eleccions ens donen en-
cara més força per afrontar amb 
molta il·lusió una propera cita 
electoral amb el convenciment 
que som el canvi a Castellar, que 
els ciutadans i ciutadanes podran 
triar entre seguir amb el mateix 
govern socialista que ha esgotat 
el seu projecte després de dotze 
anys al poder o canviar a un espai 
republicà guanyador, que aporta 
projectes i mirades noves. 
Perquè aquest país ha canviat i 
vol deixar enrere el règim del 78. 
I nosaltres volem sumar per fer 
més Castellar. I volem ser enca-
ra més gent disposada a millorar 
aquest poble i aquest país.

*Portaveu d’ERC

“Empresonada al camp va

 procurar sempre mantenir 

l’esperança i donar sentit a 

aquella situació, jugant-se 

la vida moltes vegades”

cilitats que estiguessin al nostre abast 
i així ho vam fer.
M’agradaria destacar el paper clau 
que ha tingut l’historiador de Sant Ce-
loni Argimiro Ferrero, perquè gràcies 
a la seva tenacitat i rigor en la recerca 
es va poder contactar amb la família.
També cal posar en valor la tasca que 
han fet persones com Jordi Guillemot, 
estudiós del Parc Natural, que des del 
seu bloc va donar a conèixer ja fa uns 
quants anys la història tal com la viure 
l’antiga masovera del Castell de Cas-
tellar, Lola Argemí. 
Igualment voldria agrair a Pere Joan 
Ventura, i a tot el seu equip, que està 
seguint tot el procés des de la seva mi-
rada cinematogràfica. 
No em puc oblidar de la Generalitat 
de Catalunya,+ que, a través del De-
partament de Justícia i de la Direcció 
General de Memòria Democràtica, ha 
fet possible arribar al final identificant 
el cos de l’Elio. 
En aquest sentit, la tasca de l’equip d’ar-
queòlegs i dels laboratoris que han re-
alitzat les anàlisis genètiques ha estat 
fonamental per reconèixer les restes.  
L’Ajuntament, a través de la seva Re-
gidoria de Cultura, té clar que la me-
mòria històrica és i ha de ser en un dels 
eixos de la nostra activitat. Tenim la 
sort, a més, de comptar amb l’esforç 
del Centre d’Estudis – Arxiu d’Histò-
ria i de l’Arxiu Municipal per assolir-ho.
*Alcalde
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que ha generat el PSC-Som Castellar, 
ens suposa un cost de més de 400.000 
€/any, i L’Actual del PSC és al carrer 
des de l’any 2008.  
Els pocs mitjans de comunicació “in-
dependents” que teníem a Castellar 
(Forja, Esportiu, 7 dies...) no han re-
sistit la competència d’aquest mitjà 
públic, per això el monopoli de la in-
formació està en mans de Som de Cas-
tellar - PSC. 
Els mitjans de comunicació han de 
poder informar amb independència 
i llibertat, ja sabem que és un tòpic i 
que ho estem assumint amb confor-
misme, així, considerem normal que 
la majoria de mitjans i periodistes 
treballin sotmesos al poder polític i 
econòmic. L’Actual és un mitjà pen-
sat i dissenyat per l’equip de govern, 
no pas per informar i generar opinió 
crítica a la ciutadania. 
L’Actual, doncs, s’ha consolidat com 
l’eina propagandística del PSC-Som 
Castellar i finançada amb diners pú-
blics. Entristeix que d’aquells que s’au-
toproclamen progressistes se’n deri-
vin accions com aquestes. Una cosa 
més que s’amaga darrere de la cara 
amable d’aquest equip de govern. Si 
no es venç la majoria absoluta del PSC 
seguirem igual i com diu en Sánchez 
Pinyol ens seguiem reduint cap a un 
“estat de misèria col·lectiva”. Ho volem?

opinió
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entitats

Després de l’èxit rotund de la prime-
ra gran jornada de Suma+, la Mara-
tó de la Diversitat, en què l’entitat va 
recaptar 17.575 euros en un sol cap 
de setmana, la lluita per una edu-
cació inclusiva continua implicant 
el poble sencer. La plaça d’El Mira-
dor es va omplir d’activitats aquest 
dissabte i diumenge, i es van recap-
tar 4.485 euros.

Castellar reclama que es ne-
cessiten recursos per atendre la di-
versitat a les escoles, i denuncia la 
falta de vetlladors que atenguin els 
alumnes amb necessitats especials 
a les aules. El missatge, fins i tot, ha 
arribat a la Generalitat. “Estem in-
tentant complir els tres objectius 
amb els quals ens vam comprome-
tre: reivindicar que la Generali-
tat ha de pagar aquests recursos, 
i per això anirem al Parlament; 
sensibilitzar, i ho estem fent, per-
què tot el poble ens coneix; i re-
captar, per ajudar”, expressava, 
aquest diumenge, Rat Basterret-

El segon gran cap de setmana 
de Suma+ recapta 4.485 euros

El combo d’adults de l’Escola Torre Balada va oferir un concert diumenge al matí . || G. PLANS

L’entitat denuncia la falta de recursos per garantir que les escoles de Castellar siguin inclusives

xea, presidenta de Suma+ Castellar. 
 La marató d’activitats, que 

aquesta vegada va ser majoritàri-
ament de naturalesa musical, i amb 
molts artistes castellarencs de pro-
tagonistes, va arrencar amb molta 
força dissabte.  El primer torn va ser 
per a la cantant Mariona Roca, i va 
continuar amb Krek’n’tu, els Amics 
del Country, SwingxTothom, Els 
Collons del Pare Rababa, Lòxias i, 
a la nit, The Heifers. 

Diumenge al matí va ser el torn 
de les escoles de música. La primera 
actuació va ser a càrrec d’Espaiart 
i, tot seguit, van pujar a l’escenari 
les corals Xiribec, la de l’Institut, 
la Sant Esteve i l’Artcàdia. A con-
tinuació, va ser el torn del Ball de 
Gitanes, del Combo Torre Balada i 
de la Coral Pas a Pas. La plaça d’El 
Mirador, per a l’ocasió, es va omplir 
de gom a gom. 

La jornada, que per a Baster-
retxea va servir “per fer poble, 
ser-hi tots, i ajuntar-nos per una 
mateixa causa”, va seguir amb un 
sorteig de lots de productes i serveis 
cedits pels comerços de Castellar. 

I igual que al primer gran cap 
de setmana solidari, Suma+ va 
posar el llacet a l’acte amb la lec-
tura d’un manifest per la defensa 
d’una escola inclusiva. “Tots hi 
guanyarem perquè la diferència 
suma”, conclou el text reivindica-
tiu.  || GUILLEM PLANS

EDUCACIÓ | CAMPANyA
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l’Amistat de pumses 2019 disputat 
a Reus (Tarragona), amb un total 
de 25 lluitadors debutants que van 
poder gaudir d’un pavelló ple a ves-
sar amb més de 1.200 espectadors 
a la grada. 
El club castellarenc, dirigit per Kiko i 

El club castellarenc Taekwondo 
World va participar en el Torneig de 

Lydia de la Rosa, va aconseguir uns 
excel·lents  resultats, amb cinc ors 
en categoria debutant, vuit plates 
i dotze bronzes en un torneig en 
què el fort nivell dels clubs arribats 
d’arreu de la geografia catalana és 
la tònica cada temporada.

25 medalles per al 
Taekwondo World al Tor-
neig de l’Amistat de Reus

La Milla, la cursa més castellarenca  

Les categories en què participen els més petits sempre són les més esperades. || A. SAN ANDRéS

Trenta són ja les edicions de la Milla Urba-
na de Castellar, organitzada pel Club Atlètic 
Castellar. Trenta anys que la converteixen 
en la segona amb més edicions de Catalu-
nya i la quarta d’Espanya. Enguany, la cursa 
dels 1.609 metres ha col·laborat amb el pro-
jecte Suma+ i els premis de les escoles han 
estat cedits per a la causa. Anna Carreira 
i Xavi Planas han estat els guanyadors ab-
soluts d’aquesta edició.

Per sort, aquesta edició va gaudir de 
bona climatologia, deixant enrere la pluja 
del passat any, que va minvar la participa-
ció en què, en percentatge, és la prova amb 
més presència castellarenca de l’any, en què 
fins i tot va haver-hi curses amb atletes del 
CAC que van copar la totalitat de la graella, 
com en el cas del masculí absolut.

Un total de 146 participants es van 
citar a la línia de sortida, superant els 105 de 
l’edició anterior i apropant-se als 185 de fa 
dos. Entre ells, il·lustres de l’atletisme cas-
tellarenc com Marc Gallego, Xavi Planas o 
Chema Cañadas.

