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un partit per a la salvació
eSportS | P14

Joelvin Cabrera lluita contra dos rivals del Lasalle Reus Ploms en el partit del cap de setmana passat. Els locals van perdre 59-63. || a. san andrés

Mentre la ue castellar certificava el seu descens a 3a després de caure a 
Matadepera, el cB castellar pot mantenir la categoria si guanya dissabte la pia 
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És criminòloga i pèrit cal·ligràfic, profes-
sora del màster de Criminalística de la 
UAB, i des del 2002, jutgessa de pau de 
Castellar del Vallès. Míriam Valldeperes 
seguirà al càrrec durant els pròxims qua-
tre anys perquè el plenari d’abril va reva-
lidar-la amb una votació que va guanyar 
per majoria. “Em fa molta il·lusió, vaig 
rebre la notícia amb molta alegria per-
què és un nou vot de confiança”, expli-
ca Valldeperes.  “No és un càrrec parti-
dista, com pot pensar la gent. Des que 
soc jutgessa han governat diversos 
partits polítics”, puntualitza.

La castellarenca parla amb passió 
de la seva feina al jutjat, un ofici que re-
quereix molta dedicació i que té un alt 
grau vocacional. “El que més m’agrada 
de la meva feina és la proximitat amb 
les persones, l’ajut que els puc oferir 
per trobar una solució a un conflic-
te. Amb diàleg i empatia es poden re-
soldre molts litigis. Al jutjat fem mol-
tes conciliacions prejudicials. És un 
mitjà alternatiu a un procés judicial i 
té validesa com una sentència”, deta-
lla la jutgessa.

“amb empatia es resolen molts litigis”

Valldeperes va revalidar el càrrec per majoria al ple de d’abril ||  CEdIda

Val a dir que al jutjat de pau, que 
compta amb tres funcionaris a banda 
de la jutgessa, es duen a terme exhorts 
penals, es recullen denúncies, se signen 
conciliacions i totes les tasques pròpies 
del registre civil. “Bona part de la ciu-
tadania no és conscient de tot el que es 
fa a un jutjat de pau fins que no ha de 
fer alguna gestió. No només fem casa-
ments, que és el més maco, hi ha molt 
més al darrere”, afegeix la castellarenca.

el jutjat de pau a les eleccions

A tall d’exemple, Valldeperes detalla que 
el jutjat de pau té un paper molt impor-
tant durant els comicis electorals perquè, 
un cop es fa el recompte de vots, custodia 
totes les paperetes. “En el cas de Cas-
tellar, un cop finalitza el recompte, 
custodiem tots els vots, fem una tasca 
semblant a la dels notaris. Jo, perso-
nalment, m’encarrego de portar tots 
els vots de Castellar la mateixa nit a la 
Junta Electoral Central. Amb les del 
Senat vam acabar força tard! Sempre 
és així a totes eleccions”, apunta. Una 
tasca que en un mes farà per partida 
doble, tant en les generals que van tenir 
lloc el 28 d’abril com en les municipals 
que se celebraran el pròxim 26 de maig.

El jutjat portarà a 
la Junta Electoral 
Central els vots de 

les eleccions 

MaIG
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Finalment, també cal destacar que 

Míriam Valldeperes va rebre l’any 2018 la 
Medalla al Mèrit Professional que atorga 
la Associación de Diplomados y Profesi-
onales en Criminologia e Investigación, 
i la Medalla d’Honor en reconeixement 
de la seva exemplar dedicació envers de  
la justícia de la pau de l’Associació Cata-
lana en pro de la Justícia. 

osb | aniverSari

L’exposició 90 anys Fundació Obra 
Social Benèfica (FOSB) ja ha passat 
per vuit espais de la vila des de la seva 
inauguració l’11 d’octubre a la pròpia 
seu de l’OSB, al carrer Mestre Ros. En 
concret, la mostra ha fet, de moment, 
el següent recorregut: OSB, Mercat 
Municipal, Església Sant Esteve i les 
escoles FEDAC, Joan Blanquer, Bo-
navista, Sant Esteve i El Casal. De fet, 
al Casal estarà exposada fins el 17 de 
maig. Els promotors ofereixen ara a la 
resta de centres educatius de la vila i a 
seus d’entitats la possibilitat d’acollir 
l’exposició, que vol continuar itinerant 
durant aquest 2019.  A més, els orga-
nitzadors de la mostra recorden que 
també s’han fet xerrades als centres 
escolars amb motiu de l’exposició. Les 
escoles o entitats que vulguin acollir 
la mostra poden contactar al telèfon 
686834278 o al correu llbacardit@
gmail.com.   || rEdaCCIó

La mostra sobre els 
90 anys de l’OSB 
vol seguir itinerant

InstItuCIons | JutJat de pau

Míriam valldeperes és jutgessa de pau de castellar des del 2002 i acaba de revalidar el càrrec

  Rocío Gómez 

L’exposició, al Joan blanquer. ||  CEdIda
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teatre en 
majúscules 
castellar va acollir 
la ii Mostra inclusiva 
d’arts escèniques, 
amb la participació 
de set companyies

Per segon any consecutiu, Castellar 
va acollir la II Mostra Inclusiva d’Arts 
Escèniques. La jornada de teatre, dis-
sabte passat al matí a l’Auditori Miquel 
Pont, ha comptat amb la participació 
de set companyies d’arreu de Catalu-
nya que han fet pujar a l’escenari més 
d’un centenar d’actors. Les entitats 
encarregades d’oferir les actuacions 
van ser ACIDH, Alquimistres Teatre, 
Arc de Sant Martí, FUPAR, Grup Ca-
talònia, Grup de Teatre Amics de les 
Arts i el TEB Castellar.

Durant quatre hores de teatre 

gairebé ininterromput, les butaques 
de l’Auditori es van omplir. Unes du-
es-centes persones, aproximadament, 
no es van voler perdre el resultat de 
molts mesos de feina, que culminen 
amb un missatge reivindicatiu: “L’ob-
jectiu final era demostrar que som 
capaços, absolutament, de fer qual-
sevol cosa. Esperem que a la llar-
ga no hàgim de posar l’etiqueta de 
mostra ‘teatre inclusiu’, sinó, sim-
plement, de mostra de teatre”, va 
declarar Toni Garrich, membre de la 
Junta de la Federació Catalana d’Es-
ports per a Persones amb discapaci-
tat intel·lectual. “El que es tracta és 
de fer-ho bé, de passar-s’ho bé, de 
treballar. El teatre és això. No im-
porta tant com és sinó què és. I és 
teatre, en majúscules”.

Els gèneres de les diferents obres 
van ser variats, però, sobretot, va pre-
valdre l’entreteniment. Les funcions 
van ser amenes per a l’espectador. Es 
van portar a l’escenari De pel·lícula 
(Grup de Teatre ACIDHCOMEDY), 
Donde manda el amor no manda capitán 
(Alquimistes Teatre), El castillo del des-

  Guillem Plans

EntItats |  incluSió

una imatge de la representació de ‘Donde manda el amor no manda capitán’ a càrrec d’alquimistes teatre. || g. PLans

canso eterno (Arc de Sant Martí), Olalá, 
c’est magnifique! (Protagonistes Nosal-
tres_Fupar), Sí, soc jo (Quanta Gent), 
Cansalada cançalada (Grup de Teatre 
Amics de les Arts) i Simba el rei (Tea-
tre Co Castellar).

Alguns actors, acabada la mos-
tra, reconeixien la màgia del teatre i 
l’efecte que ha tingut en les seves vides 
des que van començar a fer-ne: “Fer 
teatre és una cosa molt important 
per a mi. Abans no en feia, i vaig 
entrar-hi i m’ha donat moltes il-

lusions. Ara soc més obert i també 
m’ha obert moltes portes”, explica-
va el Cándido. D’altra banda, l’Amaia, 
que reconeixia que havia estat un dia 
ple d’il·lusió, expressava: “Fa quatre 
anys que faig teatre i, des que estic 
a teatre, m’atreveixo a parlar molt 
més amb la gent desconeguda”.

Tant l’Amaia com el Cándido feia 
un any que preparaven l’obra. També 
el Francisco, que assaja dues hores 
els divendres a la tarda, i alguns di-
mecres també. Va interpretar Posi-

La vila ha signat amb unicef un conveni de col·laboració per quatre anys || CEdIda

Infants | uniceF

Ciutat amiga 
de la Infància 
fins el 2022 
L’Ajuntament  i Unicef Comitè Cata-
lunya van signar el 29 d’abril el con-
veni de col·laboració derivat del re-
coneixement de Castellar del Vallès 
com a Ciutat Amiga de la Infància 
per al període 2018-2022. El docu-
ment ratifica la distinció atorgada 
al municipi per part d’Unicef l’octu-

bre de l’any passat pel seu compro-
mís a posar els drets de la infància 
en el centre de la seva activitat. L’ac-
te, que va tenir lloc a la seu principal 
de l’Ajuntament al Palau Tolrà, va 
comptar amb l’assistència de l’alcal-
de, Ignasi Giménez, i de la presiden-
ta d’Unicef Catalunya, Anna Folch, 
així com de la regidora d’Infància i 
Adolescència, Ángela Pappalardo.

El conveni possibilita que l’Ajun-
tament pugui fer ús públic del re-
coneixement de Ciutat Amiga de la 
Infància als efectes d’informar, sen-
sibilitzar i dinamitzar la ciutadania, 
promoure la participació infantil i 
actuar a favor de la infància en tots 
els àmbits possibles, entre d’altres. 

Així mateix, Ajuntament i Unicef es 
comprometen a mantenir vies d’in-
formació i col·laboració mútues amb 
l’objectiu de millorar de forma contí-
nua i innovar en les polítiques locals 
d’infància i adolescència.

Altres aspectes destacats de 
l’acord són que l’Ajuntament durà a 
terme al municipi la celebració del 
Dia Internacional de la Infància (20 
de novembre) per tal de donar visibi-
litat a aquesta data a l’agenda local. A 
més, s’incentivarà el registre dels cen-
tres educatius al programa educatiu 
d’Unicef que dona accés de forma gra-
tuïta a materials, recursos, serveis i 
propostes educatives sobre els drets 
dels infants.  ||  rEdaCCIó

dó: “M’ha agradat molt fer aquest 
personatge”, celebrava. Però una 
de les coses que més ha destacat ha 
estat haver compartit el matí amb 
altres grups: “Hem fet molts amics, 
i això està molt bé”.

A la cloenda de l’acte, Toni Gar-
rich va ressaltar la importància de 
normalitzar el teatre inclusiu, acon-
seguir que, de cap manera, no resul-
ti estrany per a l’espectador: “La be-
llesa de les coses depèn d’aquell que 
les contempla”. 
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eleccions municipals 

La cursa cap a l’alcaldia de Castellar 
arrenca amb força coincidint amb 
l’inici de la campanya electoral. Les 
principals forces polítiques de la vila 
–les que compten amb representació 
municipal– organitzen els seus grans 
actes coincidint amb aquest cap de 
setmana i la CUP –força que compe-
teix per primera vegada en unes mu-
nicipals a la vila– va presentar la seva 
candidatura dimecres passat amb la 
presència del seu portaveu  al Parla-
ment Carles Riera (veure informació 
en aquesta mateixa pàgina). 

A excepció de Som de Castellar-
PSC, que manté el seu cap de llista, 
l’alcalde Ignasi Giménez, i ERC –el 
seu portaveu municipal, Rafa Homet 
és l’alcaldable per tercera vegada–, 
les altres cinc candidatures s’han re-
novat a fons o s’estrenen. És el cas de 
Junts per Castellar –hereus de l’actu-
al grup municipal del PDeCAT, que 
té dos regidors al consistori i que es 
va presentar a les eleccions del 2015 
com a CiU– que es presenta per pri-
mera vegada a unes municipals amb 
el jove Pau Castellví al capdavant i 

Majoria de candidatures renovades
Som de castellar-pSc i erc mantenen cap de llista, Junts per castellar, en comú podem i cup es presenten per
primera vegada i ciutadans i pp renoven alcaldables de cara a la cita electoral del pròxim 26 de maig

  Redacció

sEt CanDIDatuREs | caMpanya electoral

+CaMPanYa

Informació i debats 
a Ràdio Castellar             
i L’aCtuaL

L’ACTUAL i Ràdio Castellar 
desplegaran tot el seu equip 
humà durant la campanya 
electoral per oferir la màxima 
cobertura informativa.
A banda del seguiment de l’actualitat 
diària que generin les candidatures, 
els dos mitjans municipals 
organitzen dos debats –un debat 
sobre temes joves el 13 de maig i un 
de caps de llista el 22 de maig, a les 19 
hores a la sala d’actes d’El Mirador– i 
entrevistes a tots els caps de llista 
al magazín Dotze: PP(10/05), CUP 
(13/05), Ciutadans (14/05), En 
Comú Podem Castellar (15/05), 
Junts per Castellar (17/05), ERC 
(20/05) i Som de Castellar-PSC 
(21/05). Els debats i entrevistes 
s’emetran en directe per Ràdio 
Castellar i es recolliran a lactual.cat i 
a les edicions de paper de L’ACTUAL.

una llista amb força independents. 
També es presenta per primera ve-
gada la CUP, amb Marga Oncins de 
número u, i que incorpora a la seva 
llista persones que han estat vincu-
lades a L’Altraveu i Decidim (aquests 
últims tenen 4 regidors al ple, però 
aquesta vegada no concorreran a 
les eleccions). També és una candi-
datura nova la d’En Comú Podem 
Castellar –que integra la gent d’ICV 
i Podem– i el seu cap de llista, Hum-
berto Carrero, és la primera vega-
da que es presenta a unes eleccions.

