.cat

520

DEL 17 AL 23 DE MAIG DE 2019

Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

teatre | p19

L’Esbart Teatral
estrena divendres
‘El rei borni’
a l’Ateneu

POLÍTICA | p04

26M
MUNICIPALS
2019

Entrevista a les
quatre candidatures
sense representació
municipal

Components joves de sis de les set candidatures que es presenten a aquestes eleccions municipals en el debat que es va celebrar dilluns passat a la Sala d’Actes d’El Mirador . || Q. pascual

política | p9

El jovent entra en la campanya electoral
Les polítiques de juventut centren el primer debat de les municipals. Dimecres que ve serà el torn dels caps de llista
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erc | candidatura

26M

junts per castellar | candidatura

Rafa Homet: “La república posa
els drets de les persones al centre”
ERC va presentar la seva llista en un acte a la plaça Calissó

Rocío Gómez

Inclusió, igualtat d’oportunitats, educació, economia local i república.
Aquests van ser els conceptes que
més es van repetir durant la presentació de la candidatura d’ERC Castellar per a les eleccions municipals
del 26 de maig, que va tenir lloc divendres passat la plaça Cal Calissó.
Davant d’un centenar de persones, des d’ERC van voler posar l’accent en el conjunt del projecte, especialment en les persones que integren
la llista. I és per això que, per parelles,
van pujar progressivament a l’escenari per destacar els punts que marquen el full de ruta del programa electoral de la candidatura que lidera Rafa
Homet. Les primeres a presentar-se
a la ciutadania van ser Olga Torrents
i Sara Tabelhachmi. “Volem un Castellar millor, que no es conformi”,
van esperonar. El degoteig de candidats va continuar amb Sílvia Ciuraneta i Jordi Serra, Jaume Avellaneda
i Alba Sánchez (número 8 i 9), i Sílvia

“Als membres de
la llista d’ERC els
demano generositat,
treball, alegria i
sobretot il·lusió”
Nicolàs i Ferran Rebollo (6 i 7). Entre
altres qüestions, van apostar per una
vila plena d’oportunitats per als joves
i una societat inclusiva.
Amb l’ambient escalfat i escalant números al projecte d’ERC, van
pujar dalt de l’escenari el 4 i el 5, és a
dir, Núria Raspall i Oriol Martori. La
parella política va anunciar els eixos
que vertebren la proposta republicana per al 26M. A tall d’exemple, van
apuntar que la seva candidatura treballarà per “millorar la qualitat de
vida dels castellarencs, donar una
empenta a l’economia local, crear
un nou model urbà i sostenible, o
apostar per la transició ecològica”. Raspall i Martori van reivindicar un Castellar que incorpori una

Quim Torra va ser el plat fort de l’acte de presentació de Junts per Castellar. || q.p.

Torra i Puigdemont avalen
la llista de Pau Castellví

Rafa Homet en un moment de la seva intervenció a l’acte del divendres. || q. pascual

visió feminista, que “doni suport a
les entitats locals i a la cultura de
proximitat”. La revitalització dels
polígons industrials, una nova piscina
descoberta, la recuperació del parc
de Canyelles, la connexió a la C-58
i l’arribada del tren a la vila també
van marcar el discurs dels candidats.
Després d’un parèntesi cultural
protagonitzat per la ballarina castellarenca Carme Martí, va arribar el
torn de Josep Maria Calaf i Dolors
Ruiz (3 i 2). Plegats, van llegir fil per
randa els noms dels 100 castellarencs
que s’han compromès amb el projecte municipal d’ERC i hi donen suport.
Un cop van fregar la frontera del número 31, Calaf i Ruiz van
fer pujar dalt de l’escenari els trenta membres de la candidatura castellarenca. Entre aplaudiments, el
recompte va finalitzar amb Rafa
Homet, l’alcaldable de la formació.
“Els demano generositat, treball, fraternitat, alegria i sobretot il·lusió”, va afegir. L’ alcaldable
va posar en valor el compromís de la
formació, que compta “amb gent a la
presó, acusada de defensar la democràcia, les seves idees”. “Hem
d’estar a l’alçada. Representar
Castellar és un honor que ens hem
de guanyar”, va emfatitzar Homet.
“La república posa els drets de les
persones al centre”, va concloure.