Les primeres curses començaven 
passats pocs minuts de les cinc de la tarda 
i eren els més petits, guiats per una moto 
elèctrica de la policia local, els que feien una 
volta al circuit establert.

Eren aquestes categories, les més 

  Albert San Andrés

ATLETISME | MILLA URbANA

esperades pel nombrós públic assistent 
a la plaça Major, les més divertides de la 
tarda, en què la competitivitat dels més 
petits deixava escenes molt tendres a l’ar-
ribada a meta.

En sub-8 masculí, Pablo Ibáñez 
(2:34,11) del FEDAC s’emportava la victò-
ria i Berta Segarra (2:49,46), del CEIP Bona-
vista, ho feia al femení. Marc López (04’11,99, 
CEIP Bonavista) i Daniela Gaitán (04’46,43, 
CEIP Sant Esteve) ho feien a la sub-10.

Lucía Zorrilla (6:40,30) del Mestre Pla 
i Sergi Reyes (6:01) de la JAS eren els cam-
pions en sub-12, mentre que al sub-14, ho 
eren Laia Romero (6:35,08, INS Castellar) i 
Martí Bertran (05:28, IES Puig de la Creu).

Però el plat fort de la jornada arriba-
va a la categoria Open masculina, en què 
la intensa lluita mantinguda per Albert 
Campi (5:10,36. Dimension3) i Marc Gallego 
(5:16,49) acabava amb victòria del primer, 
que aconseguia escapar-se a l’última de les 
tres voltes. En categoria femenina, Mont-
se Rodríguez (06:02,33) era la guanyadora.

En absoluts federats, la sub-23 Ana 
Carreira (5:36,11) guanyava la prova da-
vant d’Ainhoa Roldán (CAC) i Ainara Reyes 
(JAS), que s’emportaven la victòria a sub-18 
i sub-16 respectivament. La primera màs-
ter era Carmen España, quarta a la general.

En masculí, Xavi Planas (4:50,49) im-
posava un ritme fort des de l’inici per repe-
tir la victòria de l’última edició, en què no 
va donar cap mena d’opció a Chema Caña-
das i Jordi Graells, que van tancar un verd.

“El bon temps i l’organització amb 
Suma+ han estat alguns dels trets més 
destacables. També hem d’agrair la par-
ticipació de les escoles” va explicar el pre-
sident del CAC, Xavier Arderius, mentre 
va afegir que “en aquesta 30a edició ha 
quedat tot molt rodó i s’ha col·laborat 
amb els premis de les escoles, que s’han 
donat íntegrament a Suma+”. 

30a edició d’una de 
les proves amb més 
participació local, 
que aquest any s’ha 
adherit al Suma+
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El pilot castellarenc 
va donar espectacle 
a la pista i va ser dels 
més reclamats al 
pàdoc del circuit

La banda anglesa Queen va editar el 
1976 el disc A day at the races (‘Un dia 
a les carreres’), fent referència als 
germans Marx i deixant patent el seu 
amor per aquesta disciplina, que ja va 
quedar clara a l’LP anterior, on el bate-
ria Roger Taylor li dedicava una cançó 
al seu cotxe (‘I’m in love with my car’).

Dedicar cançons o discos a 
aquest món és potser un dels millors 
exemples del que sent la gent pròxima 
al motor i la competició, en què un cap 
de setmana pot canviar-te la vida de 
moltes maneres. Al pilot amateur Pol 
Pujol li va canviar per a bé, tot i que 
podria no haver estat així.

El Pol va guanyar la prova de se-
lecció de la Hot Wheels RXtars i es va 
imposar davant de molts convidats 
d’excepció, pilots amateurs i aficionats, 
el que li donava un cotxe per participar 
en la cursa de car-cros que es va dispu-
tar al Circuit de Barcelona-Catalunya 
durant la celebració del Catalunya RX, 
prova puntuable per al mundial de Ra-
llyCross. El Jordi hi accedia mitjançant 
la classificació del campionat d’Espa-
nya i tornava per quarta vegada.

El RallyCross és una disciplina 
derivada dels ral·lis en format esprint 
i en què competeixen un màxim de sis 
cotxes en tandes de cinc o sis voltes. Els 
cotxes que arriben fins als 600 CV de 
potència i a una acceleració de 0-100 
km/h en 2 segons.

Els dos castellarencs però, ho 
feien en categoria car-cros -vehicles de 
300 kg amb motor de moto i 120 CV- i 
unes prestacions també espectaculars.

El Pol partia com a un dels favo-
rits, auspiciat per l’organització de l’es-
deveniment, juntament amb el pilot de 
MotoGP Pol Espargaró, l’exprovador 
d’F1 Dani Clos, i els dakarians Cristina 
Gutiérrez i Gerard Farrés, convidats 
d’excepció en aquesta cita.

Pol Pujol, estrella en el mundial d’Rx
MOTOR | MUNdIAL RALLyCROSS

La jornada de dissabte tot eren 
nervis abans de començar i quedava 
plasmat en la pista amb un accident 
a la primera sessió d’entrenaments 
lliures en què es va haver d’endarrerir 
fins a la tarda les sessions de car-cros.

A la tarda, però, la munió de cot-
xes -van arribar a sortir-ne 15 de cop 
a pista- va ensordir l’afició del circuit 
amb un espectacle sense comparació. 
El Pol aconseguia superar molts dels 
favorits a la primera sessió sumant una 
cinquena i una sisena plaça als oficials 
amb el Casmat de HotWheels. El Jordi 
quedava una mica més endarrerit amb 
el seu Speedcar.

L’ennuvolat diumenge i els retocs 
sobre el ferm de la pista deixaven una 
jornada una mica estranya, però els 
castellarencs van sortir disposats a 
causar sensació. I ho van fer.

A la recta de sortida, situada 
abans del revolt 10, el Pol aconseguia 
situar-se entre els sis primers, just 
abans que els pilots dels costats li fes-
sin un sandvitx i l’aixequessin de terra, 
per començar a fer voltes panxa enlai-
re sobre la pista. El temps es va aturar 
uns segons en què tothom va pensar 
en el pitjor desenllaç. El greu accident, 
però, no va deixar conseqüències per 
al pilot, que sortia del vehicle pel seu 
propi peu, sota l’ovació del públic assis-
tent. Tot i no tenir cap culpa, per al Pol 
s’acabava el somni de ser a la final. El 
Jordi era eliminat a les semis i també 
acabava la participació.

“Només poder competir aquí ja 
és un premi, la gent i l’ambient és es-
pectacular i poder-ho fer amb el Pol 
és fantàstic” va reconèixer el Jordi.

El Pol, l’estrella del dia i únic pilot 
de casa a la signatura d’autògrafs va 
ser un dels més reclamats, davant la 
falta de cares conegudes per l’afició.

“Vam començar molt bé el dis-
sabte. El diumenge quedava fora per 
l’accident, tot i que les sensacions 
han estat molt bones” va reconèi-
xer l’estrella del mundial per un dia, 
en el seu particular A day at the races.

Un homenatge a la competició 
per part d’un pilot amateur que està 
dedicant la seva vida al món del motor 
i que de ben segur tornarem a veure 
donant feina.  || A. SAN ANDRéS

El CB Castellar ha notat molt la baixa d’Albert Cadafalch. || A. SAN ANDRéS

BÀSqUET | C. CATALUNyA

El Puigverd 
serà clau per a 
la permanència
La derrota del CB Castellar a Badalo-
na contra el CB Badalonès (86-75) deixa 
obert el final de Lliga a la part baixa de 
la taula en el grup II de Copa Catalunya, 
en què els de Raúl Jodra hauran de llui-
tar contra dos rivals directes per evitar 
entrar en llocs de promoció de descens.

Tot i la gran temporada que ha fet 

el club groc-i-negre en el seu any de 
retorn a la màxima categoria del bàs-
quet català, hauran de jugar-se la per-
manència contra el Reus Ploms i la 
Pia Sabadell en les darreres jornades, 
dos rivals amb què es decidirà l’última 
plaça de promoció de descens.

Una plantilla curta i el càstig de 
les lesions ha fet del Castellar un equip 
vulnerable a l’últim tram de la compe-
tició, en què tot i lluitar cos a cos amb 
els rivals, acumula un total de quatre 
derrotes consecutives que l’han fet 
caure a la zona perillosa.