Les formacions del Partit Po-
pular i de Ciutadans també han pro-
tagonitzat una certa revolució en la 
confecció de les seves candidatures. 
Mentre el PP ha optat per una trans-
ició de consens –Antonio Carpio va 
donar el relleu a Agustí Bernad–, 
Ciutadans ha viscut moments més 
convulsos i per això és de les darre-
res formacions en tancar la llista. El 
cap de llista que s’havia presentat 
tres vegades, Josep Rosales, ha estat 
substituït per Matías de la Guardia 
amb certa resistència per part del 
primer, que finalment ni tan sols va 
a la llista. Aquests són els actes de 
les principals forces de la vila.

divendres: erc a la plaça calissó

La llista d’ERC, encapçalada per l’al-
caldable Rafa Homet, conformada 
per 31 candidats i que rep el suport 
de 100 persones, es donarà a conèixer 
aquest divendres. L’acte, que tindrà 
lloc a les 20 hores a la plaça Calissó, 
també comptarà amb una part més 
festiva, l’actuació del grup català Re-
voluSOnats. En acabar la presenta-
ció, s’oferirà un petit refrigeri per a 
tots i totes les assistents.

El dia 15 hi haurà un acte a les 
19 h a la Sala d’Actes del Mirador or-
ganitzat per l’Assemblea de Dones 
d’ERC, que fa poc més d’any any 
que es va crear, i que comptarà amb 
la presència de Mireia Mata i Solso-
na, Directora General d’Igualtat de 
la Generalitat de Catalunya.

dissabte: som de castellar a espai tolrà

Amb la intenció de fer una gran festa 
de presentació de la llista encapçalada 
per Ignasi Giménez, de Som de Cas-
tellar-PSC ha organitzat aquest dis-
sabte a partir de les 18 hores a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà un acte obert a 
tothom i que pretén ser multitudinari. 

A banda de la intervenció del 
cap de llista de Som de Castellar-

PSC, es preveu fer un homenatge 
als regidors i regidores que no repe-
teixen als llocs de sortida de la llis-
ta o aquells que no hi repeteixen i, 
segons informen des de la candida-
tura, volen que sigui “la gran festa 
de la gent propera a Som de Cas-
tellar-PSC i a Ignasi Giménez”.

diumenge: junts x cast a l’auditori

Serà diumenge a les 18 h quan tindrà 
lloc a l’Auditori Miquel Pont l’acte 
de presentació de la candidatura de 
Junts per Castellar en un acte obert 
a tothom “qui ens vulgui acompa-
nyar”, explica la formació. L’alcal-
dable, Pau Castellví, presentarà la 
llista d’homes i dones que l’acompa-
nyen a les eleccions municipals i ex-
plicarà les propostes més rellevants 
recollides en el programa electoral 
de la candidatura, segons informa 
Junts per Castellar en un comunicat.

Com a plats forts, l’acte de Junts 
per Castellar d’aquest diumenge 
comptarà amb la participació del se-
nador Josep Lluís Cleries, i del presi-
dent de la Generalitat, Quim Torra. 
A més, el president Carles Puigde-
mont també farà una salutació des 
de Waterloo. 
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En Comú Podem Castellar promou la cre-
ació d’una Regidoria de Transició Energè-
tica “per accelerar la reducció d’emissi-
ons a la vila cap a un sistema energètic 
més eficient, democràtic i just i cap a la 
generació de més oportunitats de desen-
volupament econòmic en l’àmbit local”, 
segons detallen en un comunicat. Els co-
muns es comprometen dins de la que ha 
ser la nova regidoria a constituir el grup de 
compra agregada d’energia per a empreses 
i comerços del municipi. Per a Humberto 
Carrero, cap de llista del comuns, “l’objec-
tiu d’aquest grup és, dins d’un mercat 
totalment alliberat, aconseguir electri-
citat i gas al millor preu i fer-ho amb ener-
gia renovable certificada”.   || rEdaCCIó

Promouen una Regidoria 
de Transició Energètica 

Carrero, a l’esquerra, amb membres de la llista . 

En CoMú PoDEM CastELLaR  | 
propoSta electoral

El diputat per la CUP al Parlament de Catalu-
nya, Carles Riera, va ser l’encarregat de presen-
tar la campanya de la CUP Castellar, dimecres 
a la Sala d’Actes d’El Mirador davant d’una cin-
quantena de persones. Tot i ser la primera que 
vegada que la CUP es presenta a les municipals 
de la vila, per a Riera, “hi ha una llarga tradi-
ció a Castellar de municipalisme alternatiu i 
lligat a un projecte d’esquerres independen-
tista. La CUP ara és la nova forma que recull 
aquesta tradició. És una molt bona notícia que 
tingui continuïtat”. 

Durant la seva intervenció, el diputat va re-
cordar que la batalla de les candidatures alter-
natives populars és als municipis. “És el nostre 
lloc, on ens fem i refem, en el territori. Nosal-
tres no esperem res de les institucions euro-
pees ni estatals, nosaltres volem construir 
municipis de radicalització democràtica, que 
el poble mani i l’ajuntament obeeixi”. Riera 
també va destacar que és molt important que 
l’entrada a l’Ajuntament no signifiqui un aban-
donament de l’organització social i popular: 
"Hem de dividir-nos perquè si oblidem el 
carrer ens afeblim”. 

Dotze membres de la llista de CUP Caste-
llar  i de l’assemblea van llegir els punts claus 
del seu projecte com l’economia solidària, la 
remunicipalització de serveis com l’aigua o 
les escombraries, la defensa de drets socials, 
l’aposta per l’habitatge social o un canvi de 

riera: "els municipis són el nostre territori"

Carles Riera, diputat per la CuP al Parlament, durant l'acte a la sala d'actes d'El Mirador. || C. doMEnE

el diputat de la cup, carles riera, presenta i dona suport a la candidatura de castellar

model urbà. També es va fer especial èmfa-
si en la instauració d’un municipalisme femi-
nista amb perspectiva LGTIBQ+.  “Apostem 
per impulsar la creació d’un punt lila per-
manent. Un espai  d’assessorament i acom-
panyament a qualsevol persona que hagi 
patit o presenciat qualsevol tipus d’agres-
sió sexista i/o LGTBIfòbica i que faciliti in-
formació i sensibilització a tota la població. I 

CuP | preSentació de caMpanya

volem treballar-ho per tots els centres edu-
catius”, es va explicar en l'acte.

Riera els va animar a tenir molta confian-
ça “perquè representen un moviment que 
ve de lluny, que acumula saber i credibili-
tat i d’altra banda aporten tota la novetat 
d’una candidatura nova, amb gent de totes 
les edats i diversa però que sumen un equip 
fantàstic”.  || C. doMEnE
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Som de Castellar-PSC situa la millo-
ra de les comunicacions del munici-
pi com a prioritat pel nou mandat.
El candidat de Som de Castellar-PSC, 
Ignasi Giménez,  dona prioritat mà-
xima a les accions de millora de les 
comunicacions al nostre municipi.
“Un dels reptes clau d’aquests 
propers anys és el de perseverar 
en la millora de les comunicacions 
de Castellar”, apunta Giménez en 

Som de castellar vol donar prioritat 
a les comunicacions amb el municipi
entre les reivindicacions, hi ha la connexió de castellar amb les 
rondes nord i vallès i promoure una tarifació més justa al transport

El candidat de som de Castellar, Ignasi Giménez, amb la número 2, Yolanda Rivera. || CEdIda

L’alcaldable d’ERC, Rafa Homet, amb les candidates sílvia nicolàs i alba sánchez. || J. r

una nota de premsa de la formació. 
Les línies clau dins d’aquest àmbit 
de millora de les comunicacions són, 
d’una banda, la connexió de  Caste-
llar a les Rondes Nord i Vallès de 
Sabadell. “Continuarem lluitant 
perquè tinguem unes infraestruc-
tures que ens connectin amb les 
principals ciutats del voltant”, 
assenyala Giménez. 

Un altre dels punts principals 
d’actuació és la millora de l’accés amb 
transport públic a les urbanitzaci-

 Redacció

ons. Actualment, Castellar comp-
ta amb la línia C4, que uneix el nucli 
urbà, El Balcó de Sant Llorenç i Sant 
Feliu del Racó, i el servei de transport 
a la demanda en taxi a Can Font i Ca 
n’Avellaneda (TAD), posat en marxa 
el gener de 2013 per substituir la línia 
de transport públic C6, que cobria el 
trajecte entre aquestes urbanitzaci-
ons i el nucli urbà . També es reivin-
dica la promoció d’un sistema de ta-
rifació més justa. En aquest sentit, 
des de Som de Castellar-PSC “sol-
licitem el canvi de zonificació de 
Castellar del Vallès dins el siste-
ma tarifari integrat de transport 
públic, ja que Castellar pateix un 
greuge en el transport públic”, 
admet Giménez. Actualment, el mu-
nicipi forma part de la zona tarifària 
3C i la petició és que Castellar passi 
a formar part de la mateixa zona ta-
rifària de Sabadell, és a dir, la 2C.

Finalment, es fixen com a prio-
ritat consolidar les subvencions a la 
mobilitat per a joves de 16 a 25 anys 
per raó d’estudis i la T-Rosa per a 
la gent gran adreçada a les perso-
nes empadronades al municipi més 
grans de 65 anys. “Garantir un 
servei de transport públic efici-
ent i millorar les connexions a la 
via ràpida són claus per continu-
ar amb el bon desenvolupament 
econòmic del nostre municipi”, 
conclou Giménez.  

ERC proposa en el seu programa 
electoral un segon institut escola 
a Castellar. La candidata núme-
ro 6 a les llistes dels republicans, 
Sílvia Nicolàs, ha explicat que “el 
primer institut escola –vinculat 
a l’escola Sant Esteve– no és su-
ficient, ja que l’institut Caste-
llar necessita esponjar-se en-
cara més”. El cap de llista d’ERC, 
Rafa Homet, admet que un segon 
institut permetria, a més de des-
massificar els instituts, “ampli-
ar l’oferta de formació profes-
sional amb una segona família 
de referència”.

El projecte d’institut esco-
la necessita dues línies de pri-
mària per funcionar. “Com que 
totes les escoles de Castellar 
són d’una línia de primària, 
plantegem fusionar dos pro-

soM DE CastELLaR-PsC | proposta electoral ERC | educació

ERC proposa un segon 
institut escola a la vila

jectes de primària en un projecte 
de secundària”. Per proximitat “fí-
sica i pedagògica”, els republicans 
proposen que, “si les respectives 
comunitats educatives ho apro-
ven, l’Emili Carles-Tolrà i l’escola 
El Sol i la Lluna creïn un projec-
te compartit de secundària que 
funcionaria en edificis diferents”. 
ERC reconeix que ha estat parlant 
de manera “informal i personal” 
amb diferents membres de la comu-
nitat educativa.

Respecte a quina podria ser 
la segona gran família de formació 
professional que es podria fer des de 
Castellar, Homet explica que la seva 
definició “ha de sorgir d’un pacte 
municipal per a la formació pro-
fessional”, encara que ha avançat 
que “haurà d’estar molt vincula-
da a la indústria”. ||  J.rIUs

eleccions municipals 26M
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El PP de Castellar proposa una millora substanci-
al del transport, i que “encara que s’ha millorat 
els darrers anys, hi ha un problema de plante-
jament habitual: ens oblidem de les urbani-
zacions”, constata el cap de llista dels populars, 
Agustí Bernad. El PP proposa “establir una línea 
d’autobús que enllaci la zona de Can Font i Ca 
n’Avellaneda amb Castellar i amb Terrassa, que 
són les seves sortides naturals,i pot fer-se  mo-
dificant el servei de l’actual línia C-1, que uneix 
Sabadell amb Castellar, o creant una nova línia 
que uneixi Castellar amb Terrassa passant per 
Can Font”. También proposa millorar la connexió 
de tot l’Airesol i el Balcó modificant les freqüènci-
es de pas de l’actual línia C4.  ||  rEdaCCIó

Des de Ciutadans Castellar volen promoure una millora de la seguretat ciutadana al 
municipi, “que els veïns se sentin més protegits”. “D’un temps ençà venim obser-
vant com creix l’incivisme i els actes vandàlics al nostre municipi, contenidors 
cremats, intents de robatoris de cotxes, pintades, trencament de mobiliari urbà, 
brutícia...”, apunta la formació taronja en un comunicat en què també assenyalen que 
“hi ha falta de mitjans i sensació de desprotecció” a l’hora de combatre l’incivisme.

“Des de la nostra agrupació municipal proposem garantir la seguretat de 
Castellar augmentant la plantilla de policia local”, assegura Ciutadans, els quals 
també proposen “augmentar la vigilància i protecció a les urbanitzacions de la 
vila”. Dins de les propostes per combatre l’incivisme aposten per “permetre la com-
mutació de multes per treballs en benefici de la comunitat dirigides a reparar els 
danys causats”. “L’incivisme d’uns quants, no ha de repercutir en la butxaca de 
tots”, assenyalen en aquest comunicat.

“Un municipi segur és la condició bàsica perquè els veïns desenvolupin el 
seu projecte vital amb llibertat”, apunten.  ||  rEdaCCIó

Proposen millorar el transport 
públic amb les urbanitzacions

Ciutadans proposa més protecció per lluitar 
contra l’incivisme i els actes vandàlics

PP | MoBilitat CIutaDans | Seguretat ciutadana

agustí bernad i alicia García, 1 i 2 del PP. || CEdIda

eleccions municipals 26M
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actualitat

Si és veritat que el futur pertany als 
infants, a Castellar està ben encami-
nat. En part, gràcies a desenes i de-
senes d’entitats que els fan créixer. 
Diverses i hiperactives, són un batec 
imprescindible per a la vila. És per 
això que, aquest diumenge, es va ce-
lebrar la 2a Fira d’Activitats Extra-
escolars, on van aprofitar per oferir 
informació i tastets d’activitats, pen-
sant en el curs vinent.

Des de mig matí fins al migdia, 
la plaça d’El Mirador es va omplir 
amb 22 parades, dedicades a temptar 
els més menuts a practicar esport, 
aprendre idiomes, apuntar-se a ac-
tivitats de cultura popular, fer teatre 
o, entre altres activitats extraesco-
lars, tocar un instrument.