+ERC

Festa de tancament
de campanya
divendres 24
El divendres 24 de maig, a les 20 h,
ERC Castellar farà la festa de
cloenda de campanya d’aquesta
campanya de les municipals a la
plaça Catalunya. Entre d’altres
activitats, hi haurà una botifarrada
popula, l’actuació musical de la
banda Llongue’s front men band i
altres sorpreses que s’han previst
al llarg de la festa. El cap de llista
d’ERC, Rafa Homet, s’adreçarà
a tots els assistents de la festa
agraïnt la seva participació a l’acte
de cloenda i la implicació a la
campanya electoral dels membres
de la llista, els integrants de la qual
estaran també presents a la festa
de tancament de la campanya.
El preu de l’activitat és de 7 € i
el benefici sobrant de la festa
anirà a la Caixa de Solidaritat
amb les persones represaliades
polítiques. Les inscripcions per
assistir al sopar d’ERC Castellar
es poden enviar al correu
electrònic ercsopar@gmail.com.

L’alcaldable de Junts x Castellar,
Pau Castellví, es mostrava còmode
i desimbolt davant les més de 300
persones que van omplir diumenge
l’Auditori Municipal Miquel Pont
per conèixer la llista i el programa
de l’agrupació. Per a la presentació del seu equip, Castellví es va fer
acompanyar “dels dos presidents
de Catalunya, del president a l’exili, Carles Puigdemont (que va enviar un missatge a través d’un vídeo),
i del president de la Generalitat,
Quim Torra”.
El primer a parlar, però, va ser
el senador Josep Lluís Cleries que
va lloar Castellví. “Vaig conèixer
el Pau a la campanya de l’1 d’Octubre i t’adones quan una persona viu la política amb voluntat
de servei. La política és passió. O
t’apassiones o et quedes d’espectador. I el Pau és una persona propera i apassionada”.
Des de Waterloo, Puigdemont
va enviar un missatge a l’auditori de Castellar: “Ens juguem moltes coses en aquestes eleccions.
‘Junts’ vol dir fer-ho plegats, d’una
manera oberta i diferent. De baix
cap a dalt, per als 7 milions i mig
de catalans. Hem de votar massivament”.
Aprofitant la visita que Castellví va fer a Waterloo va entrevistar Puigdemont i, entre altres coses,
li va demanar com ha de ser un alcalde: “Ha de trepitjar el carrer i
tenir una actitud humil, tenir el
despatx obert per a tothom”. El
president es va acomiadar desitjant
molta sort a Castellví.
Després dels missatges virtuals, l’alcaldable va destacar les prio-

ritats del seu programa. Va ressaltar que s’ha de treballar perquè els
joves no marxin de Castellar i tinguin un futur i la gent gran pugui
viure còmodament. “Transformar la mobilitat, millorar els carrers i les línies de transport públic. Apostar pel teixit associatiu
i pel comerç local. No ens podem
permetre que Castellar sigui un
Mercadona entre Terrassa i Sabadell. Castellar es mereix ser el
millor poble del país”.
A continuació, Castellví va presentar una a una les 30 persones que
l’acompanyen a la llista. En la part inicial, l’alcaldable s’ha acompanyat de
l’Esther Font, com a número 2, Roger
García en el tercer lloc, Lluís López
amb el número 4, Alba Canyadell en
el 5 i Pepi Ramon en el 6.
Després de conèixer l’equip, va
ser el torn del president de la Generalitat, Quim Torra, que va ser rebut
amb aplaudiments als crits de “president, president”. Torra va afirmar que el 26 de maig la població
ha de deixar muda molta gent. “A
tota aquella gent que vol que tot el
país tingui por. Us demano que el
26 de maig ompliu les urnes, que
anem sense por cap a la independència i que tenyirem de groc independència tots els municipis de
Catalunya”.
Finalment va demanar el vot
per Junts x Castellar: “Jo necessitaré que un dia el Pau i la resta d’alcaldes de Catalunya vinguin amb
la vara a la Generalitat per donar
suport a les institucions catalanes, per això és tan important que
el Pau guanyi: Pau et necessito,
us necessito a tots”. || c. domene
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som de castellar-psc | candidatura