Les sensibles baixes d’Albert Ca-
dafalch, un dels pilars de l’equip, la de 
Lluís Jagenaers durant la Setmana 
Santa i la d’Aleix Pujades -operat fa 

uns mesos- han deixat minvat el con-
junt de Jodra, que tot i plantar cara a 
rivals d’entitat superior, no han pogut 
sumar cap punt des de l’èpica victòria 
a l’Hospitalet contra l’AESE.

A Badalona, tot i aguantar el pri-
mer quart (21-21), el rival va desfer-se 
dels castellarencs en el segon (44-39 al 
descans), per acabar de destrossar-lo 
des del perímetre al tercer (69-51).

Ara, el Puigverd pot decidir la 
temporada en el partit que enfrontarà 
els locals (10/14) al Reus Ploms (11/13) 
aquest diumenge a les 19:00 h. La Pia 
(10/14), empatada amb els de Jodra 
i que ocupa la primera plaça de pro-
moció, serà l’últim escull per certificar 
una bona temporada.  ||  A. SAN ANDRéS

A dalt, Pol Pujol amb el Yacar oficial de Hot Wheels. A sota, el Pol i el Jordi fent els últims comentaris a la graella. A sota, moment de 

l’accident a la semifinal. A la dreta, Pol Pujol signant autógrafs amb els pilots oficials del campionat. || A. SAN ANDRéS/M.ROVIRA

esports
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La UE Castellar va posposar una setmana més el descens matemàtic grà-
cies a l’empat aconseguit contra el Juan XXIII i la derrota del Sallent a casa 
enfront del Matadepera (1-2). El punt aconseguit al Joan Cortiella ha estat 
suficient per allargar l’agonia retallant a 11 la diferència amb els del Bages 
quan resten 12 punts en joc.

Sembla com si els mals moments duressin anys i les condemnes s’allar-
guessin fins a l’infinit en un final de temporada en què els blanc-i-vermells, 
condemnats des de fa unes jornades, tracten d’estirar com poden una mort 
anunciada. El segon descens consecutiu, un cop difícil d’aguantar, malaurada-
ment arribarà aviat, mentre l’equip resisteix sobre la gespa l’estocada mortal.

Contra el Juan XXIII de Terrassa, els blanc-i-vermells van aixecar a la 
segona part un 0-2 (Torres al ‘21 i Vives al ‘30) aconseguit pel rival a la pri-
mera. Jugant amb un home menys per l’expulsió de ‘Juanan’ Campos poc 
després de la mitja hora de joc, els de Roldán van treure forces per igualar 
contra un rival que ja va confirmar fa dies la tornada a Tercera Catalana. 
Dos defenses, Pedro Auñón (‘49) i Carlos Raya (‘88), van trencar la seque-
ra de 15 jornades sense fer més d’un gol en un partit, que coincideix també 
amb l’última victòria aconseguida aquesta temporada a Roda de Ter (2-
3), un senyal evident de l’estat del conjunt castellarenc.  || A. SAN ANDRéS

L’FS Olesa, líder de la categoria, cau 
golejat sobre el terratzo del Joaquim 
Blume, després d’una primera part ex-
cepcional de l’FS Farmàcia Yangüela 
Castellar (12-8). Els montserratins, a 
més, perden el liderat a favor del Nou 
Escorial, pròxim rival castellarenc.

Capaços aquesta temporada del 
millor i del pitjor, l’equip taronja va fer 
un pas més que definitiu per confirmar 
la permanència a Divisió d’Honor una 
temporada més. L’equip només ha per-
dut tres partits a 10 jornades de la sego-
na volta: quatre victòries i tres empats.

La inesperada victòria contra 
l’Olesa deixa la salvació matemàtica 
a només un punt, quan queden nou 
per disputar, tot i que en novena plaça 
i amb tres equips lluitant per ocupar 

l’última plaça de descens sembla del tot 
improbable que s’arribi a l’extrem d’ha-
ver de patir. Una derrota o empat de 
l’CFS Eixample també donaria la sal-
vació matemàtica la pròxima jornada.

De fet, una mostra de la solidesa 
de l’equip al tram final és que el líder 
no només ha caigut contra els taron-
ges, sinó que a més aquesta tempora-
da no ha estat capaç de superar els de 
Darío Martínez, ja que a la primera 
volta van empatar a cinc.

Una primera part en què els ta-
ronges van aconseguir un 8-1 que va 
sentenciar el partit i que tot i la reac-
ció visitant a la segona, no van poder 
capgirar el resultat, tot i haver d’ar-
riscar jugant de cinc gairebé tota la 
segona part.

borja burgos, destituït

D’altra banda, el tècnic castellarenc 
Borja Burgos va ser destituït incom-
prensiblement la setmana passada de 
la banqueta de l’Escola Pia, abans del 
derbi contra el CN Sabadell.

La causa està motivada per les 
negociacions del tècnic amb el CN 
Sabadell -amb qui no hi ha res tancat- 
per entrenar la pròxima temporada.

El tècnic, que ja havia anunciat al 
club que no continuaria la temporada 
que ve, deixa l’equip a tercera posició 
del grup III de 2a B, en zona de Copa 
del Rei. En només dues temporades, 
Burgos ha estat capaç de classificar la 
Pia per a la fase final de la Copa Cata-
lunya per primera vegada en la seva 
història.  || A. SAN ANDRéS

El descens,
posposat (2-2)

L’fS Castellar goleja el líder i 
queda a un punt de la salvació

Carlos Raya (‘88) va fer sumar un punt al seu equip. || A.SAN ANDRéS

L’FS Castellar, a només un punt de la salvació matemàtica. || A. SAN ANDRéS

FUTBOL | 2A CATALANAFUTSAL | dIVISIÓ d’HONOR
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L’esprint de l’HC Castellar a la segona volta no ha obtingut recompensa. || A. SAN ANDRéS

Un dels instants de la Trobada d’Escoles de Rugby. ||CEDIDA

HOqUEI | 1A CATALANA

RUGBI | TRObAdA d’ESCOLES

Enfront del Lloret, 
amb el cap ben alt

Èxit de la Trobada d’Escoles 
de Rugby a Colobrers

Més de 200 nens van participar en la Trobada d’Escoles de Rugby, celebrada 
aquest dissabte a l’estadi de Colobrers. La trobada, organitzada pel Rugby Club 
Castellar va ajuntar sis de les escoles barcelonines més importants de l’esport, 
abans de la disputa del partit sub-14 entre l’ER Vallès/Cervelló i el CEU Barcelona.

Durant la jornada es va jugar una lligueta entre els equips, format per juga-
dors entre vuit i 12 anys, amb la mecànica habitual del rugbi, en què el resultat no 
es té en compte. Amb aquest sistema van ser multitud els partits que es van jugar 
durant la jornada de dissabte. D’altra banda, el resultat del partit va ser 34-17.

“Volem que els infants es diverteixin, però que no existeixi la compe-
titivitat i agressivitat d’altres esports com el futbol. La idea és que tothom 
gaudeixi d’un esport que, al revés del què tothom pensa, no és violent” ha 
valorat el president de l’RC Castellar, Toni Bono.  || A.SAN ANDRéS

Les Franqueses - Vic 0-0
UE Castellar - Juan XXIII 2-2
Joanenc - Berga 3-1
Sabadell B - Roda de Ter Suspés
Caldes M. - Gramanet 2-1
Cardedeu - Can Parellada 2-1
Masnou - Ripollet 0-4
Parets - Sabadellenca 1-0
Sallent - Matadepera 1-2

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  0-4

Monistrol - Nou Escorial 4-7
FS Castellar - Olesa 12-8
Alheña - Eixample 1-3
Casserres - Sant Joan Despí 5-4
Sants - Rocafort 3-3
Castellbisbal - Rosario C. 4-2
Gavà B - Floresta B 1-5

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSqUET HOqUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J30 dIVISIÓ d’HONOR · GRUP II · J23 COPA  CATALUNyA· GRUP II · J24 1A CATALANA · GRUP A · J26

UDA Gramanet  56 30  17  5  8
CE Berga  55  30  15  10 5
Cf Ripollet 55  30  16  7  7
Cf Parets  55  30  15  10  5
Vic-Riuprimer RfC 53  30  15  8  7
Cf Caldes Montbui  52  30  15  7  8
fC Joanenc  51 30  14  9  7
Cf Les franqueses  47  30  13  8  9
fC Cardedeu  47 30  13  8  9
CE Sabadell b  44 29 12  8  9
Cd Masnou 43 30  12  7  11
UE Sabadellenca  41  30  12  5  13
CE Sallent 37 30  10  7  13
fC Matadepera  31  30  8  7  15
Cd Can Parellada 31  30  8  5  17
UE Castellar  26  30  6  8  16
CS Juan xxIII 13 30 3 4  23
CE Roda de Ter 9 29 2 3  24