“La intenció era que la gent 
ens conegués i veiés què és el que 
fem”, explicava Xavi Ruiz, de l’esco-
la de programació i robòtica Codele-
arn, que també va aprofitar per in-
formar sobre el casal d’estiu.  En el 
mateix sentit, Noèlia Pérez, profes-
sora de l’Escola d’Idiomes, valorava 
la visibilitat que aporta la iniciativa: 
“S’ha interessat força gent, hem 
pogut donar informació i aquesta 
iniciativa està bé per donar-nos a 
conèixer”. Una de les parades que 
va suscitar més interès va ser la d’Es-
paiart. “Estem molt contentes per-
què ha vingut molta gent, se’ns han 

les activitats extraescolars, 
un gran batec de la vila

Centenars de persones van passar per El Mirador per informar-se del curs vinent.  || g. P.

vint-i-dues parades van oferir informació i tastets d’activitats

acabat les bosses i els flyers d’in-
formació!”, ressaltava la cap d’es-
tudis, Paula Duran.

També va ser una bona oportu-
nitat per a escoles de música i d’arts 
plàstiques o entitats de lleure. I per 
alguns esports minoritaris. “El vòlei 
està agafant força i embranzida”, 
celebrava Irina Nouvilas, jugadora i 
entrenadora. D’altra banda, el rugbi 
i el futbol sala també se centraven a 
promocionar l’esport base. Com l’ho-
quei patins, que, a més, es posa l’ob-

PLaça D’EL MIRaDoR | Fira

jectiu de reforçar la secció femeni-
na, tal com explicava el president de 
l’entitat, Marc Margall. 

En total, centenars de persones 
van passar-hi, bona part de les quals 
interessades per horaris. La gent, so-
bretot, es va concentrar el migdia: “Al 
principi estava una mica mort, però 
s’ha anat animant”, explicava l’Àn-
gels Serra, d’ASAC. Hi coincidia Xavi 
Ruiz: “Sobretot ha vingut molta 
gent a partir de les 12 h. El dia ha 
estat fantàstic!”.  

  Guillem Plans

Decidim ha volgut recordar, a través d’un comunicat, que, “després de 12 
anys de mandat, el PSC-Som de Castellar no ha estat capaç d’afron-
tar la problemàtica del Rieral”. Segons expliquen, el Rieral es troba 
just al costat del riu Ripoll, dins el terme municipal de Castellar, limitant 
amb Sabadell. És un espai no urbanitzable, qualificat de sòl de protecció 
especial, però apunten que des de fa gairebé 20 anys existeix “la cons-
trucció d’habitatges sense  llicència que disposen de xarxa d’aigua, 
llum i clavegueram, que s’aboca directament al riu”. “Mentre les em-
preses i la ciutadania de Castellar paga els seus impostos i multes 
per l’incompliment de les normes, en aquest espai on hi ha gairebé 
un centenar de construccions regna la desídia dels governs munici-
pals i el risc que algun dia tot se’n vagi riu avall”, denuncia Decidim. 

Per això, la formació política critica que “ara, en campanya elec-
toral, l’alcalde diu que executarà el Pla Especial del Ripoll sense 
esmentar ni exposar cap alternativa a la realitat del Rieral, que en 
forma part”.   || rEdaCCIó

Critiquen la “desídia del govern” amb el Rieral

DECIDIM | territori

La Caminada Popular, organitzada per l’Ajuntament, arriba a la 32a edició 
amb un itinerari que el 12 de maig recorrerà un total de 16 km i que portarà 
els assistents fins a l’ermita de les Arenes. La sortida oficial d’aquesta prova 
de caire no competitiu es farà de manera lliure entre les 7.30 i les 8.30 hores, 
des del control situat al vestíbul de l’Auditori, previ segellat de la butlleta 
d’inscripció. Els participants hauran de fer un recorregut que passarà pel 
carrer de Sant Llorenç, carrer de Canyelles, el pont al Pla de Palau, el corriol 
Carener de Canyelles, el turó del Palau, camins i corriols fins a la font de San 
Jordi (Plàtan), la font de l’Espígol, la font del Romaní, les cases de les Are-
nes, l’ermita de les Arenes, L’Illa, el Sabater Vell, Cal Manyosa, el Mas Oli-
vet, Sant Feliu del Racó, Can Juliana, la passera del Joncar, el Brunet, l’esglé-
sia de Sant Esteve i la plaça d’El Mirador, per tornar al vestíbul de l’Auditori. 
Les inscripcions per poder participar a la caminada es podran formalitzar 
divendres al local del CEC entre les 20 i les 21 hores, o bé el mateix dia de la 
prova, al vestíbul de l’Auditori, a partir de les 7.30 hores i fins a l’hora límit de 
sortida. Cada participant haurà de pagar 7 euros, excepte els menors de 25 
anys i els majors de 65 anys, per als quals el preu serà de 5 euros.   ||  rEdaCCIó

La 32a edició tindrà un recorregut de 16 km

CaMInaDa PoPuLaR | 12 de Maig

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

foto DE La sEtMana

En l’edició de la setmana passada, la notícia del club castellarenc Taekwondo 
World es va publicar amb una errada en la fotografia. avui la publiquem 
íntegrament.  El club castellarenc Taekwondo World va participar en el Torneig 
de 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 vessar amb 
més de 1.200 espectadors a la grada. 
El club castellarenc, dirigit per Kiko i 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.   || foTo: CEdIda TExT: rEdaCCIó

25 medalles per al Taekwondo World

questa mitjanit ha 
arrencat la campa-
nya electoral per a 
les eleccions munici-
pals i europees. Res-

ten quinze dies per endavant durant 
els quals la gent de Junts per Caste-
llar  trepitjarem cada pam del mu-
nicipi per escoltar, conversar i ex-
plicar les propostes que tenim per 
transformar Castellar.
Castellar ha de recuperar el lide-
ratge i l’orgull que ha perdut amb 
cada legislatura socialista.  És evi-
dent que el canvi a Castellar no vin-
drà gràcies als que han estat ni més 
ni menys que dotze anys remenant 
les cireres. No hi ha petoneig sufi-
cient per tapar les mancances i els 
estralls causats pel desgovern dels 
socialistes en molts aspectes que 
han quedat completament desate-
sos. I els veïns n’estan farts. 
Les urbanitzacions i nuclis anne-
xos pateixen una falta d’inversions 
crònica que es tradueix en el fet que 
cada vegada que hi ha una tempesta 
o una ventada els veïns estiguin dos 
dies sense llum. La neteja d’alguns 
carrers de la vila és senzillament de-
ficient i això dona peu a situacions 
de manifesta insalubritat. Aparcar 
al centre s’ha convertit en una odis-
sea per als veïns i per aquells que 
venim de la perifèria a comprar en 
el comerç local. Lluny d’incentivar 
el comerç local, com pretenia l’equip 

 Junts per Castellar

A
El canvi a Castellar és 
possible: depèn de tu

Hi ha un tema prou punyent com és 
la participació ciutadana. Potser ja 
va essent hora que des del municipi 
es toqui amb decisió, empenta i seri-
etat... es dirà que hi ha molts òrgans 
participatius a Castellar, que es cuida 

Va de democràcia i 
participació

 Xavier Garcia

dedicant molts recursos tant materi-
als com humans. Mirem-nos-ho, d’en-
trada, si fem cas a les actes penjades a 
la  pàgina web de l’ajuntament ja que 
de 9 òrgans participatius, un òrgan,  
el Consell Municipal d’Adolescents, 
s’ha constituït el febrer d’aquest any; 
quatre òrgans s’han reunit entre juliol 
i gener del 2018; quatre restants entre 
novembre i abril del 2017; la més an-
tiga, la del Consell de Cultura, el 24-
4-17; passant de puntetes per la del 
Consell Sociosanitari el 31-1-18, que 
és una mica escandalós a causa de 
la importància i quantitats de temes 
que toca. Ara sí anem per l’estrella 
de la participació com són els Pres-
supostos Participatius, i el que des-
taca principalment és la minsa con-
signació pressupostària sobre la que 
podem escollir, que no decidir, ja que 
aquesta, a part de ésser poca, ja bé 
prou delimitada. Però la importància 
radica en els articles 2n 10e del regla-
ment  que  regula el procés que diu: 
“Article 2. Comissió d’impuls i gestió 
del procés 2.1. Es crea una comissió 
política i tècnica amb l’objecte d’im-
pulsar i gestionar el procés partici-
patiu. 2.2. La comissió està formada 
per: (resumint, no entro en detalls) 
7 tècnics, 6 polítics de l’equip de go-
vern. 2.3. Les funcions de la comissió 
són: (...) e) Dur a terme totes les acci-
ons necessàries per tal que s’execu-
tin les actuacions seleccionades (...).
Article 10. Avaluació del procés. La 
comissió d’impuls i gestió del pro-
cés participatiu confeccionarà una 
memòria anual, tenint en compte 
els indicadors d’avaluació que es 
van marcar a l’inici”.
Podem veure que ni tan sols els ciu-
tadans que guanyen el procés poden 
participar en la comissió ni en l’ava-
luació del procés, ara, també cal dir 
que l’oposició no va aprofitar la mo-
dificació del reglament feta en el  ple 
de 24 d’octubre de 2017 per cridar 
l’atenció sobre aquest punt. 
 La característica important 
d’aquests òrgans, segons la legisla-
ció actual, es que tan sols poden ser 
deliberatius. Proposo, en cas que la 
decisió presa per l’òrgan participa-
tiu fos per majoria, que l’equip de go-
vern l’assumís com a pròpia i la por-
tés per a la seva aprovació a l’òrgan 
municipal corresponent. També es 
podria fer que tot expedient que vagi 
al ple municipal, i dic ple, i no a altres 
òrgans, ja que podrien paralitzar la 

Per segon any consecutiu, l’Agrupa-
ció Sardanista Amics de Castellar 
(ASAC), va participar aquest diu-

Èxit de participació en la 
2a Fira d’Extraescolars

 asaC

menge passat en la 2a Fira d’Activitats 
Extraescolars (2019-2020). Durant la 
primera hora del matí el vent ens va 
estar acompanyant, després,  ja més 
cap al migdia, va ser quant els nens 
i nenes entre dos i onze anys van en-
trar al món de la sardana tot pintant i 
aprenent els instruments per a cobla. 
Tots els participants van entrar en dos 
sortejos, dels quals van resultar gua-
nyadors l’Eloi Escofet (Emili Carles 
Tolrà),  i l’Abril Sanchis (Bonavista). 
Vagi des d’aquí el nostre agraïment 
per la seva col·laboració a Canglo-
merat i a La Jijonenca de Castellar.
Va ser un matí molt ben aprofitat i 
esperem que l’any que ve poguem 
tornar a participar en aquesta inici-
ativa, duta a terme des de l’Ajunta- pass a la pàgina 11

presa de decisions, sigui perceptiu 
l’informe de l’òrgan  participatiu 
corresponent per raó de matèria,  i 
si aquest informe s’aprovés per ma-
joria dels seus membres fos assumit 
per l’equip de govern.
Així podem copsar que, amb una pe-
tita voluntat política, òrgans que tan 
sols poden ésser deliberatius puguin 
passar a influir realment en la pres-
sa de decisions municipals aprofun-
dint així en la participació ciutadana 
i amb la democràcia... 

Dintre de la riquesa dialectal del ca-
talà hi ha dues grans maneres de dir 
l’hora: una basada en el sistema d’ho-
ra i quarts, i l’altra en el sistema d’ho-
ra i mitja hora. 
Així segons la zona tenim que 9.30 h 
es diu dos quarts de 10 (sistema 1) o les 
nou i mitja (sistema 2).
El primer és el sistema que s’utilitza 
en bona part dels parlars del Princi-
pat de Catalunya (central i nord-occi-
dental, però no en el septentrional) i el 
segon és el sistema que s’utilitza en els 
parlars del País Valencià i les Balears.
També hi ha el sistema internacional, 
que es basa en la indicació numèrica 
de dotze o vint-i-quatre hores en què 
es diu l’hora i els minuts. Amb aquest 
sistema diríem les nou (i) trenta. 
S’ha de tenir en compte que els dos 
sistemes són igualment adequats si 
són utilitzats en la zona dialectal que 
els és pròpia i que el tercer se sol uti-
litzar en contextos en què la precisió 
horària és molt important, com ara 
horaris de transports.
Per a més informació: 
www.gencat.cat/optimot/

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Dinem a dos quarts de 
tres o a les dues i mitja?

ment, per donar a conèixer als més 
menuts i  joves del poble tot el ventall 
d’activitats que tenen al seu abast. 
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PLaça MaJoR

antonI MoRa
bloc Conèixer Catalunya

es cases Comas són 
un conjunt de tres ha-
bitatges entre mit-
geres, el número 102 
fent cantonada. De 

planta soterrani, baixos, pis i golfes, 
amb coberta a dos vessants perpen-
diculars a carrer, amb façanes de 
línies modernistes. El tractament 
unitari del conjunt els dona l’apa-
rença d’un únic edifici. Cada habi-
tatge disposa de façana a carrer de 
planta baixa amb portal i finestra 
ampitadora. 
Segons consta en la documentació 
familiar de Teresa Vilarmau Comas, 
les tres cases de la carretera de 
Sentmenat les feu construir Pau 
Comas Rius, ja que els plànols estan 
signats per ell i s’aproven el 1908. 
L’any següent, el 1909, Pau Comas 
Rius mor i deixa com a hereu el seu 
fill Vicenç Comas Prims, que és qui, 
finalment, tira endavant la cons-
trucció de les tres cases. Els altres 
dos fills de Pau Comas, en Salvador 
i la Maria reben la part proporcio-
nal de l’herència que els hi pertoca.
La família i els descendents de Vi-
cenç Comas Prims sempre han vis-
cut a la casa número 102, la casa que 
fa cantó, tot i que aquesta no sempre 
ha estat com a l’actualitat; la canto-
nada de la casa que ara està tanca-
da abans era un pati, un gran terrat.
Vicenç Comas es casa amb Carme 
Fàbrega Serra a començaments de 

  Cases Comas urban sketch. || Joan MUndET

Les cases Comas

L

l diumenge 5 de maig 
les famílies de Caste-
llar han pogut assistir 
i gaudir de la segona 
Fira d’Activitats Ex-

traescolars de Castellar.
Per segon any consecutiu, els pares 
i mares han recopilat i contrastat 
informació de la oferta d’activitats 

E

 angela Pappalardo*

Fira d’Activitats 
Extraescolars 2019

que es realitzen al poble, tant espor-
tives, com anglès, instruments, tea-
tre i cant, robòtica, balls de bastons 
i de gitanes, esplai i colònies, cos-
tura, ludoteca, sardana,  art (pin-
tura), casals, etcètera. 
En aquesta edició també hi havia 
un estant informatiu del Pla Local 
d’Infància i Adolescència (PLIA) 
i del Projecte Educatiu de Ciutat 
(PEC), on mares i pares, nenes i 
nens, podien realitzar activitats 
participatives. 
Es recollia la seva opinió responent 
una enquesta sobre l’oferta d’acti-
vitats extraescolars, menjadors es-
colars, casal d’estiu, i una altra acti-
vitat amb tres arbres dels desitjos.
Les activitats extraescolars contri-
bueixen al fet que els infants i ado-
lescents millorin els seus resultats 
escolars, estiguin més motivats, 
millorin l’autoestima, desenvolu-
pin valors personals com autono-
mia i responsabilitat; valors socials 
com la participació, la cooperació i 
la capacitat crítica. Els aporten un 
reforç importantíssim pel seu des-
envolupament integral i seria ideal 
que poguessin triar les extraesco-
lars que volen realitzar.
Un any més, des de l’Ajuntament 
agraïm a totes les entitats i empre-
ses participants la vostra partici-
pació i col·laboració.