Acte de presentació
multitudinari de
Som de Castellar-PSC
Guillem Plans

Som de Castellar-PSC va batre qualsevol
expectativa de poder de convocatòria. La
Sala Blava de l’Espai Tolrà, com a alternativa a un Auditori Municipal que hagués
quedat més que petit, es va convertir en
una immensa celebració que va encabir
800 persones, segons va informar la mateixa formació política durant el transcurs de
l’acte. Castellarencs de diverses edats i de
nombroses entitats de la vila van assistir a
l’acte de presentació de la llista de la candidatura, encapçalada per l’alcalde Ignasi
Giménez, dissabte passat.
La presentació va començar amb un
record al recent difunt Alfredo Pérez Rubalcaba i es van dedicar unes paraules de
reconeixement als companys que han format part de l’equip de govern aquest mandat i que donen un pas al costat donant suport a la candidatura, però en els darrers
llocs. En aquest sentit, Aleix Canalís, que ha
estat regidor i portaveu de l’equip de govern,
en nom de Glòria Massagué, Òscar Lomas,
Pepa Martínez, Maria Antònia Puig, Ángela
Pappalardo, Marta Roman i Ramon Fernán-

dez, va expressar que “ser un servidor públic del poble és un dels honors més grans
que un pot tenir”. Des de fora de l’equip de
govern, va explicar Canalís, continuaran
acompanyant el projecte de Som de Castellar-PSC. La pujada a l’escenari d’Ignasi Giménez va provocar aplaudiments. “Si vols
anar ràpid, ves sol. Si vols anar lluny, ves
acompanyat”, va manifestar l’alcaldable,
fent referència als companys que s’acomiadaven. Aleshores, els va fer entrega d’unes
aquarel·les de la mateixa artista que ha il·
lustrat part de la campanya electoral de Som
de Castellar – PSC, Maria Pichel.
Els regidors Anna Marmol i Joan
Creus es van encarregar de conduir bona
part de l’acte. “Tenim bones sensacions,
d’anys de bona feina, de treball i bon govern”, van valorar sobre els dotze anys de
gestió de l’Ajuntament. Tot i això, “aquestes bones sensacions no ens han de portar un excés de confiança, ens heu d’ajudar a mobilitzar persones”, van afegir.
Sobre la llista renovada, formada per
onze dones i deu homes, es va destacar “l’accent femení” i que compti amb persones
provinents de “sectors diferents, però
amb un denominador comú: la gran pre-

Els membres de la llista de Som de Castellar aplaudeixen els assistents al seu acte de presentació. || q. pascual

800
PERSONES

Van omplir,
segons els
organitzadors,
la Sala Blava

paració i implicació en el teixit associatiu de Castellar”. Yolanda Rivera, Joana
Borrego, Carol Gómez, Lamine Souane i
Ruben Peñalver, entre d’altres, són alguns
dels noms que renoven la llista.
“Falta algú. Una bona tripulació
necessita un bon timoner que aprofiti
les potencialitats de cada membre de
l’equip”. Marmol i Creus van deixar Giménez per al final. Després de l’afluència a la
presentació de la candidatura a l’Auditori,
l’alcalde va voler destacar que la Sala Blava
encara reunia més gent: “Esteu assistint a
un dels actes polítics més multitudinaris

PP | presentació

“Millorem la
vila i oblidem
els llacets”

Bernad, acompanyat d’Alicia Garcia i Elisabeth Jiménez, del PP de Barcelona. || g.p.