AP Nou Escorial 47 23 15 2 6
FS Olesa 46 23 14 4 5
Sants Futsal 45 23 14 3 6
FS Bosco Rocafort 42 23 12 6 5
S. Joan Despí CFS 38 23 11 5 7
Alheña CE 38 23 12 2 9
FS Casserres 35 23 11 2 10
Monistrol FS 33 23 10 3 10
FS Castellar 32 23 8 8 7
F Rosario Central 29 23 9 2 12
FS Castellbisbal 28 23 8 4 11
CFS Eixample 24 23 6 6 11
CCR Gavà B 11 23 3 2 18
Olímpic Floresta B 10 23 3 1 19

CB Ripollet  24 19 5
Badalonès  24 18 6
CB Alpicat  24 17 7
Maristes Ademar  24 15 9
CB Santa Coloma  24 15 9
Bàsquet Sitges  24 13 11
AESE  24 11 13
La Salle Reus Ploms  24 11 13
CB Castellar  24 10 14
Basquet Pia Sabadell   24 10 14
UE Sant Cugat  24 9 15
Bàsquet Molins  24 8 16
Círcol Cotonificio  24 7 17
CB Cantaires Tortosa 24 5 19

CLASSIFICACIÓ  PJ PG PPCLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CP Voltregà 68 27 21 5 1
HC Sentmenat 58 27 18 4 5
CP Roda 53 27 17 2 8
HP Tona 48 27 15 3 9
CE Arenys de Munt 47 27 14 6 7
FD Cassanenc 44 27 14 2 11
HC Ripoll 43 27 13 4 10
CP Vic 42 27 13 3 11
CP Jonquerenc 39 27 12 3 12
CH Lloret 36 27 11 3 13
CHP Bigues i Riells 34 27 10 4 13
GEiEG 32 27 9 5 13
CH Palafrugell 31 27 9 4 14
CH Arenys de Mar 23 27 7 2 18
HC Castellar 14 27 4 2 21
CP Tordera 9 27 3 0 24

AESE - Ripollet 73-89
Badalonès - CB Castellar 86-75
Santa Coloma - Molins 71-59
Reus Ploms - Pia Sabadell 84-71
Ademar - Cantaires 82-61
Sant Cugat - Sitges 55-56
Alpicat - Cotonificio 102-62

L’HC Castellar reprèn aquesta setmana la lliga en el partit que 
els enfrontarà al CH Lloret al Dani Pedrosa (dissabte, 19:00 h).

Tot i el descens aconseguit la darrera jornada de lliga, els de 
Ramon Bassols han d’afrontar el partit amb el cap ben alt, ja que 
han demostrat de quina pasta estan fets en aquest tram final de 
temporada. El Lloret encara lluita per evitar la promoció de des-
cens i arribarà a Castellar amb urgències, contra uns granes, que, 
alliberats de la pressió, poden saltar a la pista sense cap complex.

D’altra banda, el club grana serà el pròxim organitzador 
el dia 2 de juny, de la VII edició de la Festa Minifem, una jorna-
da d’hoquei de base femení, auspiciada per la Federació Catala-
na d’Hoquei, en què prendrà el relleu de Palau de Plegamans. El 
format de competició és com el de la Copa, amb dues categories 
-A i B-, eliminatòries i play-off.  || A.SAN ANDRéS

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 4 MAIG
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   Benjamí B – Tibidabo TR
10:30     Aleví H – Palau 
10:30     Infantil A fem – J. 25 Sept 
12:00     Debutants – Sant Joan Despí
12:00     Prebenjamí A – Ripollet CF
13:30     Aleví B – La Romànica CF
13:30     Aleví C – Aristoi FA
15:00     Infantil D – Roureda VDF  
17:00     Juvenil A – Base 
Montcada CF  
19:00     Juvenil fem – Base Montcada
  
Partits a fora
09:00    Thau Sant Cugat -  Benjamí D 
09:00    PB Sant Cugat -  Aleví G 
09:00    Sabadellenca UE -  Cadet C 
10:00    Base Montcada –  Benjamí C 
10:00    Tibidabo TR -  Aleví A 
10:30    PB Sant Cugat -  Aleví D 
11:30    Can Rull RT -  Benjamí A 
12:00    Base Montcada -  Infantil C 
17:00    Sabadell Nord CF -  Juvenil B
17:00   Matadepera -  Amateur 
18:00    EF Barberà -  Infantil A

DIUMENGE 5 MAIG
Joan Cortiella - Can Serrador
10:30     Aleví F – Ripollet CF
10:30     Infantil B fem – Sant Jordi CE
12:00     Infantil B – Sabadell FC
14:00     Cadet A – Sant Cugat FC

Partits a fora
10:00    Olímpic Can Fatjó -  Aleví E 
12:30    Sant Quirze -  Cadet B  

AGENDA
DEL 3 AL 9  DE MAIG

BÀSqUET (CB Castellar)

DISSABTE 4 MAIG
Pavelló Puigverd
09:00   Premini  – CE Sant Nicolau
10:30     Premini fem – EB Papiol
18:00     Júnior fem – Roser

Partits a fora
09:30    CB Matadepera -  Mini 
12:00    Bàsquet Sitges -  Infantil 
12:15    CB Castelldefels -  Premini 

DIUMENGE 5 MAIG
Pavelló Puigverd
11:00     Mini  – CB Ciutat Vella
12:30     Júnior  – CB Llívia Puigcerdà
17:00     Sènior B  – QBàsquet
19:00     Sènior A  – Salle Reus Ploms
 
Partits a fora
10:30    CB Tona -  Premini fem
16:00    CB Sentmenat -  Sots 25 
19:30    Lluïsos Gràcia -  Sènior fem

HOqUEI (HC Castellar)

DISSABTE 4 MAIG
Pavelló Dani Pedrosa
15:00    Prebenjamí A – CH Prat 
16:00    Aleví – CP Sant Ramon 
17:00    Juvenil A – CP Sant Celoni 
19:00    Sènior – CH Lloret 
20:30  Infantil – HC Igualada 

Partits a fora
10:00   CP Vic -  benjamí 

DIUMENGE 5 MAIG
Pavelló Dani Pedrosa
16:00    femení – CH Vila Sana
17:00    Escola – Ripollet
18:00    Iniciació A – Arenys de Mar
19:00    Prebenjamí b – Vilassar HC

Partits a fora
13:30   CH Mataró -  Juvenil b 

VòLEI (FS Castellar)

DISSABTE 4 MAIG
Pavelló Puigverd
10:45   Cadet B  – Sant Martí
12:30     Infantil B  – Salle Girona

Partits a fora
10:00    CV Salou -  Cadet  
13:00    CV Ametlla -  Infantil A 

DIUMENGE 5 MAIG
Partits a fora
 09:15    CV Alella -  Sènior A 
10:00    CV AVAP Girona -  Cadet A 
11:45    CV AVAP Girona -  Juvenil 
12:00    T. Claramunt -  Sènior Masc  
17:30    CV Llinars -  Sènior B 
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‘L’òscar i la senyora de 
rosa’ recapta fons contra el 
càncer infantil

Fruit de l’excel·lent acollida que va 
tenir l’obra ‘L’Òscar i la senyora de 
rosa’, una obra d’éric-Emmanuel 

Schmitt representada per TIC Escè-
nic a la Sala de Petit Format els dies 
6, 7, 13 i 14 d’abril, la companyia ha 
decidit doblar la donació en favor de 
la recerca contra el càncer infantil a 
l’Hospìtal Sant Joan de Déu. L’im-
port total és de 1.000 euros. 

Pollastre farcit amb salsa 
de fira, a quins Fogons

Aquesta setmana, les noies de 
Quins Fogons ens proposen un po-
llastre farcit i acompanyat d’una 
salsa que ens recordarà les pomes 

de la fira de Festa Major. Ja t’avisem 
que no necessitaràs forn ni gaire 
estris. Si vols aprendre com fer-lo, 
no et perdis la recepta que avui pu-
bliquen al Facebook Quins Fogons, 
al canal de Youtube de L’Actual i a 
les xarxes socials del setmanari. 

Aquest cap de setmana, els dies 3, 
4 i 5 de maig, la Casa d’Andalusia 
de Castellar del Vallès ha progra-
mat la IX Feria de Abril, a l’Espai 
Tolrà. “Hem triat aquestes dates 
perquè abans hi havia la Setmana 
Santa i eleccions”, diu Montse da 
Silva, presidenta de Casa de Anda-
lucía-Aires Rocieros Castellarencs. 