* Regidora d’Infància i adolescència

1910 i, malgrat que és ell qui fa cons-
truir les cases, fa que a la façana hi 
constin les inicials del seu pare, Pau 
Comas Rius, com a acte de reconei-
xement, i no pas les seves, malgrat 
ser-ne el propietari. Del matrimo-
ni entre Vicenç Comas i Carme Fà-
brega neixen tres fills, la Maria, en 
Josep i la Carme qui serà la que he-
retarà la casa més endavant.
Vicenç Comas és un industrial; a 
la part final del pati de la casa nú-
mero 102, que és de grans dimensi-
ons, es construeix una cotxera que 

s’utilitza com a seu de la indústria 
familiar. El taller és un petit edifici 
de formes irregulars que tenia la 
seva entrada pel carrer del Racó, 
l’actual carrer de Santiago Rusiñol, 
on hi havia tres telers on es produï-
en betes i unes quinze màquines per 
a la fabricació de cordó i cordes de 
cotó, també anomenat fil de piano, 
un fil de cotó de 5 mil·límetres de 
gruix. Tota la producció de l’empre-
sa familiar era venuda a l’empresa 
Vda. J. Tolrà.
La primavera de l’any 1952 un fet 

insòlit va remoure la població de 
Castellar del Vallès: al vespre, al 
voltant de mitjanit, se sentien uns 
sorolls estranys, com uns sospirs, 
uns grinyols. Amb el temps es va 
poder identificar l’estrany so que 
es sentia i va resultar que era una 
òliba que estava ficada en un respi-
rador de la casa. 
L’anècdota de l’òliba és una mostra 
fefaent de l’adaptació de Castellar 
del Vallès a la vida ‘moderna’, i de 
l’oblit de la vida ‘natural’, que això 
lògicament comporta.

na de les coses que 
més m’ha satisfet de 
totes les que hem 
dut a terme durant 
aquests quatre anys 

com a regidors és haver pogut con-
tribuir a dotar, econòmicament, la 
Beca Oriol Papell, una beca d’estu-
dis que va néixer fa quatre anys amb 
una doble finalitat. D’una banda, re-
conèixer l’esforç, la constància, les 
ganes d’aprendre i la superació dels 
joves de Castellar. I, de l’altra, man-
tenir present el record d’una per-
sona amb qui, si bé no vaig tenir el 
plaer de coincidir, me n’han parlat 
tant, i amb tant d’entusiasme, que 
és com si el conegués de sempre. 
Un “paio entranyable de somriure 
etern”, ens va dir l’Anna Simó, el dia 
que entregàvem la beca. 
Però amb aquesta beca d’estudis 
també volem posar en valor un dels 
pilars bàsics de la nostra societat. 
L’educació. Sens dubte, la millor 
arma al nostre abast per créixer i 
millorar com a persones i com a ciu-
tadans. L’educació, aquella que, com 
deia Maria Montessori “ha d’agitar 
la vida, però deixar-la lliure perquè 

es desenvolupi”. L’educació, que ens 
enriqueix i ens fa aprendre dels er-
rors perquè, encara que a vegades 
no ens agradi, sense errors no hi 
ha millora. L’educació, eina bàsica 
a la qual tothom ha de tenir accés 
i sense la qual no seríem qui sóm 
avui. I... encara que sembli obvi, 
crec que val la pena repetir-ho tant 
com faci falta perquè sense aquest 
pilar no hauríem construït la socie-
tat que tenim avui. D’acord, una so-
cietat que ens cal millorar en molts 
aspectes i més, veient certes deri-
ves actuals, però una societat que 
hem anat transformant i fent evo-
lucionar fins a arribar on som avui. 
L’educació, que ens ha de servir per 
veure més enllà de la nostra reali-
tat i empatitzar amb les realitats 
del nostre voltant, diferents i com-
plementàries a la vegada.
Però la Beca de l’Oriol també vol re-
conèixer l’esforç, una paraula que va 
molt lligada a la constància i que, ac-
tualment, en la societat de les pres-
ses i la immediatesa en què vivim, 
pren un alt valor, ja que implica fer, 
i tornar a fer, intentar, repetir i in-
sistir, per aconseguir l’objectiu vol-
gut. Perquè els resultats no s’obte-
nen d’un dia per l’altre, sinó que són 
fruit de molta feina i dedicació. I la 
il·lusió. Aquelles ganes de ser allò 
que sempre havies desitjat, aquella 
empenta per arribar allà on t’havies 
proposat. Perquè poder contribuir 

 núria Raspall*

U
Beca Oriol Papell, la beca 
de tots

ve de la pàgina 10

de govern amb l’Illa del Centre, més 
aviat l’estan perjudicant. I la llista 
no s’acaba aquí: la manca d’equipa-
ments esportius, els continus nyaps 
ètics i legals en la gestió i la protec-
ció dels animals, l’èxode juvenil, la 
manca de serveis d’assistència a 
la gent gran, el deficient estat de 
conservació de l’entorn del Ripoll...
Tothom que s’estimi Castellar té ara 
l’oportunitat d’apostar per un pro-
jecte transformador, positiu i ple 
d’il·lusió per fer entre tots el Cas-
tellar que ens mereixem. Junts per 
Castellar som els que viuen al cen-
tre i els que viuen als nuclis anne-
xos, els joves i la gent gran, els nou-
vinguts i els que fa que viuen aquí 
tota la vida. Per això, posem al ser-
vei dels castellarencs un projecte 
en què totes aquestes persones hi 
tinguin cabuda.
I no oblidem tampoc que aquestes 
eleccions es juguen en clau munici-
palista, però també en clau europea 
i en clau de país. Després de voler si-
lenciar l’independentisme amb l’in-
tent de prohibició de la candidatura 
del president Puigdemont, cal votar 
massivament a favor de la llista del 
president, en defensa de la demo-
cràcia i enfront de la repressió. Fent 
fora el PSC de l’Ajuntament, farem el 
Castellar que ens mereixem i avan-
çarem cap a la República, perquè la 
República comença als Ajuntaments. 

a que una persona sigui més a prop 
d’allò pel què està lluitant és sempre 
un plaer. L’Oriol era això: empenta, 
il·lusió, dedicació, treball i esforç i 
aquesta beca és un petit homenat-
ge a la seva persona.
Deia al principi que contribuir a 
dotar, econòmicament, la Beca Oriol 
Papell era una de les coses que més 
m’havia satisfet de totes les que ha-
víem dut a terme com a regidors. 
Una altra és el saber que aquesta 
contribució és un compromís que 
tenim tots els regidors d’ERC, i 
que per molts anys la podrem dur 
a terme. 

*Regidora d’ERC

 El tractament unitari

del conjunt de les cases

els dona l’aparença d’un

únic edifici
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Volpi asseguda al banc que homenatja Ziglioli amb els ‘llibertaris’. || q.P.

EntItat | MeMòria hiStòricaERC | educació

L’Assemblea Llibertària ha volgut retre homenatge a Elio Ziglioli, el 
maqui italià assassinat per la Guàrdia Civil l’any 1949 a Castellar. Re-
presentants de l’Assemblea, aprofitant l’estada d’Enrica Volpi (cosina 
de l’Elio), que fa uns dies en un acte va recuperar les despulles del seu 
familiar lliurades de mans de la Generalitat i l’Ajuntament al cementiri 
de Castellar, i acompanyats també per l’equip de rodatge del director 
Pere Joan Ventura, van recórrer dilluns passat el camí que separa els 
horts del Brot fins al lloc on va caure el maqui assassinat. L’Assemblea 
volia tancar el cercle deixant constància del lloc on fou mort i retre així 
el seu homenatge “posant aquest banc amb un text que expliqui qui 
va ser i perquè el van assassinar, en el lloc aproximat on el va matar 
la Guàrdia Civil”. El banc es troba en el recorregut que va fer Ziglioli 
abans de rebre el tret pels agents que l’acompanyaven entre la Masia 
del Castell de Clasquerí i el poble de Castellar. Ben aviat l’Assemblea 
vol afegir indicatius que permetin amb facilitat l’accés i arribada des 
de diferents llocs fins on ha estat col·locat.   || q. PasCUaL

L’Assemblea Llibertària 
homenatja Elio Ziglioli

Lluís Foreman i Amílcar Villalba són 
els dos joves guanyadors de la 4a Beca 
Oriol Papell. El pati de la Biblioteca Mu-
nicipal va acollir dimarts passat l’entre-
ga de la beca d’estudis, un acte que va 
comptar amb bona part de l’executiva 
d’ERC Castellar –promotors de l’ajut– 
i amb la presidenta del Consell Escolar 
de Catalunya, Anna Simó. 

En el cas de l’Amílcar, de 17 anys, 
va demanar l’ajut per poder cursar un 
grau de Pedagogia. Ara estudia 2n de 
Batxillerat a l’Institut Puig de la Creu 
i es prepara per examinar-se a la se-
lectivitat. “Tinc molt clar que vull 
estudiar quelcom que em permeti 
ajudar la gent”,  va explicar Villalba. 

Per la seva banda, Lluís Foreman 
va venir des de Pisa per recollir la beca. 
El castellarenc, de 24 anys, és enginyer 
aeronàutic, i actualment està estudi-
ant un màster d’enginyeria espacial a 
Itàlia. “Aprofitaré la beca per acabar 
aquests estudis, i per desenvolupar 
determinades tecnologies per a Ca-
talunya relacionades amb l’enginye-
ria espacial, per exemple, propulsió 

lluís Foreman i amílcar villalba 
guanyen la 4a Beca oriol papell

foto de família de l’entrega de la beca oriol Papell al pati de la biblioteca Munici pal || r.g.

l’ajut per als estudis, que promou erc, està dotat de 2.500 euros 

espacial”, va detallar Foreman.
Val a dir que la beca, dotada de 

2.500 euros, s’ha finançat amb l’assig-
nació dels regidors d’ERC al govern 
local. “Volem estimular la perseve-
rança i el coneixement dels joves. 
És una beca en què hi cap tothom. 
Enguany la beca es partirà en dos”, 
va concretar el regidor d’ERC Caste-
llar Josep Maria Calaf.  

Finalment, Anna Simó va valo-
rar molt positivament la beca “per-
què  premia el talent i l’esforç, i 
dona suport als joves perquè con-
tinuïn els seus estudis”. “La beca 
representa tancar el cercle d’allò 
pel que lluitava l’Oriol, una socie-
tat més justa en què una educació 
de qualitat és el centre”, va conclou-
re Simó.   || r.góMEz 
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alcaraz, podi, i Casado, 
quart a batet de la serra

El festiu del primer de maig va ser-
vir perquè els ciclistes castellarencs 
oriol alcaraz i axier Casado aconse-
guissin la 3a i la 4a posició respectiva-

ment en la cursa de ciclisme en ruta 
amb 40 km de distància, disputada 
a Batet de la serra (olot), on l’equip 
Tot net Terrassa va dominar el dur 
port de muntanya i es va emportar els 
quatre primers llocs amb Marcel Pa-
llarés i Martí Hidalgo al podi.

anahí Castilla s’emporta la 
victòria a la Marnaton

La nedadora castellarenca anahí 
Castilla –al centre de la foto amb la 
seva filla– va aconseguir la victòria a 
la Marnaton-Edreams de Barcelo-

na, una prova d’aigües obertes dis-
putada a la platja de sant sebastià 
de Barcelona. Castilla va participar 
en la prova dels 3 k, en què va acon-
seguir la novena posició absoluta 
en categoria femenina i la victòria 
en categoria +30.

ue castellar: segon descens consecutiu

La uE Castellar va oposar poca ressitència enfront d’un Matadepera que es jugava la categoria. || a. san andrés

El partit de Matadepera era la crònica 
d’una mort anunciada. La UE Castellar ha 
perdut la categoria i la pròxima tempora-
da jugarà a Tercera Catalana després de 
caure per 2-0 al camp del Matadepera, rival 
directe en la lluita per la salvació.

Tot estava dat i beneit a la lliga, però 
els blanc-i-vermells encara tenien remo-
tes opcions de salvació si els rivals –Sallent, 
Matadepera i Can Parellada– ho perdien 
tot. El Castellar però, havia de guanyar 
tots els seus encontres de lliga.

Es confirma així el segon descens 
consecutiu de l’equip d’ençà que va acon-
seguir la plaça a Primera Catalana, una ca-
tegoria que li va quedar gran per pressu-
post i joc i que sense adonar-se’n va ser la 
mort esportiva pel primer equip.