Als últims comicis municipals, el 2015,
el PP es va quedar a les portes d’entrar
a l’Ajuntament. Perquè això no es repeteixi, el cap de llista Agustí Bernad
va destacar durant la presentació de la
candidatura dissabte passat a la Sala
Lluís Valls Areny que la formació ha
estat treballant des de fora el consisto-

de la història del poble”. L’alcalde, seguidament, va presentar els 21 candidats que
l’acompanyaran, i en va destacar el caràcter i les aptituds.
Giménez també va recalcar que la vila
“és un dels municipis amb la taxa d’atur
més baixa, amb menys delinqüència, i amb
menys fracàs escolar”. Tot i això, ha marcat alguns dels aspectes a treballar, com
l’habitatge i la mobilitat. Per acabar, adreçant-se al públic de la Sala Blava, va concloure: “Compto amb tots vosaltres. Vosaltres podeu continuar comptant amb
mi per al que sigui”.

ri. Bernad va explicar les línies principals que segueix el programa electoral
del PP, sorgides d’una diagnosi de la
vila. Les infraestructures, la comunicació, les urbanitzacions, l’habitatge,
la seguretat i el civisme són els eixos
temàtics que ha ressaltat. “Si Castellar necessita millores és hora que
comencem a dur-les a terme amb
una passa endavant. I oblidem-nos
de llacets”, va sintetitzar el candidat.
Respecte a les urbanitzacions,
el candidat va assegurar que “són les
grans oblidades de Castellar des de
fa molts anys” i va alertar que “comença a ser hora que algú es preocupi de les seves necessitats”. Per
això, el partit municipal proposa la

figura d’un interlocutor que serveixi de contacte directe entre els veïns
i l’Ajuntament de Castellar.
Tenint en compte la dimensió
de la vila, a més, va criticar que no es
compti amb un servei d’urgències permanent ni amb una millor connexió a la
C-58. Garantir el comportament cívic
de persones amb animals domèstics
han estat dos dels punts del programa electoral que també ha destacat la
formació. I, per últim, Bernad ha manifestat que “la piscina, ara mateix,
és un servei municipal nefast” i ha
reclamat una solució: “Posem-nos
d’acord, que la gent ens ho està demanant. És un dels projectes que
necessita Castellar”. || g. plans

04

DEL 17 AL 23 DE maig DE 2019

eleccions municipals

CIUTADANS

Donar veu a una part important de la població que fins ara no ha estat representada al
consistori. També treballarem per garantir la neutralitat en els espais públics i en els
equipaments. El civisme és molt important
per a nosaltres i apostem per fer més inversió
en neteja –no només en època preelectoral.

· Què aportarà el PP si entra al consistori?

PP

· Com pot millorar la mobilitat a la nostra població?

MATÍAS DE LA GUARDIA
Cap de llista

Donarem suport a qualsevol iniciativa que
millori la mobilitat de la població però no
farem promeses de coses que no són de la
nostra competència.

La clau és promoure l’habitatge social perquè fa uns 10 anys que no se’n construeix.
Cal una actuació en tots els àmbits: també
s’ha de defensar els propietaris que pateixen ocupacions.
· Quins equipaments calen a Castellar?

Volem aconseguir un nombre òptim de regidors per ser útils a les idees que defensem i promoure més pluralitat a l’Ajuntament.

Està clar que els veïns volem una piscina municipal en condicions. Ara bé, potser és necessari fer un procés que compti amb més consens que presentar a dos
mesos de les eleccions un projecte ja dat
i beneït. A nosaltres, aquesta manera de
fer no ens agrada.

· Què aportareu si entreu al consistori?

· Tres propostes del seu programa?

Som la millor garantia per al compliment de
les normes i valors constitucionals que ens garanteixen mantenir una bona convivència, com
s’ha demostrat els darrers 40 anys. Crec que
des de Ciutadans podem aportar idees fresques, propostes que venen de la gent del carrer.

Hem vist que l’Ajuntament té un superàvit de 4 milions el darrer any, per això proposem baixar els impostos (principalment
l’IBI i les escombraries). També defensem
ajuts a les famílies i promourem ajuts per a
la franja de 0 a 3 anys. A més volem simplificar la burocràcia a l’Ajuntament i aplicar
el model de les ciutats intel·ligents.