Enguany, a Barcelona i a Sevi-
lla han triat el mateix cap de setma-
na. “Nosaltres intentem no coin-
cidir però tampoc no ens afecta, 
que sigui a Barcelona”, segueix 
Da Silva. A Barcelona s’acostuma 
a celebrar més aviat a la nit, i en 
canvi, a moltes altres poblacions 
es fa Feria. “Nosaltres ja fa 9 anys 
que fem Feria; com a entitat, fa 
14 anys que existim a Castellar”.

Aquest divendres s’obren 
les portes a les 20.30 hores amb 
l’actuació de Carlos Reiloba i Car-
los Muñoz.

“Faran una actuació molt 
bonica d’una hora, aproximada-
ment”, diu Da Silva. També s’ha 
previst un espectacle de Pas de 
Dansa Escuela de Baile de Sabadell. 

Dissabte s’oferirà un dinar 
de migas. A continuació, comen-
çaran les actuacions. Hi ha previs-

ta la participació del Coro Rociero 
Almas Marismeñas dels Merio-
nals de Sabadell; dels Hermanos 
Vilchez; Gabriela, solista de cançó 
espanyola; Viejas Raíces; el Coro 
Rociero de Sant Julià de Sabadell; 
l’espectacle del Cuerpo de Baile de 
la Casa de Andalucía de Castellar 
del Vallès, amb la participació de 
Cuadros de Baile de Terrassa de 
Lorena Saura i la col·laboració del 
Grupo de Baile de la Asociación la 

La feria de Abril obre les portes
Aquest divendres, 
dissabte i diumenge, 
la Casa d’Andalusia 
programa diverses 
activitats folclòriques

   Marina Antúnez

begudes a preus populars, tapes, 
rebujito i moltes coses més.

“Esperem que vingui gent de 
molts pobles de la província, com 
Castelldefels, Terrassa, Santa 
Coloma, Sant Joan Despí, etcè-
tera”, comenta Da Silva. 

A més, ha confirmat l’assis-
tència un argentí que té família a 
Castellar i que aprofitarà la visita. 
“L’any passat també vam tenir 
uns visitants alemanys”.   

Planada de Cristina Eslava. 
Diumenge, i com a novetat, 

“farem les sardanes del grup del 
Casal Catalunya a les 10 h del 
matí”, comenta Da Silva. Les sar-
danes precediran la Rua Andaluza, 
a les 11 hores, que sortirà de l’Es-
pai Tolrà i que recorrerà diversos 
carrers de la vila.

A les 14 hores s’iniciarà el 
dinar a base de potaje rociero, amb 
plat, pa i postres per 4,5 euros. A 

continuació, es podrà veure un es-
pectacle eqüestre samb José Ruíz.

Les actuacions previstes 
seran del Coro Rociero Alba Ro-
ciera, de Sentmenat; el Grupo de 
Baile Nunca es Tarde, de Sabadell; 
el Coro Rociero Raíces del Sur, de 
Sabadell; el Coro Rociero Herman-
dad del Rocío Nuestra Señora de 
Sabadell, i el Grupo de Baile Dance 
Street & Gym, de Terrassa. L’entra-
da és gratuïta i es podrà gaudir de 

Ja és a punt el cap de setmana de la Feria de Abril, a l’Espai Tolrà. Cites per aquest proper divendres, dissabte i diumenge. || Q. PASCUAL
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‘¿Hi ha res més avorrit que ser una princesa rosa?’, diumenge, a l’Auditori. || CEDIDA

AUDITORI | TEATRE fAMILIAR

Paco Mir 
dirigeix nou 
muntatge 
Diumenge dia 5, a les 12 hores, l’Audi-
tori Municipal acull la proposta ¿Hi 
ha res més avorrit que ser una princesa 
rosa?, dirigida per Paco Mir de Mo-
sica Mix produccions, amb música 
de Pere Bardagí, Pablo Narea, Max 
Mir i Josep Zapater, interpretada 
per Laura Pau i Anna Arena. 

El text és de Raquel Díaz Regue-
ra i posa sobre la taula el tema de les 
princeses roses. La protagonista de 
la història és la Carlota, una prince-
sa tan rosa tan rosa que s’avorreix 
moltísism. Sempre ha d’anar peto-
nejant gripaus buscant un príncep 
blau i això, a ella, no l’interessa. A 
ella li agradaria caçar dracs, muntar 
en globus o nedar sobre els dofins.

La Carlota  farà trontollar tot un 
regne pel sol fet de voler ser la per-
sona que vol ser i no la que els altres 
volen que sigui.  La solució, segons la 
petita, és molt fàcil: la gent ha d’en-
tendre que hi ha nenes que en lloc de 
voler ser princeses roses preferei-
xen qualsevol dels milions de mons 

de colors que hi ha al món. Ella cap-
gira la vida quotidiana de palau fins 
que la princesa rosa (que no volia ser 
princesa rosa) aconsegueix convèn-
cer a tothom que els temps han can-
viat i que les nenes poden aspirar a 
coses més interessants que ser prin-
ceses roses.

L’obra està pensada per a nens 
i nenes de 3 a 10 anys i pretén fomen-
tar una educació no sexista i convi-
dar els més petits a reflexionar i fer-
se preguntes al mateix temps que 
ho fa la Carlota, la nostra princesa 
inconformista, el nucli al voltant del 
qual gira aquest projecte.  

Paco Mir és conegut, sobretot, 
com a membre del Tricicle.  ||  M. A.

No és habitual trobar-se una obra que 
deixi l’audiència sense alè, i Terra baixa 
i Lluís Homar ho aconsegueix cada fun-
ció. Ja en porta prop de 200. El públic 
castellarenc va reconèixer de nou -a peu 
dret i amb aplaudiments durant  cinc mi-
nuts continuats-, la magistral interpre-
tació d’Homar. 

Dissabte, l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont es va omplir de gom a gom, ex-
pectant, per gaudir de l’obra, un projec-
te creat pel mateix actor Lluís Homar, 
juntament amb Pau Miró, que alhora 
dirigeix el muntatge. Homar, que ja als 
16 anys havia tingut l’oportunitat d’in-
terpretar el paper de Manelic de Terra 
baixa, un dels personatges de l’obra d’Àn-
gel Guimerà -segurament, l’obra més 
universal del teatre clàssic català-, es 
desdobla ara, atrevidament, en els qua-
tre personatges més representatius de 
l’obra: el Sebastià, amo de tot i principal 
representant de la terra baixa; la Marta, 
víctima d’aquest món sòrdid; el Manelic, 
el rostre de la ingenuïtat, i la Nuri, que 
representa la mirada de la innocència.

Magistral interpretació 
de Lluís Homar a l’obra 
de Guimerà ‘Terra baixa’

Lluís Homar va actuar a l’Auditori Municipal Antoni Tort amb l’obra d’Àngel Guimerà ‘Terra baixa’. || CEDIDA

Per tant, Homar no és personat-
ge, és l’obra mateixa, és qui posa a sobre 
l’escenari el text del dramaturg i poeta 
Àngel Guimerà, publicat per primera 
vegada l’any 1896. L’actor aconsegueix, 
d’una manera perfectament estudiada, 
sense estridències, sense sobreactuaci-
ons, sense haver d’impostar la veu quan 
és un personatge o un altre, el seu objec-
tiu, representar de nou l’obra Terra baixa. 

L’espectador veu Lluís Homar, i 
sent, a flor de pell, la presència de la 
Marta, de la Nuri, del Sebastià, del Ma-
nelic, i nota els seus patiments, les seves 
ambicions, els seus anhels, la seva ràbia, 
les seves esperances. Homar és qui, com 
pocs actors fins avui, es converteix en 
l’obra mateixa. La manera de fer-ho par-
teix de la veritat en el terreny de la in-
terpretació.

L’escenografia es converteix en 
acompanyant indispensable per fer com-
prensible el camí narratiu. I amb la po-
sada en escena, també la música que s’hi 
alterna, la de la veu de Sílvia Pérez Cruz.

Els qui vam tenir l’oportunitat, ja 
fa unes quantes primaveres, de veure el 
clàssic en alguna de les versions ante-

  Marina Antúnez

fetes de l’obra 
‘Terra baixa i 

Lluís Homar’, i 
segueix de gira

FUNCIONS

200
riors, en aquesta d’ara ens sentim altre 
cop atrapats per aquells personatges 
que encara recordem. En cap moment 
tenim la sensació que Lluís Homar faci 
un monòleg, sinó que posa en valor altra 
vegada el grandíssim Guimerà, amb una 
sensibilitat extrema.