A Matadepera,  l’equip ja havia abai-
xat els braços, conscient del que havia d’ar-
ribar. L’equip local amb més intensitat 
aconseguia una còmoda victòria jugant 
amb un home més, després de l’expulsió 
d’Adrián Rufat, porter del juvenil que de-
butava al minut 37 per lesió de Pau Roldán.

L’apatia d’alguns jugadors visitants 
va facilitar la feina dels locals, que anota-
ven el primer gol de falta des del límit de 
l’àrea (Edu Fité al ’55) i superant en una 
contra (Toni Gispert, ’73) el defensa Joan 
Villaronga –que es va posar sota pals des-
prés de l’expulsió- que va tenir una actu-

  albert san andrés

futboL | 2a catalana

ació més que correcta durant els minuts 
que va fer de porter. L’única nota positiva 
del partit va ser veure nou jugadors de la 
pedrera sobre el terreny de joc.

“Estem molt fotuts pel descens de 
categoria, però era una situació molt 
previsible d’ençà que fa unes setmanes 
vam perdre contra la Grama. Avui les 
circumstàncies han estat molt compli-
cades, amb l’expulsió del porter del ju-
venil, que crec que no ho era, i amb un 
arbitratge que tampoc ha ajudat. Hem 
d’aixecar-nos per seguir i lluitar fins al 
final” va reconèixer el tècnic castellarenc 
Juan Antonio Roldán.

Amb la derrota s’arriba a una pèrdua 
de categoria que no agafa per sorpresa un 
equip que ja feia jornades que havia assu-
mit el desastre i que haurà d’aprofitar per 
replantejar-se el model de club per a la prò-
xima temporada en una categoria que pot 
ser un pou si no se surt aviat.

En el nou pensament de model, l’eco-
nomia serà una peça important, ja que els 
jugadors no tenen un salari fix en una cate-
goria en què els diners són una peça bàsica 
per obtenir bons jugadors. La dificultat per 
fer fitxatges de fora –pocs són els que vol-
dran venir a Castellar en aquestes condici-
ons, com passa a tots els clubs de la vila– i la 
política econòmica han portat l’equip pre-
sidit per Joan Homet a perdre els jugadors 
de talent que han mantingut a l’equip les úl-
times temporades i haver de viure amb ju-
gadors de la pedrera, sigui quin sigui el seu 
nivell de joc, com a mesura urgent.

“Crec que hi ha moltes circumstàn-
cies, no és una sola, però al final revertir 
les dinàmiques és complicat i sabem que 
aquest any la situació era difícil. La pèr-
dua de jugadors i la joventut de la planti-
lla, amb una mitjana de 22-23 anys, sumat 
a moltes expulsions i moltes lesions, ens 
ha influït. Els jugadors ho han intentat, 

els de Juan antonio 
roldán perden la 
categoria després de 
caure a Matadepera

però no han estat encertats ni en una ni 
en l’altra àrea. A la mínima errada ens 
marquen i en jugadors joves això afec-
ta la moral. Ells ho intenten, venen a 
entrenar sempre i tampoc se’ls pot exi-
gir més. Són situacions que ocorren al 
futbol” explica el tècnic blanc-i-vermell.

L’èxode de futbolistes, la falta de com-
promís d’alguns altres i els canvis a la ban-
queta sense previsió –Roldán va haver de 
tornar després de la destitució de Juan 
Carlos Rodríguez per la falta de tècnic– 
han acabat d’enfonsar l’equip que tantes 
matinals de glòria i bon joc ens va fer gau-
dir fa tres temporades i la promoció con-
tra el Bosc de Tosca.

La categoria, però, ha de ser la que 
pertoca per model, ja que el club no té 
l’obligació de ser en una o altra divisió: en 
un equip de poble la feina és la de formar 
jugadors. Aquesta serà una de les feines 
de futur del club: trobar el seu lloc tenint 
en compte la filosofia que s’apliqui a partir 
d’ara. Ara queda la feina de decidir, crear 
una massa social consistent que doni su-
port a l’equip i decidir les estratègies, que 
al cap i a la fi venen marcades pel tema eco-
nòmic. A Castellar encara no ha arribat cap 
xeic ni cap rus de cognom exòtic amb una 
vareta màgica i la cartera plena de milions.

Un descens sempre dona la possibi-
litat de començar de zero. 

consecutius de 
la uE Castellar

DEsCEnsos

2
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La Salle Reus Ploms ha aconseguit 
la victòria (59-63) en un partit en què 
el CB Castellar ha estat desconegut, 
tot i tenir opcions fins al final. L’ar-
bitratge d’Esteban Garcia Martínez 
ha tornat a ser una vegada més la-
mentable a Castellar i sense un cri-
teri objectiu amb els dos equips. Els 
groc-i-negres es jugaran ser o no ser 
a la promoció de descens en el derbi 
vallesà de l’última jornada de lliga 
contra l’Escola Pia de Sabadell, en 
què l’equip que aconsegueixi la vic-
tòria quedarà fora de la promoció.

L’equip entrenat per Raúl 
Jodra recuperava el lesionat Albert 
Cadafalch després de dues jornades 
sense tenir-lo, però tot i així el tècnic 
castellarenc només podia comptar 
amb dos recanvis de garanties a la 
banqueta, com les últimes jornades, 
completant la convocatòria amb els 
jugadors dels equips filials Marc Ti-
moneda i Marc Parayre.

Els groc-i-negres començaven 
amb empenta, tot i que poc encer-
tats de cara a cistella amb un rival, el 
Reus Ploms, que tampoc aprofitava en 
excés les ocasions i que va acabar amb 
un 10-9 el primer quart, en què els lo-
cals aconseguien manar durant tot el 
temps, amb un resultat molt curt i poc 
vist aquesta temporada al Puigverd.

Al segon, l’equip d’Oriol Pozo 
prenia les regnes i capgirava el mar-
cador amb un resultat de 0-9; ja no 
deixaria de manar fins als primers 
minuts de l’últim quart.

Al descans s’arribava 19-23 amb 
Joelvin Cabrera portant el timó i ha-

vent marcat set dels nou punts del seu 
equip, un Jordi Navarro desconegut, 
un Cadafalch desencertat i amb Albert 
Germà inèdit amb només cinc punts 
en tota la primera part.

La represa era el moment del 
protagonisme arbitral, en què Este-
ban Garcia sembla haver-se especi-
alitzat en perjudicar el Castellar, a 
qui ha arbitrat quatre vegades aques-
ta temporada, totes al Puigverd, on 
l’equip local només ha aconseguit una 
victòria, contra el Molins per 95-87 
la quarta jornada de lliga.

En aquest tercer quart, a banda 
de les decisions arbitrals discutibles, 
el Castellar aconseguia apropar-se al 
marcador per acabar 42 a 45.

Tot semblava canviar l’últim 
període, en què set punts consecu-
tius de Jordi Navarro capgiraven el 
marcador amb 49-45 i entraven en 
uns fatídics cinc últims en què es que-
dava sense Àlex Hernández, Joelvin 
Cabrera i el tècnic Jodra per tècni-
ques a la banqueta.

16 eren els llançaments des del 
llançament lliure per als reusencs per 
tres dels castellarencs, que es desga-
vellaven davant l’allau d’incompetèn-
cia dels dos árbitres. Al rival només li 
xiulaven tres faltes en tot el quart per 
13 dels castellarencs, incloses tres tèc-
niques a la banqueta. Garcia no aplica-
va el mateix criteri sobre les banque-
tes, ja que al Castellar l’assenyalava a 
la mínima i al Reus només l’avisava –
amb freqüència– sense arribar a san-
cionar. Una conducta que encenia la 
grada d’un Puigverd amb una de les 
millors assistències de la temporada.   

Els groc-i-negres arribaven a col-
locar-se a només un punt a dos minuts 

la promoció s’haurà d’evitar a Sabadell (59-63)
la Salle reus ploms s’emporta la victòria al puigverd i tot es decidirà contra l’escola pia l’última jornada

  albert san andrés

una mica els papers. Sap greu per-
què era un partit important i amb 
molta gent al pavelló. Un dia per 
donar bona imatge, però la línia que 
portem no és bona i l’hem de capgi-
rar per seguir. No val la pena perdre 
temps a pensar en l’arbitratge, tot i 
que és cert que ens han perjudicat” 
i ha insistit que “tampoc hem donat 
la nostra millor versió”.

Amb aquesta derrota, el CB Cas-
tellar es jugarà la temporada a la pista 
de l’Escola Pia de Sabadell, dissabte 
que ve a les 18:00 h. 

del final (59-60), però ja fora del partit 
no eren capaços d’aconseguir la victò-
ria: sumaven la cinquena derrota con-
secutiva i la quinzena de la temporada, 
que fan caure l’equip per primera vega-
da aquest any en promoció de descens.

“No tinc paraules. No hem 
estat nosaltres en tot el partit, es-
pecialment en atac, en què ens han 
perjudicat molt les pèrdues de pilo-
ta. Ells han utilitzat molt les mans en 
defensa i nosaltres hem estat massa 
tous” ha explicat el tècnic, que ha re-
conegut que estan “molt tocats” però 

que “depenen de nosaltres matei-
xos, gràcies al calendari”. “Tenim 
un partit a vida o mort, en què una 
victòria ens salva i una derrota ens 
farà jugar la promoció”, ha afegit.

El tècnic no ha volgut valorar 
l’actuació arbitral més enllà de re-
conèixer que “nosaltres no els hem 
pogut ni dirigir la paraula, mentre 
que el rival ha parlat el que ha vol-
gut i més, però és el que hi ha. Nos-
altres hauríem d’haver estat més 
intel·ligents i haver-nos centrat en 
el nostre joc i crec que hem perdut 

albert Germà en un dels atacs castellarencs, durant la primera part del partit. || a. san andrés
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El gran circ del motociclisme va tor-
nar a aterrar a Jerez en l’arribada del 
mundial a terres europees, després de 
l’inici a Qatar i de la gira americana. 
El circuit de Jerez - Ángel Nieto sem-
pre és un bon moment per recordar a 
vells campions i aquesta vegada li va 
tocar el torn al castellarenc Dani Pe-
drosa, que va rebre homenatge amb 
un revolt que portarà el seu nom al 
traçat andalús.

El tricampió mundial i MotoGP 
Legend va donar nom al revolt núme-
ro sis del traçat, anteriorment deno-
minada Dry Sack –un tipus de vi xe-
resà–, un revolt qualificat pels pilots 
com “de forta frenada” que precedeix 
a la recta més llarga del circuit.

 Pedrosa és el pilot que més podis 
consecutius ha aconseguit (10) al tra-
çat andalús i aquest revolt “és un 
punt habitual d’avançament del 
Dani a les curses, on es recrea i es 
pot sentir la seva passió” com va 
assenyalar el seu excompany Marc 
Márquez.

“Quan jo corria, deia que quan 
un queia es marcava una parcel-
la en el lloc i el Dani es va marcar 
l’última parcel·la aquí, en aquest 
revolt i en aquest circuit. És una 
meravella que marca la magnífi-
ca trajectòria del Dani durant tots 
aquests anys” va comentar el CEO 
de Dorna, Carmelo Ezpeleta, durant 
l’acte d’homenatge.

D’altra banda, l’alcaldessa de 
Jerez, Mamen Sánchez, va explicar 
que “hem volgut retornar-li al Dani 
tot el que ha donat a Jerez i sobre-
tot, a aquest circuit. Amb aquest 
revolt li donem tot l’afecte que des 
d’aquesta ciutat i des d’aquest cir-
cuit li tenim ja no com a pilot, sinó 
com a persona”.

“Estic molt agraït pel reconei-
xement. És un sentiment molt espe-
cial perquè per a mi aquest circuit 
ha estat dels millors de la tempora-
da. Aquí se sent l’afició d’una altra 
manera” va afirmar el pilot castella-
renc, que va comptar amb el suport de 
les autoritats i del campió dels 500 cc  
Àlex Crivillé.  || a.san andrés

El Club Bitlles Colobrers va classificar-se la setmana passada per disputar 
la final a vuit de la Copa Generalitat després d’emportar-se la victòria a les 
dues partides disputades a Vallverd d’Urgell (Pla d’Urgell). El club caste-
llarenc arribava a la cita de l’1 de maig després d’haver-se classificat per a 
la final de la Lliga Catalana aconseguint la victòria a Salomó (Tarragonès).

La 13a jornada de lliga al grup 5 de la Lliga Catalana va garantir al Club 
Bitlles Colobrers el segon lloc a la taula i una plaça directa per la disputa del 
Campionat de Catalunya de clubs que es disputarà a Torà (Segarra) el 30 de 
juny. La victòria a la primera partida contra l’SC Salamonenca (341 punts i 
25 bitlles pel Salomó a 365 punts i 28 bitlles pels Colobrers) donava la moral 
suficient als castellarencs per emportar-se també la segona (325 punts i 22 
bitlles a 376 punts i 30 bitlles pels Colobrers).

A la Copa de la Generalitat, l’equip es va desplaçar a Vallverd d’Urgell 
per disputar l’eliminatòria de vuitens, en què la primera partida va estar molt 
disputada i no va decidir-se fins als instants finals, acabant amb victòria vi-
sitant amb un resultat de 370 punts i 30 bitlles per al Vallverd a 384 punts i 
31 bitlles, que guanyen la primera partida de 14 punts. A la segona els locals 
abaixaven el ritme, acabant 353 punts i 27 bitlles a 398 punts i 35 bitlles per 
als Colobrers, tot i que el local Isidre Bori marcava un 90.