· Quines expectatives té C’s per al 26M?

· Quina és la prioritat pel proper mandat?

EN COMÚ PODEM CASTELLAR

HUMBERTO CARRERO
Cap de llista

Hem de recuperar
els drets perduts a
Castellar en la sanitat

ple, recuperar els drets perduts en la sanitat
pública. Quan ens vam presentar juntament
amb Decidim es van aconseguir 4 regidors i
ningú s’ho esperava.

AGUSTÍ BERNAD
Cap de llista

· Com pot millorar la mobilitat?

La connexió amb les autopistes és un problema però poca cosa podem fer. És un projecte
en què el PP sol no podrà fer res. Cal el consens de totes les forces de l’Ajuntament. A Sabadell també van bojos per tenir la connexió
amb l’autopista.
· Una solució al problema de l’habitatge?

· Quines expectatives té per al 26M?

La nostra gran il·lusió és tornar a tenir representació al consistori. Tradicionalment
havíem tingut com a mínim un regidor i seguirem insistint amb el nostre projecte per
recuperar-lo.

Cal complir la promesa de l’alcalde de fer
habitatge social. No només afecta els joves,
també les persones en risc d’exclusió. Si hi
ha projecte de construcció d’habitatge cal tirar-lo endavant i també buscar acords amb
els bancs que tenen habitatges buits.

· Com afronta el PP aquestes eleccions?

Quins equipaments fan falta a Castellar?

Som el PP. No ho negarem. Però som de Castellar primer de tot. I el nostre únic interès és
vetllar pels problemes de la gent i de la vila de
Castellar i és al que ens dediquem. La resta
d’assumptes no ens preocupen. Les nostres
prioritats són Castellar, Castellar i Castellar.

El primer i fonamental és una piscina municipal. És un clam general i l’alternativa de
Sige és cara. Nosaltres al 2015 teníem iniciat
un projecte de piscina al costat de les pistes
d’atletisme, no seria una mala idea per poder
aprofitar tot l’entorn natural que tenim.

CUP

tucional crema molt la gent. La CUP ha de
poder recuperar aquest relleu perquè la gent
de Castellar ha de tenir aquesta alternativa i
poder-la tirar endavant.
· Què aportarà la CUP si entra al consistori?

L’arribada del tren és la principal millora
que pot tenir Castellar. Les obres del tren
es van aturar fa tres anys a Sabadell i nosaltres des de llavors ho hem anat reivindicant
tant aquí com al Parlament. Sobre les carreteres, estem en contra del Quart Cinturó
però sí defensem que cal unir la B-124 amb
la C-58. També hi ha deficiències en matèria
de transport públic sobretot amb Terrassa.
Conec molts estudiants que han d’anar a Terrassa i pateixen molts entrebancs.

Tenim clar que tenim uns eixos principals
que hem de defensar. Estem parlant d’implementar al màxim les polítiques d’igualtat, feminisme, LGTBIQ+, ecologisme, territori, mobilitat i participació.

· Una solució al problema de l’habitatge?

· Quines expectatives té En Comú Podem
Castellar per al 26M?

No serà fàcil. A nivell nacional, Podemos ha
patit molts atacs darrerament. A Castellar havíem guanyat les anteriors generals.

· Destaqui tres propostes del seu programa electoral.

Dependrà de les oportunitats que ens donin
els votants de Castellar. Es presenten set candidatures i el vot estarà molt disgregat. Nosaltres hem fet una campanya molt austera però
si aconseguim la confiança dels electors per
poder entrar a l’Ajuntament segur que podrem
fer efectiu el nostre programa com, per exem-

Les nostres prioritats
són Castellar, Castellar
i Castellar

Una de les nostres prioritats és ser la veu de
les urbanitzacions. Quan parlem de Castellar,
també parlem dels Airesols, de Sant Feliu,
de Can Font, de Ca n’Avellaneda. Tenen problemes de manca de manteniments i de mobilitat. És indignant que Can Font no tingui
línia d’autobús. També ens preocupa molt
la neteja i el manteniment de tot el poble.