Tot i el pas del temps, a l’obra re-
trobem temes universals i atemporals, 
com aquesta consciència de la part fosca 
que tots duem a dintre, i l’esforç perquè 
suri la part més positiva i constructiva. 

El gran valor d’aquesta obra, gràcies al 
gran Homar, és el d’apropar la història 
escrita fa més d’un segle als nostres dies. 
I gaudir-la de nou. 

Segons el mateix Lluís Homar con-
fessa, encara podrem gaudir de nou de 
l’obra Terra baixa moltes vegades més. 
“Si les forces m’ho permeten, fins 
d’aquí a 10 anys o més, hi podria tor-
nar, no me’n cansaré mai, perquè és 
justament a partir d’ara quan en gau-
deixo amb plenitud”. 
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Diumenge, 28 d’abril, els Jardins del 
Palau Tolrà van acollir la diada del cin-
què aniversari dels Castellers de Cas-
tellar. En la primera actuació completa 
de la temporada al poble van celebrar 
els primers cinc anys de colla. Als Cap-
girats els van acompanyar els Escal-
dats de Caldes de Montbui, els seus pa-
drins, i els Matossers de Molins de Rei.

La colla va fer una actuació molt 
satisfactòria. Per iniciar l’actuació, van 
entrar a plaça amb un pilar de 4 cami-
nant. A continuació, van descarregar 
un 4de6 amb agulla. A la segona ronda 
van descarregar un 4de7 -va ser el pri-
mer cop que ho aconseguien a casa-. A 
la tercera ronda, van fer el tercer 3 de6 
aixecat per sota de la seva història. Per 
acabar l’actuació, van fer un intent des-
muntat de pilar de 5 i, finalment, van 

A Sentmenat, dissabte passat, dia 
27, el ball de bastons va fer histò-
ria. La colla bastonera d’aquest 
poble veí, que va iniciar el seu camí 
l’any 2014, va organitzar la prime-
ra Diada Bastonera de Sentmenat, 
alhora que també es va celebrar la 
VI Bastonada del Vallès amb la par-
ticipació de 8 colles: bastoners de 
Sant Cugat del Vallès, bastoners 
de Terrassa, bastoners de l’INS la 
Romànica de Sabadell, Les Blaus 
de Granollers, els Ceballuts de Sant 
Feliu del Llobregat, els de Sabadell, 
els de Castellar del Vallès i els am-
fitrions, Sentmenat. Va ser una 
ballada divertida, familiar i amb 
molta participació dels veïns du-
rant la cercavila pels carrers del 

poble i a la concentració final de 
tots els grups a la plaça de la vila, 
on a més de gaudir i admirar la di-
versitat d’estils de cada colla, per 
finalitzar es va ballar una coreo-
grafia conjunta, el ball del Vallès 
anomenat L’Arreplec.

Acte seguit, al pavelló 1 de 
Maig es va dur a terme un sopar 
de germanor amb pa amb tomà-
quet i botifarra, cuita pel grup Ca-
minant del Centre Excursionista, 
i, per arrodonir la festa, hi va haver 
ball a la plaça de la vila amb grups 
musicals i discjòquei. 

El ball de bastons de Caste-
llar va començar la temporada el 
31 de març, a Suma per la Marató 
de la Diversitat  ||  M. A.

Cinc anys d’història  dels 
Castellers de Castellar

Intens mes d’abril per 
al ball de bastons

La colla bastonera va actuar dissabte 27 a 
la primera diada bastonera de Sentmenat

Celebració dels cinc anys de Capgirats als Jardins del Palau Tolrà. || Q. PASCUAL

CAPGIRATS | 5È ANIVERSARI BALL DE BASTONS | ACTUACIONS CCCV | AUdITORI

El Club Cinema Castellar Vallès va 
presentar la programació cinema-
togràfica d’aquest tercer trimes-
tre, que es va iniciar el diumenge 21 
amb Viaje al cuarto de una madre. Va 
seguir divendres 26 amb La societat 
literària i el pastís de pela de patata 
i El gran dictador, el dia 1 de maig. 

Aquest divendres 3, a les 21 
hores, en el marc de BCN Film 
Fest s’han previst dues sessions 
de cinema: El moderno Sherlock 
Holmes, amb Buster Keaton, i La 
maquinista de La General. 

Divendres següent, el dia 10, 
torna el DocsBarcelona del Mes, 
organitzat conjuntament per L’Au-
la, Cal Gorina i el CCCV. En aques-
ta ocasió, es podrà veure el do-
cumental Time Trial, un film del 
Regne Unit. 

Divendres 17, a les 21 hores, 
es projecta Lazzaro Feliz, mentre 
que diumenge 19, a les 18.45 h, Su-
perlópez. Del 22 al 24 es faran una 
sèrie de projeccions de documen-
tals del Festival Docs Barcelona, el 
DocsBarcelona. Dimecres 22, a les 
20 hores, també es projecta Cacha-
da, de Marlén Viñayo d’El Salvador. 

Dijous 23, a les 20 hores, s’ha 
previst la pel·lícula Operació Globus, 
d’Ariadna Seuba Serra. El dia 24 
es projecta Avec un sourire, la revo-
lution. Divendes 31 de maig, Cafar-
naúm, una cinta libanesa. Diven-
dres 7, Todos lo saben.

Divendres 14 de juny torna el 
DocsBarcelona del Mes amb Los 
reyes. També es projectaran pel-
lícules el dia 16 de juny i 5 de juliol, 
encara per determinar.    || M. A.

Trimestre de 
cinema del 
cineclub

descarregar cinc pilars de 3 simulta-
nis de canalla. Les tres colles van aca-
bar de celebrar la diada amb un dinar 
i una festa amb música, a l’Espai Tolrà.

“La colla està molt contenta 
pels resultats obtinguts en les pri-
meres tres actuacions de la tempo-
rada”, afirmen els Castellers, amb 
ganes de seguir treballant per repetir 
les construccions més altes de la seva 
història, assolides per primer cop en 
una mateixa actuació, com ja es va in-
formar en el seu moment, al final de la 
temporada passada: el 3de7, el 4de7 i 
el pilar de 5. 

Les properes cites dels Caste-
llers de Castellar són a Rubí, el 12 de 
maig, i a l’Aplec de Castellar Vell, el 19 
de maig.   || M. A.

Ball de bastons de Castellar, a Sentmenat. || CEDIDA
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Castellar del Vallès va homenatjar la 
Colla de Sabadell en motiu del cente-
nari. L’acte va ser promogut pel Col-
lectiu Pere Quart i va comptar amb 
la presència de Joan Safont, comis-
sari de l’Any Colla de Sabadell; Cesc 
Prat, representant de la comissió 100 
anys de la Colla de Sabadell; i Anto-
ni Dalmases, escriptor sabadellenc. 

La Colla de Sabadell és un grup 
que va impactar la ciutat de Sabadell. 

Recordant la Colla de Sabadell, a Castellar 
El Col·lectiu Pere 
Quart va promoure 
l’homenatge en motiu 
del centenari del 
grup d’intel·lectuals

  Marina Antúnez

ANY COLLA SABADELL | JARdINS PALAU TOLRà

Clara Soley, J. M. Roviralta, Carles Martínez i Anton Carbonell. ||M. ANTúNEz

“L’acte no només els vol reivindi-
car sinó posar en valor que conti-
nuen sent vigents”, deia Anton Car-
bonell. Va assenyalar que encara ens 
poden aportar valors culturals que 
nosaltres defensem. 

Al seu torn, Safont va manifes-
tar que, “més enllà de la ciutat de 
Sabadell, volem portar arreu l’es-
perit de la Colla”. El grup format per 
R. Marlet, J. M. Trabal, A. Vila Arru-
fat, J. Oliver, F. Trabal, A. Obiols, Ll. 
Parcerisa, M. Carreras i J. Garriga 
es troben a cavall del noucentisme i 
l’avantguarda més trencadora que 
recorria Europa després de la Pri-
mera Guerra Mundial. “Impulsen 
les edicions de La Mirada, l’associ-
ació de música de Sabadell”, afegia. 

Cesc Prat va explicar que els qui 
ara han reconegut aquesta Colla de 
Sabadell “som els hereus de l’Any 
Joan Oliver que es va celebrar l’any 
passat”. Va afegir que “és un bon 

moment per donar a conèixer uns 
personatges força desconeguts i 
per recuperar el seu esperit”.

Antoni Dalmases va explicar 
com era la ciutat de Sabadell del 
moment i com aquest grup d’intel-
lectuals es va unir per formar la 
Colla. “Ells van remenar les aigües 
estancades, van voler obrir-la a la 
modernitat”.