Amb el resultat final de 723 punts i 57 bitlles a 782 punts i 66 bitlles, 
l’equip castellarenc jugarà la fase final contra set rivals més el dia 7 de juliol 
al Perelló (Baix Ebre).   || a.san andrés

el circuit de Jerez - Ángel nieto
dedica un revolt a dani pedrosa 

el Bitlles colobrers, 
de final en final

Dani Pedrosa davant del monolit commemoratiu que li va dedicar el circuit de Jerez - Ángel nieto. || C.JErEz-ÁngEL nIETo

Els integrants del Cb Colobrers i del Vallverd. || CEdIda

MotoGP | gp d’eSpanya bItLLEs | FinalS
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Els jugadors de l’HC Castellar en el partit contra el Lloret. || CEdIda

Marc Villanueva en el moment de la victòria als 100 metres. ||  CaC

HoQuEI | 1a catalana

atLEtIsME | c. catalunya cluBS

L’HC Castellar ja pensa 
en la pròxima temporada

El CA Castellar, tercer a la 
final D del català de clubs

La jornada del diumenge 5 de maig va ser el moment definitiu per la disputa 
de les cinc finals atlètiques del Campionat de Catalunya de Clubs, en què el FC 
Barcelona va revalidar la victòria absoluta a la final A i el Club Atlètic Castellar 
va tancar el cap de setmana amb una tercera posició a la final D, en la cita dis-
putada a l’estadi de Colobrers.

Els de la Plana es van emportar la victòria amb 209 punts, pels 201,5 dels 
de Vilafranca. Els locals sumaven 192, lluitant per la victòria fins al final i dei-
xant només quatre categories sense participació. Les nombroses victòries per 
als verds van arribar gràcies a l’equip femení, amb Berta López als 400 tanques, 
Ainhoa Roldán al 800, els relleus 4x400 (López-Reig-Hernández-Roldán) i amb 
el masculí amb el primer lloc per a Joan Bea en martell, Lluís Toledo en salt d’al-
çada, el fondista Josep Obrador en els 5000 marxa, Marc Villanueva als 100 lli-
sos, Àngel Vilalta en els 110 tanques i Èric Haba als 400 tanques.  || rEdaCCIó

Can Parellada - Joanenc 2-7
Vic riuprimer - sabadell B 1-0
Matadepera - uE Castellar 2-0
Juan xxIII - Caldes Montbui 0-6
sabadellenca - Les franqueses 2-3
gramanet - Cardedeu 0-3
ripollet - Parets 0-1
roda de Ter - sallent 0-3
Berga - Masnou 3-1

Tordera - gEiEg 3-3
Vic -Voltregà 4-2
arenys de Munt - Jonquerenc 3-0
Bigues i riells - Palafrugell 6-3
HC Castellar - Lloret 5-5
arenys de Mar - ripoll 5-1
sentmenat - Cassanenc 1-2
roda - Tona 2-4

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 · J31 diviSió d’honor · grup ii · J23 copa  catalunya· grup ii · J25 1a catalana · grup a · J28

CE Berga  58  31  16  10 5
cF parets  58  31  16  10  5
Uda gramanet  56 31  17  5  9
vic-riuprimer rFc 56  31  16  8  7
cF caldes Montbui  55  31  16  7  8
cF ripollet 55  31  16  7  8
Fc Joanenc  54 31  15  9  7
cF les Franqueses  50  31  14  8  9
Fc cardedeu  50 31  14  8  9
ce Sabadell B  47 31 13  8  10
cd Masnou 43 31  12  7  12
ue Sabadellenca  41  31  12  5  14
ce Sallent 40 31  11  7  13
Fc Matadepera  34  31  9  7  15
cd can parellada 29  31  8  5  18
uE Castellar  26  31  6  8  17
cS Juan XXiii 13 31 3 4  24
ce roda de ter 9 31 2 3  26

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  25 20 5
Badalonès  25 19 6
CB alpicat  25 18 7
Maristes ademar  25 15 10
CB santa Coloma  25 15 10
Bàsquet sitges  25 14 11
La salle reus Ploms  25 12 13
aEsE  25 11 14
Basquet Pia sabadell   25 11 14
Cb Castellar  25 10 15
UE sant Cugat  25 9 16
Círcol Cotonificio  25 8 17
Bàsquet Molins  25 8 17
CB Cantaires Tortosa 25 5 20

CLassIfICaCIÓ  PJ PG PPCLassIfICaCIÓ Pt PJ PG PE PP CLassIfICaCIÓ Pt PJ PG PE PP CLassIfICaCIÓ Pt PJ PG PE PP

CP Voltregà 68 28 21 5 2
HC sentmenat 58 28 18 4 6
CP roda 53 28 17 2 9
HP Tona 51 28 16 3 9
CE arenys de Munt 50 28 15 6 7
fd Cassanenc 47 28 15 2 11
CP Vic 45 28 14 3 11
HC ripoll 43 28 13 4 11
CP Jonquerenc 39 28 12 3 13
CH Lloret 37 28 11 4 13
CHP Bigues i riells 37 28 11 4 13
gEiEg 33 28 9 6 13
CH Palafrugell 31 28 9 4 15
CH arenys de Mar 26 28 8 2 18
HC Castellar 15 28 4 3 21
CP Tordera 10 28 3 1 24

sitges - aEsE 73-66
sant Cugat - Pia sabadell 66-70
Cotonificio - ademar 78-72
Cantaires - Badalonès 60-86
ripollet - santa Coloma 92-75
Cb Castellar - Reus Ploms 59-63
Molins - alpicat 67-77

Tot i haver perdut la categoria fa dues setmanes, l’HC Castellar 
va seguir lluitant per rascar un empat a cinc contra el CH Lloret 
de Mar al Dani Pedrosa.

Els granes van ajustar la defensa, tancant línies, en una jor-
nada en què el tècnic Ramon Bassols va començar a fer proves de 
cara a la pròxima temporada, fent debutar al júnior Jordi Abad.

“Volem aprofitar aquests partits per provar els joves, 
per veure com poder aprofitar la pedrera la pròxima tempo-
rada” explica el tècnic, i afirma que “els jugadors del primer 
equip saben que no són jugadors de Segona Catalana i pujar 
de categoria serà un imperatiu la pròxima temporada”.
L’HC Castellar té encara pel davant dos partits que els farà en-
frontar-se a domicili al líder de la categoria, el CP Voltregà i amb 
el CP Vic, rival amb què acomiadaran la categoria al Dani Pedro-
sa de Castellar.  || a.san andrés

FUTBOL (UE Castellar)

DIssabtE 11 MaIG
Joan Cortiella - Can serrador
10:30     Benjamí d – ripollet Cf 
10:30     Benjamí E – Ef Barberà 
11:30     aleví a – Polinyà aT.
11:30     aleví E – sabadellanca UE
13:30     aleví d – natació Terrassa
15:00     Cadet B – Base Montcada Cf  
17:30     Juvenil B – racing Vallbona
  
Partits a fora
10:00    La romànica –  Prebenjamí a 
10:00    sentmenat -  Prebenjamí B 
10:00    Cerdanyola -  aleví C 
10:45    sabadellenca UE -  aleví f 
11:45    almazora Cf -  Infantil B fem 
13:00    olímpic Can fatjó -  Escola 
13:15    sabadell nord Cf -  aleví B
17:00    Cerdanyola -  Juvenil fem 

DIuMEnGE 12 MaIG
Joan Cortiella - Can serrador
10:00     Benjamí C – Tibidabo Tr
10:00   aleví g – Cerdanyola
12:15     amateur – roda de Ter
14:30     Infantil B – Mercantil CE
16:30     Infantil C – ripollet Cf 
18:00    Cadet C – ripollet Cf

Partits a fora
09:00    Can rull -  Benjamí B 
11:15    Vilamajor Cf  -  aleví H  
17:00    gimnàstic -  Infantil a fem 
17:00    Ef Barberà -  Juvenil a  

aGEnDa
del 10 al 16 de Maig

BÀSQUET (CB Castellar)

DIssabtE 11 MaIG
Pavelló Puigverd
16:30   Preinfantil  – CEB navarcles

Partits a fora
09:00  CB regina Carmeli -  Mini 
09:15    CB Prat -  Premini 
10:30    sant quirze BC -  Mini 
18:00    Basquet Pia -  sènior a 

DIuMEnGE 12 MaIG
Pavelló Puigverd
09:30    Mini  – UE Claret 
11:00     Infantil  – CE Maristes rubí
12:30     Premini fem – Bàsquet sitges
17:00     Júnior fem – CB sant Just

Partits a fora
12:45   n.Terrassa –  Premini fem
16:00    UE sant Cugat -  Cadet 
19:45    Basquet Pia -  sènior B 

HOQUEI (HC Castellar)

DIssabtE 11 MaIG
Pavelló Dani Pedrosa
16:00    iniciació a – cp corbera 
17:00   prebenjamí a – Sant Just 
18:00    prebenjamí B – arenys Mar 
19:00    Benjamí – cerdanyola ch 
20:00  Juvenil B – ch Juneda
 
Partits a fora
15:45  ue la garriga -  Fem 
20:00  ch Mataró -  aleví 

DIssabtE 11 MaIG
Partits a fora
12:30   cp voltregà -  Sènior
18:00   cp Sant celoni -  infantil 
18:30   igualada hc -  Juvenil a 

FUTSAL (FS Castellar)

DIssabtE 11 MaIG
Pavelló Joaquim blume
17:15   Juvenil a –  sant Cugat fs

Partits a fora
10:15   arrahona Cfs -  Cadet B
14:15   franciscans -  Juvenil B

DIuMEnGE 12 MaIG
Pavelló Joaquim blume
13:00     Infantil a – natació sabadell
17:00     sènior B –  Cfs Palau PB

Partits a fora
10:30   sant andreu -  Cadet a
16:00   futsal Mataró CE -  aleví B
16:30   Cfs Castellterçol -  aleví a

BITLLES (CB COLOBRERS)

DIuMEnGE 12 MaIG
Partides a fora
10:00  termites llefià - ll. Bcn 
11:00    St. Martí Sarroca - ll. Bcn
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s’obren inscripcions per a 
una paella popular al 41è 
aplec de Castellar Vell

Una de les principals novetats del 
41è aplec de Castellar Vell que tin-
drà lloc el 19 de maig és una pae-

lla popular oberta a tothom. Ja es 
poden comprar tiquets de manera 
anticipada, per 5 euros, a la botiga 
stop, al carrer Major, 56. Tots els al-
tres grups que hi vulguin participar 
poden omplir el formulari a www.
castellarvalles.cat/paellesaplec. 

aquesta setmana, el Quins 
fogons més artístic amb un 
baclaua de fruits secs

aquest divendres, les noies de 
quins fogons ens porten una re-
cepta mediterrania d’origen turc, 

el baclaua. aquestes són unes pos-
tres dolces fetes amb pasta fil·lo 
i farcides de fruits secs. si voleu 
saber com es fa, no us perdeu el 
vídeo penjat al facebook quins fo-
gons, al Youtube de L’actual i a la 
pàgina web del setmanari. 

Dissabte arriba a l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont, en doble sessió a les 18 h i 20.30 
h, l’obra Ovelles, de Carmen Marfà i Yago 
Alonso, protagonitzada per Biel Duran, 
Albert Triola i Sara Espígul. Aquest obra 
clou el cicle teatral hivern-primavera a 
l’Auditori. Es tracta d’una comèdia sobre 
tres germans  a qui els toca una herència 
molt insòlita de part d’un tiet avi. “Els to-
quen 512 ovelles!”, explica Albert Triola. 

Aquest serà el punt d’inici de la co-
mèdia, en què els tres germans es troba-
ran per decidir què han de fer-ne, amb 
aquesta herència. “Això és una excu-
sa perquè es trobin els tres germans”, 
afegeix Triola. Amb aquest motiu, els co-
neixerem, els veurem, i els passaran mol-
tes coses. “No és una comèdia de l’ab-
surd, és clàssica”. Comença amb una 
idea boja, original i divertida i, al princi-
pi, “la gent riu molt”. A poc a poc, se’n 
va cap a un altre lloc, a mesura que anem 
coneixent els germans. També coneixe-
rem els seus problemes, què els passa. 
“El final és amarg, perquè coneixem 
més com són, se’n va cap a un lloc més 
dramàtic i més tendre”, segons Triola. 
Efectivament, la comèdia té una dosi im-
portant de tendresa i sensiblitat.

Els tres germans són absolutament 
urbanites, “i això provoca molt riure, 
perquè no saben què fer amb una herèn-
cia com aquesta, no tenen ni idea de com 
gestionar-la, unes ovelles, imagina’t”.

Com passa amb les bones obres, Ove-
lles no té només un tema central, sinó que 
parla de tot. “Si bé parla de l’amor entre 
els germans, de les relacions, de la crisi 

dels personatges envers els temps que 
corren, etcètera”. 

Amb Biel Duran, “havíem treba-
llat fa 20 anys junts a ‘La filla del mar’ 
i amb la Sara, mai”, comenta Triola. La 
feina actoral ha funcionat molt bé, per-
què s’ho han passat molt bé. 

La crítica i el públic han valorat molt 
positivament la proposta de Flyhard Pro-
duccions. “La gent ens diu que semblem 
germans de debò”. Aquest aspecte s’ha 

doble sessió d’‘ovelles’ a l’auditori

D’esquerra a dreta, albert triola, biel Duran i sara Espígul a l’obra ‘ovelles’, de la flyhard Produccions. || CEdIda

dissabte arriba una proposta de Flyhard produccions protagonitzada per Sara espígul, Biel duran i albert triola

  Marina antúnez

vist afavorit pel fet que “hem tingut molt 
temps per assajar-la, i això no és habi-
tual en alguns projectes teatrals ac-
tuals”. L’actor tenia bones sensacions 
perquè s’ho passava molt bé assajant, 
recorda, i quan es va estrenar va corro-
borar que l’obra interessava.

Un altre aspecte que també ha mo-
tivat Triola és el fet de treballar amb au-
tors vius. “La Carmen i el Yago tenien 
les idees molt clares, però haver pogut 

Quan? 
Dissabte, 11 
de maig, 18 h 
(exhaurides) i 
20.30 h 
 

on? 
auditori Municipal 
Miquel Pont

auDItoRI MunICIPaL | teatre

pactar amb ells algunes propostes ha 
estat molt interessant”. Conjuntament, 
“hem fet un ‘working progress’”. La 
feina és bàsicament actoral, i s’acompa-
nya d’una escenografia del tot realista.