La Colla es va fundar l’any 1919 
amb una expedició a la font del Saüc, 
al peu de la Mola. “Sempre mostra-
ran un humor provocatiu, buscant 
la reacció”. La Colla de Sabadell uti-
litzava l’humor absurd com a arma. 
“Volien fer política cultural a tra-
vés de la broma”.

La segona part de l’acte va estar 
protagonitzada pels actors Carles 
Martínez, Josep Maria Roviralta i 
Clara Soley, que van fer la lectura 
de textos singulars de Francesc Tra-
bal, Armand Obiols i Joan Oliver. 

Un R. L. Stevenson 
molt castellarenc

dissabte es va 
presentar la primera 
edició en català de
 ‘Viatges amb  una 
burra per les Cévennes’ 

LITERATURA | PRESENTACIÓ

Aquest dissabte al matí, a la Bibli-
oteca Antoni Tort, es va presentar 
Viatges amb una burra per les Céven-
nes, d’R. L. Stevenson, una obra que 
ha estat traduïda per Anna Brichs, 
amb la supervisió de Joan Sellent, i 
que compta amb les il·lustracions 
de Joan Mundet i amb un annex per 
poder seguir la ruta de Joan Vilar-
debò, president de Viatges i Més. 
Gran part de la mà d’obra del llibre, 
per tant, és castellarenca. A l’acte de 

 Guillem Plans

presentació, també hi van intervenir 
l’alcalde Ignasi Giménez i l’editor de 
Tushita Edicions, Enric Soler.

Per primera vegada, aquesta 
obra de R. L. Stevenson, un autor 
molt conegut per L’illa del tresor o 
L’estrany cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde, 
s’ha editat en català, incorporant 
material addicional. “Quan comen-
ces la lectura és molt probable que 
t’engresquis a fer el viatge, i es pot 
fer en cotxe o en burra, fins i tot”, 
engrescava Enric Soler. I afegia: 
“També pots fer l’itinerari seguint 
l’autor des del sofà de casa teva lle-
gint tranquil·lament”.

Joan Sellent, que s’ha encar-
regat de supervisar l’acurada tra-
ducció d’Anna Brichs, va destacar 
que aquest llibre “va més enllà de 
la convenció del gènere de viat-
ges”. També va lloar les editorials 
petites, com, en aquest cas, Tushita 
Edicions. Sellent, a més, va reflexi-
onar sobre l’època en què es va es-De dreta a esquerra: Joan Vilardebò, Joan Sellent, Enric Soler i Ignasi Giménez  || G. P.

criure el llibre: “Aleshores la gent no 
tenia pressa, i viatjava en burra. I 
els lectors tampoc tenien pressa”. 
Això es nota, va explicar, en les des-
cripcions dels paratges, en què es 
recreaven els escriptors.

L’edició en català de l’obra 
també ha comptat amb la col-
laboració de l’Ajuntament, tal com 
celebrava Ignasi Giménez: “Parti-
cipar en iniciatives com aquesta, 
la de col·laborar en la confecció 
d’aquest llibre, significa una apos-
ta per la cultura, per la literatura 
i, d’una manera més concreta, per 
la lectura”.

Després de l’acte de presen-
tació, Joan Viladebó va posar com 
a exemple la plenitud de la vida de 
l’autor del llibre per animar la gent 
a llegir: “Stevenson va estar ma-
lalt tota la vida, va morir amb 44 
anys, i va tenir una vida enveja-
ble. Menys règims i més lectura 
per fer salut!”.  
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DESTAqUEM EXPOSICIONS

agenda del 3 al 12 de maig de 2019

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
Organització: 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

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

DISSABTE 4
Tot el dia - PROPOSTA
Feria de Abril
Espai Tolrà
Organització: Casa Andalucía 
Castellar del Vallès

de 10.30 a 14 - PROPOSTA
2a Mostra Inclusiva d’Arts 
Escèniques
Auditori Municipal
Organització: federació Catalana 
d’esports per a persones amb dis-
capacitat intel·lectual ACELL

11.30 h - CONTES
Once Upon a Time
Amb PES Castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal

A partir 17 h - PROPOSTA
5a Trobada de Bèsties
Pl. de Cal Calissó
Org.: Esbart Teatral de Castellar

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

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Camelot
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot ballant

DIUMENGE 5
Matí - PROPOSTA
Sardanes Casal Catalunya (10 h)
Rua Andaluza (11 h)
Espai Tolrà
Organització: Casa Andalucía 
Castellar del Vallès

de 10 a 13 h - PROPOSTA
Festa de la Primavera 
de Cant Font
Pl. de Can font
Org.: AV Can font-Ca n ‘Avellaneda

de 10.30 a 14 h - PROPOSTA
2a Fira d’activitats extraescolars
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

11.15 h - PROPOSTA
Missa a l’ermita de les Arenes
Ermita de les Arenes
Org.: Parròquia de Sant Esteve

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

DILLUNS 6
de 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa (iniciació i salsa social)
Calissó d’en Roca
Organització: Calissó d’en Roca

DIMARTS 7
de 17.30 a 19 h - PROPOSTA
Portes obertes a l’EBM El Coral
EbM El Coral (c. Torras, 4)
Organització: EbM El Coral

DIMECRES 8
9.30 h - CAMINADA SALUDABLE 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i àrea bàsica de Salut

de 17.30 a 19 h - PROPOSTA
Portes obertes a l’EBM Colobrers
EbM Colobrers (c. Prat de la Riba, 23)
Organització: EbM Colobrers

DIJOUS 9
9 h - SORTIDA
Vine i camina +60 
Sortida des de la pl. del Mercat
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 10
20 h - CINEMA
DocsBarcelona del Mes: Time trial
Auditori Municipal
Org.: CCCV, L’Aula i Cal Gorina

DISSABTE 11
11.30 h - INFANTIL
Racó 0-3 anys: 
Fem pastetes comestibles
Ludoteca Municipal
Org.: Ludoteca Les 3 Moreres

18 h i 20.30 h - TEATRE
Ovelles
Sala de Petit format de l’Ateneu
Organització: Ajuntament

22.30 h - BALL
Nit de ball a càrrec de Pentagrama
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de ball

DIUMENGE 12
Sortida de 7.30 a 8.30 h – 
PROPOSTA
32a Caminada Popular: 
“Ermita de les Arenes”
Entorn de Castellar
Organització: Ajuntament

12 h - MúSICA
SonaSwing a la pl. Calissó Vermut
Pl. de Cal Calissó
Org.: Calissó d’en Roca i SonaSwing

18 h - BALL
Ball a càrrec de quin Ritme
Sala blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del ball de Saló

V Trobada de bèsties
Dissabte 4 ·  tarda · plaça Calissó

Dissabte 4, l’Esbart Teatral de Castellar 
organitza la V  Trobada de Bèsties a la 
plaça Calissó. Les propostes arrenquen 
a les 17 hores amb la plantada i exposi-
ció de bèsties. Enguany, s’hi han convi-
dat les de Parets, Santa Perpètua, Sant 
Feliu de Codines i Malgrat, que acom-
panyaran la bèstia Víbria, de Castellar 
del Vallès. A les 18 hores s’ha progra-
mat una sessió de contes infantils re-
lacionats amb els dracs  a càrrec de la 
rondallaire Marina Antúnez. A les 21.30 
hores s’iniciarà el correfoc de les bèsti-
es, des de la plaça Calissó. Seguirà cap 
a la carretera de Sentmenat i arribarà 
a  la plaça d’El Mirador. La festa final tin-
drà lloc al carrer Colom, un cop finalitzat 
el correfoc. A la nit, s’ha previst una ses-
sió musical amb discjòqueis. 

Taller de recerca de feina: 
“Entrevista curricular versus 
entrevista per competències”
A càrrec de Gal·la Oliver i Laura Roger 
(Living a Job Consultors)
Dimecres 8 i dijous 9 de maig, de 9.30 a 13.30 
al Servei Local d’Ocupació (Espai Tolrà)
Organització: Ajuntament i Diputació de 
Barcelona
+ info i inscripcions: tel. 93 714 40 40 
(Club de la Feina), a/e lsalomo@caste-
llarvalles.cat, presencialment al Club de la 
Feina (c. Portugal, 2) de dl. a dj. d’11 a 13 h

Exposició permanent: 
“Trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola Municipal d’Adults

Exposició permanent d’escultures 
de Josep Llinares 
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650 00 80 74

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 Ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB  937 145 389 · ACC 937 146 739 · Recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 10 ROS
DISSABTE 11 EUROPA
DIUMENGE 12 YANGÜELA
DILLUNS 13 PERMANYER
DIMARTS 14 CATALUNYA
DIMECRES 15 VILÀ
DIJOUS 16 EUROPA
DIVENDRES 17 CASANOVAS
DISSABTE 18 CASANOVAS
DIUMENGE 19 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

“Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens aixequem.”
Emily Dickinson

@_empiricism @blancagibertbeotas @jaume_calsina
‘Take me home’, al Duomo Blanc i negre. 2 metres El Puig de la Creu 

MEMòRIES DE L’ARXIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual 

L’empresari sabadellenc de l’hosteleria, el Sr. Urpí, es va fer càrrec de La Rabassada, posant-la 
al dia i transformant-la radicalment. Ja amb el cafè en marxa, bastí un llarg saló per festes i ce-
lebracions i tot seguit comprà un bon tros de terreny a cal Calissó, on hi construí una magnífica 
pista de ball a l’aire lliure. Aquesta imatge ens recorda una actuació de l’orquestra castellarenca 
“Els Hidalgos”.  || FONS: MIQUEL JULIANA PUIGDOMÈNECH ||AUTOR: FOTOS ASTURGó || TEXT: ALBERT ANTO-

NELL ||ARXIUHISTORIACASTELLAR@GMAIL.COM ||  FACEBOOK.COM/ARXIUHISTORIA 

Pista de la Rabassada, vers 1950-55

Recoma-
nació

penúltima

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

Mónica Fernández Anguiano
Psicòloga general sanitària

Col. Núm. 16904

Asteroide B612, psicologia i educació

Què és una reeducació 
psicopedagògica?

Reeducar vol dir tornar a educar, és a dir, cor-
regir els hàbits i les habilitats poc funcionals 
i ensenyar unes més eficients. La reeduca-
ció psicopedagògica es refereix a una inter-
venció específica dirigida a infants i adoles-
cents amb alguna dificultat relacionada amb 
l’aprenentatge escolar. Sovint, aquestes di-
ficultats poden ser provocades per dèficit 
d’atenció, problemes en la lecto-escriptura 
i/o els aprenentatges matemàtics, l’organit-
zació, l’ús de l’agenda i del temps d’estudi, 
bloquejos emocionals, baixa motivació, mal 
comportament, etc.
La reeducació psicopedagògica proposa un 
model personalitzat que ofereix a l’estudiant 
la incorporació de noves eines i estratègies 
que l’ajudin a desenvolupar les seves com-
petències i recursos propis, millorant així el 
rendiment acadèmic. Es realitza individual-
ment, en parelles o grup reduït. Sol inclou-
re l’assessorament a pares i la coordinació 
amb l’escola.
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la contra

Maria Noguera

He intentat fer el bé 
a tothom. Si ho he fet 
malament, ho sento

Cosidora i brodadora

C
M

C
El dia 31 compleix 87 anys. Coneguda com la filla de 
la comadrona d’Avinyó, ha estat mitja vida a la Tolrà. 
Quan va plegar, va començar a fer encàrrecs cosint, 
fent ganxet i brodant. Sempre s’ha dedicat als altres

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Activa
Un defecte que no pot dominar?
Que m’enganyin
Un racó de Castellar?
Tot Castellar m’agrada
Un passatemps?
Faig ganxet i brodo
Un plat que li agradi?
La vedella
Un cantant o grup de música?
No escolto música
Un animal?
Un canari
Un color?
El blau
que enyora d’abans?
La feina
Una pel·lícula?
‘Allò que el vent s’endugué’
Un comiat?
‘Adiós’ o adeu-siau

”

“

· Com va començar al sector 
del tèxtil?
Quan tenia 13 anys, vaig anar a una 
fàbrica d’Avinyó per aprendre a nuar 
i a fer rodets. També observant, vaig 
aprendre de les repassadores i a sar-
gir. Quan tenia 14 anys, vaig anar a tre-
ballar a Can Mateu, una fàbrica que 
tenia 280 treballadors. Vaig entrar a 
l’oficina i vaig acabar fent els setma-
nals i tota l’administració. Quan l’em-
presa va plegar, vaig estar més de tres 
anys fent feines a casa que em porta-
ven des de Terrassa. Cosia i brodava 
a màquina. Portava l’esmorzar al meu 
home, el Martí, i li vaig dir al director 
de la fàbrica on treballava - Can Mena, 
que després va ser can Vinyas-  si em 
deixava repassar un tros de roba. Els 
vaig agradar com ho feia i em van ofe-
rir el càrrec de secretària perquè la 
que hi havia s’havia casat.  

· Recorda quan es va casar?
Sí. Em vaig voler casar de blanc per-
què aleshores les núvies es casaven 
de negre. Em vaig fer el vestit curt i em 
vaig casar en una ermita. El metge del 
poble, que estrenava cotxe, em porta-
va en el seu vehicle però a mig camí 
em va dir que baixés perquè  el cotxe 
s’embrutaria en el trajecte fins a l’ermi-
ta. Quan arribo a dalt veig el germà del 
que havia de ser el meu marit dient que 
s’havia deixat els anells. Per sort, tenia 
una cosina que ens va deixar els seus.

· quan van venir a Castellar?
L’empresa de Can Vinyas no anava bé 
i vam venir cap a l’any 1970 per media-
ció d’un amic de don Carlos.  Vam anar 
a la fàbrica del Molí d’en Busquets. Em 
van preguntar què havia fet i vaig dir 
que havia estat en una fàbrica, però 
que no tenia estudis.  Em van explicar 
que analitzés un control de peces, per 
si l’entenia. Quan vaig explicar-ho als 
encarregats, es van posar a riure però 

em van dir que la feina era meva per-
què ells m’havien posat un parany i jo 
me n’havia adonat. Vam estar 11 anys 
al Molí. Havia de controlar les partides 
que entraven.

· Recorda alguna anècdota de la 
seva estada al Molí d’en Busquets?
Va venir un senyor coix que demanava 
pel director. No hi havia cadires lliures 
a l’oficina, em vaig aixecar i li vaig ofe-
rir el meu seient. Totes les meves com-
panyes es van posar a riure. Va refusar 
seure i al cap d’una estona va venir i em 
va donar les gràcies.  I va marxar amb el 
director.  Al cap d’una estona, torna el 
director i s’adreça a les noies dient que 
n’havia fet una de grossa, que s’havien 
rigut de mi perquè havia deixat la cadi-
ra al senyor. Resulta que era un germà 
de don Carlos.

· Fins quan va estar al Molí?
El que feia jo ho van posar per ordina-
dor. Em van cridar i em van dir d’anar a 

Can Barba, on només vaig estar un mes, 
ja que em van enviar a la Fàbrica Nova 
de secretària del senyor Capdevila.

· Tenia bona relació amb les com-
panyes de la fàbrica?
Sí. Hi havia una companya de Terras-
sa que sempre em feia la guitza. Un 
dia, ella anava al meu darrere i li vaig 
aguantar la porta de sortida, que es 
tancava sola. Ella em va etzibar: ‘Què 
es pensa que no sé aguantar-la?’ Al cap 
d’uns dies, va passar el mateix però no 
li vaig aguantar la porta i es va donar 
un cop. Jo li vaig dir: ‘Pensava que sabia 
obrir la porta...’. 

· Sempre ha dit les coses a la cara?
Sempre he estat una persona discre-
ta però quan he hagut de dir les coses 
les he dit. I si m’enfado amb una per-
sona, estic vuit dies que no li enraona-
ré. Però passat aquest temps, no ha 
passat res. A Castellar,  he fet molts 
favors. He intentat fer el bé a tothom. 

I si ho he fet malament, ho sento.

· quan va començar a cosir, brodar 
i a fer ganxet?
Com he dit, abans de jubilar-me ja feia 
coses de cosir i de brodar. Quan vaig 
plegar, vaig demanar a la Tolrà si em 
vendrien roba. Ho van fer per quilos. 
Vaig comprar tres corrons de roba i 
és la que faig servir per als mocadors. 
Encara em queda un corró.
  
· Molts dels seus mocadors s’han 
enviat a l’estranger i personalitats 
com l’infanta Cristina tenen moca-
dors seus... 
El de la infanta Cristina me’l van fer fer.  
Em van contestar agraint-me el mo-
cador i llavors en vaig fer per als fills. 
També en tenen Jordi Pujol i Ramon 
Espadaler. Una pastisseria de Barce-
lona també me n’encarregava. Tots els 
encàrrecs els apuntava en una llibreta 
fins fa poc. De fet, encara la guardo i es 
pot veure la feina que he fet. 

  Jordi Rius