És el primer cop de la gira de prima-
vera que la companyia farà doble funció. 
“Això és molt bona senyal perquè vol 
dir que hi ha hagut molta demanda”. 
La idea és seguir girant l’obra Ovelles en-
cara durant la tardor que ve.  
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Eloi Creus ha estat guardonat per a 
la millor traducció per Les comèdies 
alades: Els núvols, La pau i Els ocells, 
d’Aristòfanes. El Premi Vidal Alco-
ver, inclòs a la dinovena edició dels 
Premis Literaris Ciutat de Tarrago-
na, està dotat amb 12.000 euros i la 
publicació de l’obra, que serà amb 
Edicions de 1984. “És el premi de 
traducció amb més dotació dels 
Països Catalans”, diu Eloi Creus.

L’acte de lliurament dels Pre-
mis Literaris Ciutat de Tarragona 
es va fer el 4 de maig al Teatre Me-
tropol de Tarragona. També es va 
premiar l’escriptor mallorquí Jaume 
C. Pons Alorda amb el 29è premi de 
novel·la Pin i Soler per l’obra Ciu-
tat de mal i Xavier Mas Craviotto 
es va emportar el 22è premi Tinet 
de narrativa curta amb Geografies 
de l’absència.

Per poder optar al premi, 
Creus havia presentat un projecte 
en què explicava per què creia que 
s’ha de traduir un autor en concret 

i per què defensava que la seva obra 
era important, “i vaig adjuntar una 
part important de la traducció 
que vaig plantejar”, apunta Creus. 
El traductor es va mostrar emoci-
onat per la bona notícia del premi, 
ja que una de les coses que el jurat 
pot tenir en compte és la trajectòria 
del traductor, “i jo, com a traduc-
tor, només tinc un llibre que enca-
ra no ha sortit, la meva vida com 
a traductor encara és limitada”. 

De moment, ha traduït una 
part de la primera de les tres co-
mèdies i l’objectiu és que, com a 
màxim d’aquí a dos anys, ja esti-
guin acabades. De fet, l’import del 
premi està pensat “a raó de 1.000 
euros per mes perquè puguis aca-
bar la traducció”.

Les tres comèdies seleccio-
nades són de la producció mitja-
na d’Aristòfanes, són de la matei-
xa època, van seguides en el temps 
respecte les que s’han conservat, 
totes tres passen al cel i n’hi ha 
dues, a més, que tracten temes molt 
semblants. “He triat aquest títol, 
‘comèdies alades’, perquè el mot 

‘alades’ es fa servir molt en la po-
esia homèrica per parlar de pa-
raules líriques”.

Una de les característiques de 
la traducció que ha fet Eloi Creus és 
que és en vers. Això afegeix caràcter 
líric al text. “No se sap ben bé per 
què, en català, Aristòfanes sem-
pre s’ha traduït en prosa, donant 
més pes al caràcter humorístic 
que al poètic”. Creus afegeix que, 
traduint el text en vers, es pot fer 
una balança més equilibrada de les 
dues coses, tant de l’aspecte poètic 
com del còmic.

El caràcter humorístic d’Aris-
tòfanes s’explica per jocs de parau-
les que, “traduïts literalment no 
funcionen i per trobar una broma 
m’hi passo setmanes”.

L’altre component dificultós 
és la poètica i la mètrica, perquè la 
traducció és rítmica, és a dir, intenta 
imitar el ritme grec. “He de tradu-
ir 4.635 versos o sigui que hi tinc 
una feinada!”. Segons Creus, tra-
duir Aristòfanes és molt complicat, 
precisament, per aquest component 
humorístic i poètic. 

cultura

el castellarenc ha estat guardonat als premis literaris ciutat de tarragona per la traducció d’aristòfanes, en vers

eloi creus, premi vidal alcover
PREMI LItERaRI | ciutat de tarragona

Eloi Creus recull el Premi Vidal alcover als Premis Literaris Ciutat de tarragona. || CEdIda

Quatre feres exposades a la V trobada de bèsties, a la plaça Calissó. || M. a.

EtC | v troBada de BèStieS

Les feres 
van tornar 
a Castellar 
Aquest dissabte passat, l’Esbart 
Teatral de Castellar va celebrar la 
V Trobada de Bèsties convidant les 
feres de foc conegudes com la Bès-
tia (Parets), el drac Pepa (Santa Per-
pètua de la Mogoda) i el foc Follet 
(Sant Feliu de Codines), a més de la 
Víbria, de Castellar del Vallès. L’ac-

tivitat va començar a la plaça Calis-
só a les 17 h amb la plantada de les 
quatre bèsties. A continuació, a les 
18 hores, hi va haver una sessió de 
contes i cançons relacionades amb 
els dracs, comptes i cavallers. Una 
de les històries que es van poder es-
coltar fa referència al Drac de Sant 
Llorenç del Munt que, conta la narra-
ció del segle X, va ser fruit de la ven-
jança dels sarraïns contra els cristi-
ans, una fera que va amagar-se a la 
cova del drac i que, després de l’es-
comesa del compte Guifré el Pelós, 
va acabar morint al Sot d’en Goleres, 
sota el Puig de la Creu.

En acabat dels contes, les per-
sones que van visitar la plaça Ca-

lissó van poder fer-se fotos amb les 
bèsties, encara plantades a la plaça. 
Mentrestant, les colles convidades 
van poder desplaçar-se tranquil-
lament fins a l’Esbart, on van sopar 
tots junts. 

Va ser a les 21.30 h, quan el cel 
ja era pràcticament fosc, quan va co-
mençar la cercavila de bèsties, que va 
sortir del Calissó per la carretera de 
Sentmenat fins arribar a la plaça d’El 
Mirador, on van fer una encesa con-
junta de foc, es van donar obsequis 
a les colles convidades, i es va fer un 
castell de focs de cloenda. Més tard 
de les 22 hores, la festa de bèsties va 
seguir al carrer Colom, amb música 
de discjòqueis.  ||  M. a.

  Marina antúnez
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Aquest divendres, 10 de maig, el 
DocsBarcelona del Mes torna amb 
una proposta documental titulada 
Time trial, l’última carrera d’un cicli-
osta redimit. Es podrà veure a les 20 
hores a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont. L’acte està organitzat per L’Au-
la d’Extensió Universitària, Cal Gori-
na i el Club Cinema Castellar Vallès. 

Aquest film explica la història 
sobre el retorn al ciclisme de compe-
tició de David Millar, el gran ciclis-
ta escocès que va veure truncada la 
seva carrera esportiva per un cas de 
dopatge l’any 2004. Deu anys des-
prés, tot i sentir-se gran, el David de-
cideix tornar a competir per redimir 

el retorn d’un ciclista d’elit
el docsBarcelona de maig explica un cas de lluita contra el dopatge

DoCsbaRCELona DEL MEs | cineMa

els seus actes del passat i començar 
de nou com a ciclista net amb un ob-
jectiu: el Tour de França. Serà capaç 
de tornar a disputar aquesta compe-
tició tants anys després? Cada any 
que passa és un any menys del que 
disposa un atleta per aconseguir les 
seves grans metes. 

David Millar va comprar la seva 
primera bicicleta quan tenia 15 anys. 
Després del que va passar, el David 
s’ha convertit en una veu potent a 
la lluita antidopatge, ja que ha pu-
blicat alguns llibres i és comenta-
rista esportiu. 

La pel·lícula anglesa, dirigida 
per Finlay Pretsell, arriba aplaudi-
da i nominada als festivals més im-
portants a nivell internacional, com 
l’IDFA o CPH:DOX.   

  Marina antúnez

Espaiart, escola d’arts escèniques 
a Castellar del Vallès, va fer el con-
cert d’agraïment a la cinquena edi-
ció de la beca El Cor de la Nit, una 
beca finançada íntegrament per 
Mossèn Ramon Villarino i destina-
da a les alumnes de les formacions 
corals El Cor de la Nit i SOM·night.  
L’actuació va tenir lloc a l’església 
de Sant Feliu del Racó, el 4 de maig.

Aquesta iniciativa neix amb 
la vocació de premiar la trajectò-
ria de diferents alumnes. “El nos-
tre interès és ajudar en l’exemple 
de la consolidació dels valors que 
Espaiart sempre ha posat per da-
vant de l’ensenyament de les arts 
escèniques”, diuen a Espaiart.

Aquestes beques han estat un 
gest de mossèn Ramon Villarino, 
que ens va deixar el mes de desem-
bre passat. Aquest any, les becades 
han estat Carla Fité i Júlia Ribes, 

dues de les components de la forma-
ció de joves SOM·night, “que van 
llegir un escrit d’agraïment i re-
cord que va fer emocionar la gran 
quantitat de públic que s’aplegava 
a l’esglèsia de Sant Feliu”.

Es van poder escoltar obres 
de musicals com Els Miserables, Ma-
tilda, El gran showman i Mary Pop-
pins, entre altres. “Ara ens sentim 
orfes d’un gran amic d’Espaiart, 
amant de la música, protector 
dels infants i dels joves que ens 
va mostrar un camí, el de la ge-
nerositat infinita i sincera”, ex-
pressen des d’Espaiart.

Els queda aquesta herència. 
“Eternaments agraïts al Ramon, 
ens comprometem a seguir gene-
rant sinergies amb una mirada il-
lusionada i seguirem fent camí, 
seguirem fent coral, seguirem 
fent escola”.  || rEdaCCIó

emotiu concert  
d’espaiart

Concert d’agraïment a la beca El Cor de la nit a l’església de sant feliu. || CEdIda

EsGLésIa DE st. fELIu | Beca cor de la nit

L‘Associació de Veïns de Can Font ha 
valorat molt positivament la parti-
cipació de la gent a la Festa de Pri-
mavera de Can Font que va tenir lloc 
diumenge, 5 de maig. Als jocs infan-
tils hi va haver 40 inscripcions. Del 
Club 600 Sabadell hi van partici-
par 10 cotxes 600, i del Vespa Club 
Sabadell, 7 o 8 motos. “Les parades 
també van vendre força productes, 
hi havia moltes persones”, afegeix 
Gabarró. La zumba també va comp-
tar amb moltes balladores.  || M. a.

uRbanItZaCIons | can Font Primavera de 
festa, a Can Font

fotograma de ‘time trial’. || CEdIda
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‘rebujito’, i a ballar!

Milers de persones van passar per l’Espai tolrà per gaudir d’actuacions i grastonomia andalusa. || g. PLans

L’Espai Tolrà va tornar a quedar tenyit dels 
colors esclatants de la primavera. Cente-
nars de vestits llampants, estampats amb 
motius florals i llunes, van escampar ale-
gria per la Feria d’Abril. Un any més, i ja 
portem nou edicions d’una festa que, tot 
i ser pròpia d’Andalusia, ha quedat arre-
lada a la vila.

“El que més destaquem és la gent, 
entranyable. Sempre disposada a tre-
ballar per l’associació i per l’esdeveni-
ment amb alegria i il·lusió”, reconeixia  
Toni Valenzuela, que ja ha perdut el compte 
dels anys que fa que assisteix a la festa amb 
la Hermandad del Rocío de Sabadell, que 
va ser una de les entitats convidades per 
la Casa Andalucía Castellar del Vallès. Qui 
també hi assisteix des de fa temps és l’An-
tonia Márquez, del Coro Rociero de Sant 
Julià: “Ja fa vuit o nou anys que venim a 
les romeries. I està tot molt ben orga-
nitzat, a més és molt familiar”. Hi co-
incideix la Joaquima Farrús, del Coro de 
Sentmenat: “m’agrada molt l’ambient, 
la germanor...”.

Durant els tres dies que va durar la 
festa, de divendres a diumenge, milers de 
persones van gaudir dels espectacles mu-
sicals i de la gastronomia pròpia d’Andalu-

 Guillem Plans

sia. “Ens encanten els espectacles, però, 
sobretot, el ‘cocido’ d’avui”, assegurava 
Rafael Martínez, també del Coro de Sant 
Julià, diumenge a la tarda. No hi van fal-
tar, evidentment, les especialitats.  “El 
‘pescaíto frito’, els ‘chocos’, las migas, 
el ‘cazón’... Tot, tot ha encantat!”, ce-
lebrava la Montse Moya, cuinera. “Però, 
sobretot, el ‘rebujito’!”, s’encarregava de 
matisar la Tere Cuenca.     

El divendres a la tarda va ser exclu-
sivament musical. I, l’endemà, el ritme va 
continuar amb actuacions, entre aques-
tes la local, del Cuerpo de Baile de la Casa 
de Andalucía, dirigit per Lorena Saura. El 

Milers de persones han 
passat per la novena 
edició de la Feria d’abril, 
des de divendres 
fins a diumenge

diumenge, caracteritzat per la rua pels car-
rers de Castellar i per l’espectacle eqües-
tre de José Ruíz, va portar una novetat: les 
sardanes del Casal Catalunya.

Una escola de dansa de Terrassa, la 
Dance Street&Fes Gym, que va portar una 
seixantena de balladors, va oferir l’actuació 
de cloenda. Encara que la modalitat no en-
caixi en la tradició de la festa, és totalment 
comprensible que s’hi apuntin, ja per segon 
any consecutiu, tal com explicava Javier 
Souto, professor de l’escola: “Ens agrada 
mesclar cultures de danses... Però, so-
bretot, a tot el que sigui animar i passar-
nos-ho bé, ens hi apuntem!”. 

ha durat la 
feria d’abril a 
Castellar del 

Vallès

DIEs

3

XERRaDa | 74 aniverSari

L’Arxiu Municipal i la Biblioteca Mu-
nicipal organitzen conjuntament una 
xerrada titulada ‘El camí dels republi-
cans espanyols cap al KL Mauthau-
sen’, a càrrec de l’arxivera Sílvia Sáiz. 
L’acte s’ha programat a les 19 hores 
a la Biblioteca Municipal en motiu 
de la commemoració, el passat 5 de 
maig, del 74è aniversari de l’allibera-
ment del camp de Mauthausen, l’any 
1945. En aquest camp hi va haver fins 
a 200.00 persones, hi van ser empre-
sonats 10.000 espanyols, 2.200 dels 
quals eren catalans.

Sáiz explicarà la divisió que hi 
havia als camps de concentració, de 
I, II i III categoria. “Mauthausen era 
un acamp de III categoria, un camp 
d’extermini amb elements irrecu-
perables”, explica Sáiz.  

La xerrada inclourà diversos as-
pectes històrics i socials del moment, 
com l’exili acabada la Guerra Civil, 
l’acollida de l’estat francès als republi-
cans espanyols i la situació als camps 
d’acollida del sud de França, l’esclat 
de la II Guerra Mundial, l’allistament 
a les diferents opcions que els propo-
sa l’estat francès: la Legió Estrange-
ra, els Batallons de Marxa i les Com-
panyies de Treballadors Estrangers, 
i l’estada i la feina a la Línia Maginot.

També es repassarà el període  
de la captura per part de les tropes ale-
manyes i el pas pels stalags (camps de 
presoners de guerra), i la decisió de 
Serrano Suñer de declarar-los no es-
panyols, l’enviament al K L Mauthau-
sen i les condicions de vida al camp. 
Finalment, l’alliberament, el 5 de maig 
de 1945.  || M. a.

L’Arxiu 
recorda 
Mauthausen 
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DEstaQuEM EXPosICIons

agenda del 10 al 19 de maig de 2019

DIVeNDres 10
20 h – CInEMa
Docsbarcelona del Mes: time trial
auditori Municipal
organització: cccv, l’aula i cal 
gorina

DIssaBte 11
10.30 h – PRoPosta
taller de psicomotricista en família
gimnàs de l’escola Mestre pla
organització: Suma per la Marató 
de la diversitat
cal inscripció a mapunto@suma-
castellar.cat

11.30 h – InfantIL
Racó 0-3 anys: fem pastetes co-
mestibles
ludoteca Municipal
organització: ludoteca Municipal 
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”
Sortida des del vestíbul de l’auditori
organització: ajuntament 

17.30 h – PRoPosta
“Mil i una maneres de dormir, de 
veure-hi, de comunicar-se, de 
jugar, de córrer, de riure, de mirar, 

d’aprendre... de ser”
a càrrec de Marta prat,
cofundadora de Sala puigverd
conferència de cloenda de la 
Marató Suma
Sala d’actes d’el Mirador
organització: Suma per la Marató 
de la diversitat

18 h – baLL
ball a càrrec de Quin Ritme
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de Saló

DIllUNs 13
19 h – PRoPosta
Debat electoral jove
amb membres de les candidatures 
que es presenten a les eleccions 
municipals
Sala d’actes d’el Mirador

de 21 a 23 h -  baLL
Curs de salsa
(iniciació i salsa social)
calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DIMarts 14
20 h - PREsEntaCIÓ
Presentació dels llibres ‘Estigma’ 
i ‘Dormo molt’
el calissó d’en roca
organització: Suport castellar

DIMecres 15
9.30 h – PRoPosta
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del cap
organització: ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

19 h – Xerrada
“El camí dels republicans espa-
nyols cap al KL Mauthausen”
a càrrec de la historiadora Sílvia Sáiz
Biblioteca Municipal
organització: arxiu Municipal i 
Biblioteca Municipal

DIjoUs 16
21.30 h -  MúsICa
Jam session al Calissó
el calissó d’en roca
organització: calissó d’en roca

DIVeNDres 17
de 9 a 12 h i de 16 a 18.30 h – 
PRoPosta
acroesport
exhibició d’acrobàcies amb música 
a càrrec dels alumnes de 4t de 
l’escola Mestre pla
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: escola Mestre pla

21 h – CInEMa
Cinefòrum: ‘Lazzaro feliz’
auditori Municipal
organització: club cinema 
castellar vallès

22.00 h – tEatRE
‘El rei borni’
Sala de petit Format de l’ateneu
organització: esbart teatral
de castellar

DIssaBte 18 
 
de 10 a 16 h - PRoPosta
“Pase” de pista Ciutat
de Castellar
campionat de dansa
recinte Firal de l’espai tolrà
organització: Beatriz de haro

11.30 h – PRoPosta
L’Hora del Pati: pintem amb guixos
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: ludoteca Municipal

11.30 h – PRoPosta
festa de la Primavera al Mercat, 
amb Màgica Clown Lilina
Mercat Municipal
organització: Mercat Municipal 

18 h – baLL
festa country
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de Saló 

21.30 h – tEatRE
‘El rei borni’
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: esbart teatral
de castellar

DIUMeNGe 19 
a partir 8.45 h – PRoPosta
41è aplec de Castellar Vell
castellar vell
organització: ajuntament i 
comissió aplec de castellar vell 

16.30 h – CInEMa
‘La Mia i el lleó blanc’
auditori Municipal
organització: ajuntament 

18 h – baLL
ball a càrrec de sol de nit
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: amics del Ball de Saló 

18.30 h – tEatRE
‘El rei borni’
Sala de petit Format de l’ateneu
organització: esbart teatral de 
castellar 

18.45 h – CInEMa
Cicle Gaudí: ‘superlópez’
auditori Municipal
organització: club cinema 
castellar vallès 

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

‘El rei borni’
17 de maig · 22 h · sala de Petit format de l’ateneu
aquest divendres , a les 22 hores, l’ETC estrena ‘El 
rei borni’ de Marc Crehuet sota direcció d’alfonso 
fernández. L’obra arrenca amb dues amigues ques 
es troben per sopar amb les seves parelles després 
d’uns anys sense contacte. Tot i haver optat per ca-
mins diferents, la sandra i la Lídia estan conten-
tes d’haver-se retrobat i de reiniciar la seva amis-
tat. L’Ignasi  i el david semblen avenir-se, també. 
Però hi ha una cosa que s’interposa entre tots qua-
tre, de manera que cadascú haurà de conjurar les 
pròpies contradiccions a partir del sopar. Potser 
té res a veure amb el fet que a l’Ignasi li falti un ull? 
Les funcions es faran des del 17 de maig fins al 2 de 
juny, divendres i dissabtes a les 22 h i diumenges a 
les 19.30 h. al repartiment hi figuren Joan romeu, 
Maria Hernández, Àlex Torrano, Herman fernández 
i Montse gatell.

Exposició: “Homenatge a les grans 
dones: Elles també fan història”
Fins al 3 de juny
residència les orquídies
organització: erc

Escape Room 
dissabte 11 i diumenge 12 de maig
horaris convinguts
Suma per la Marató de la diversitat
aules d’eSo de l’escola Mestre pla
inscripcions a través de la web de su-
macastellar.cat

Exposició permanent: “trenquem rei-
xes 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: 650008074
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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

DEfunCIons 

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

“En la vida real les persones més fanàtiques són les que no tenen cap convicció.”
Gilbert K. Chesterton 

@jaume_calsina @evapellise @willieroman
Pastors que ja no hi són autèntica Havana. El Malecón diente de León

MEMÒRIEs DE L’aRXIu D’HIstÒRIa 

InstaGRaM · @lactual 

L’orquestra castellarenca a l’emblemàtic Bar del Pi, a l’hora de les postres. A la nit, després del ball, era 
costum anar a fer el ressopó. Van vestits amb americanes caribenyes, estil adoptat llavors per diverses 
orquestres. Sobre la taula, una dotzena d’ampolles de “xampany” Codorniu i uns bons talls de coca, 
cosa que potser indica que es tracta d’alguna revetlla d’estiu, ja que en altres taules es veuen senyores 
amb vestit de màniga curta  || fons: MIqUEL JULIana PUIgdoMÈnECH || aUTor: rEPorTaJEs sECUndIno - sa-

BadELL ||TExT: aLBErT anTonELL  || arxIUHIsTorIaCasTELLar@gMaIL.CoM ||  faCEBooK.CoM/arxIUHIsTorIa 

Ressopó al bar del Pi, vers 1950-60

penúltima

Josefina Gómez Larrosa
84 anys  · 02/05/2019 

 Meritxell Vidal Garcia
42 anys  · 03/05/2019  

Josep olivé Escarré  
93 anys  ·06/05/2019 

tELÈfons DIntERÈs: ajuntament 937 144 040 ·  fax ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · Whatsapp Policia Local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CaP (ambulatori) 937 4711 11 · servei de Català 937 143 043 · Centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 funerària Castellar 
937 277 400 · Tanatori 937 471 203 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · aCC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · Taxis Castellar 937 143 775
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la contra

Marc Quesada

Martín Berasategui 
és un mirall en què 
fixar-me cada dia

Cap de cuina del Etxeko Martín Berasategui (Eivissa)

C
E

d
Id

a
Amb vocació de cuiner des de petit, va començar a for-
mar-se al restaurant de la seva família, a Castellar. El seu 
recorregut com a cuiner va seguir a Andorra, Sant Sebas-
tià i Eivissa, on ara és cap de cuina del grup Berasategui

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
L’ambició
un defecte que no pots dominar?
La impaciència
una persona que admires?
Els meus pares
un cuiner de referència?
Martín Berasategui
Quin plat t’agrada més?
qualsevol que faci ma mare
un viatge pendent?
El Japó
una música?
flamenc
un llibre?
‘El alquimista’, de Paulo Coelho
una pel·lícula?
‘Una mente maravillosa’
un restaurant?
quique dacosta
amb quin plat ens acomiades?
souflé d’ametllets amb gelat de poma 
i cardamom

”

“

· on guardes els primers records?
Ben petit, ja tinc records des dels 8 i 
9 anys cuinant a casa. I amb 12 o 13 ja 
sabia que em dedicaria a la cuina. Els 
meus pares tenien un restaurant a 
Castellar del Vallès, La Bruixa, on ofe-
rien menú diari. Allà vaig començar 
a formar-me.  Recordo molt la truita 
de patates, que ja feia amb tan sols 9 
anys. Tinc família al País Basc i cada 
any hi anàvem. Allà m’al·lucinaven 
les truites, els calamarsons, el lluç 
amb salsa...

· La teva dedicació va coincidir 
amb el fenòmen televisiu del pro-
grames de cuina?
Tinc 27 anys i no soc gaire seguidor 
de programes al voltant de la cuina, 
molt d’ells només són xou i tenen poc 
a veure amb la vida professional a 
la cuina. 

· Com i on et vas formar?
Econòmicament, no em podia per-
metre apuntar-me a una escola de 
nivell i, per perseguir el meu somni, 
amb 18 anys vaig decidir marxar cap 
a Andorra a l’època forta, a l’hivern. 
Vaig marxar sense saber què m’espe-
rava allà, sense feina, sense habitatge, 
sense res. Sabia que hi havia bons res-
taurants, això sí. I jo volia formar-me, 
adquirir unes bases.

· on et van agafar per treballar?
Me’n vaig anar a Grandvalira, a l’es-
tació d’esquí. Allà vaig estar-hi dos 
anys. I és on vaig conèixer el que és 
ara el meu millor amic i amb qui estic 
al projecte de Martín Berasategui, el 
Francisco Budia, ell com a xef i jo com 
a cap de cuina. Vam decidir marxar 
junts cap a Eivissa.

· I on vau seguir treballant?
Vam entrar al Nassau Beach Club, un 
dels referents a l’illa d’Eivissa en res-

tauració. El Paco ja tenia unes bases 
culinàries, amb 21 anys, ja havia tre-
ballat amb Martín Berasategui. Amb 
20 anys, vaig conèixer un altre tipus 
de cuina, una cuina que jo mai havia 
vist i que ni m’havia imaginat. 

· Descobreixes la cuina creativa?
Més aviat, descobreixo que es pot fer 
un altre tipus de cuina, amb altres 
tècniques, amb productes que jo no 
havia vist mai, i sí que visc un punt 
d’inflexió a nivell professional. Sem-
pre havia estat autodidacte, no vaig 
estudiar a cap escola de cuina. Sem-
pre havia tingut clar que volia fer al-
guna cosa important i treballant en 
un lloc com el Nassau vaig començar 
a aprendre’n de veritat. 

· L’any 2014 coneixes el projec-
te de Martín berasategui, com?
Em sorgeix l’oportunitat d’anar al res-
taurant Martín Berasategui de Sant 
Sebastià a fer un stage. Allà em va can-

viar tot. Ell, per a mi, és un exemple, 
un referent, un mirall en què fixar-me 
cada dia. Poder fer les pràctiques en un 
tres estrelles Michelin és tot un luxe.

· Quan tornes a Eivissa?
Doncs al cap d’un any. Primer, se’m 
planteja una oferta laboral per que-
dar-me al grup Martín Berasategui 
a l’estranger, però no era el moment, 
no vaig acceptar la proposta. I vaig 
tornar al Nassau. Allà ja havia treba-
llat d’auxiliar de cuina; l’any següent 
vaig ser cap de partida de pastisseria; 
el següent, de freds, i de carns i peixos, 
i finalment, cap de cuina. Així vaig es-
tar-hi durant cinc anys, amb una bona 
oferta del Nassau. 

· I arriba una nova oferta?
Sí, Martín Berasategui volia inaugurar 
un nou restaurant a Eivissa, que for-
més part de Palladium Group. És l’Et-
xeko Martín Berasategui. El Martín 
passa a ser l’assessor en un d’aquests 

nous restaurants. Agafa Francisco 
Budia de xef de cuina i, a mi, de cap de 
cuina. Va ser aquest hivern, d’aquí a 
poc inaugurem, les obres encara estan 
en marxa. Hem estat dos mesos al res-
taurant de 3 estrelles, creant la carta. 

· Quins són els pilars d’aquesta 
carta a l’Etxeko?
Intentem lligar la cuina tradicional 
basca amb el producte balear. La cuina 
Berasategui segueix sent cuina, és a 
dir, producte i respecte per la tradició, 
i això és díficil de trobar, a nivell d’es-
trelles Michelin. Fem servir producte 
de l’illa, tenint en compte el clima, les 
carns, els peixos, les herbes aromàti-
ques autòctones... El que ha estat di-
fícil ha estat el camí fins aquí, 10 anys 
lluny de casa, de la família i dels amics, 
treballant moltes hores perquè aques-
ta professió és molt exigent. La meva 
vida gira al voltant de la cuina i no la 
canviaria per a res. Com diu el Mar-
tín: “Garrote!”

 Marina antúnez