· Com es pot millorar la mobilitat?

Hi ha molts problemes amb el lloguer, que és
molt alt, una bogeria. Per tant, hem de facilitar uns preus de lloguer que estiguin d’acord
amb l’economia que tenen els veïns del municipi. També hem de fer habitatge públic i
social a través de la creació d’una empresa
municipal. D’aquesta manera es pot ajudar
les persones que pateixen desnonaments
però també als joves que es volen independitzar i no tenen recursos.

· Teniu opcions reals d’entrar al consistori?

Quan es comencin a presentar mocions al
ple que no tenen res a veure amb la vila, hi
votarem en contra. Tenim la missió de fer
de “Pepito Grillo” amb els problemes que
mai es resolen i anar recordant els temes
quotidians que ajuden al benestar de la gent.
· Quina és la prioritat del pròxim mandat?

· Quina solució podem donar al problema de l’habitatge?

Des de l’Ajuntament
garantirem la neutralitat
dels espais públics

26M

Obligar els bancs que tenen habitatges buits
i demanen lloguers altíssims i especueln a
posar-los a disposició de la gent amb necessitats. També volem crear una regidoria de
suport als col·lectius LGTBI i feminista per
defensar i promoure la igualtat de gènere.
Una altra proposta que hem fet és promoure l’increment de l’energia solar perquè ens
permetrà ser més autònoms energèticament.

ROGER FERRIOL
Número 6 de la llista

Volem trencar
aquest règim de
majoria absoluta
· Quines expectatives té per al 26M?

Les expectatives era presentar-nos. Per nosaltres, ja és una victòria. Hem aconseguit formar un grup cohesionat, que ha anat creixent
i ha anat fent propostes.
· Us considereu continuïstes de la tasca
feta per Decidim Castellar?

Entenem la tasca feta per ells des de l’assemblearisme i el municipalisme. Nosaltres hem
vingut a portar la marca CUP aquí. Potser el
que ha passat a Decidim és que al ser una candidatura exclusivament municipalista de Castellar costa molt la renovació i la tasca insti-

· Quina és la prioritat del pròxim mandat?

La nostra prioritat absoluta és trencar d’una
vegada per totes aquest règim de majoria
absoluta que passa per davant de tot i que
és una mena de cultura instaurada a Castellar des de fa molts anys. Som un partit radical perquè provenim de les arrels i volem
canviar-ho tot.
· Com pot millorar la mobilitat?

Entenem la mobilitat des d’un punt de vista
transversal. Castellar necessita un equilibri ecològic amb l’entorn. Apostem clarament pel transport públic, la mobilitat
activa, fer un disseny inclusiu als carrers.
Estem en contra del Quart Cinturó i apostem pel ferrocarril.
· Una solució al problema de l’habitatge?

Defensem el dret a un habitatge digne, forçar
els propietaris que tenen un habitatge buit per
poder-los incloure al mercat. Volem obrir uns
debats participatius i que siguin vinculants.
· Quins equipaments fan falta a Castellar?

Nosaltres no prometem una piscina. Una
infraestructura d’aquest tipus s’hauria de
fer des d’un debat sincer i tranquil sobre
la millor opció.
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c’s | polèmica

Josep Rosales
abandona
Ciutadans
Si al març Josep Rosales presentava
la seva dimissió com a principal representant de Ciutadans a la vila després
de 12 anys, la setmana passada va fer
un comunicat per informar que també
abandona el partit com a militant després de més d’una dècada al capdavant de la formació. Segons explica, a
l’hora d’escollir el cap de llista per a la
candidatura municipal no s’ha tingut
en compte l’opinió de la junta directi-

va ni els afiliats que té la formació a la
vila. “S’ha imposat l’alcaldable. Les
maniobres portades a terme pels
que encapçalen avui dia la candidatura han desestabilitzat i deteriorat la bona marxa de l’agrupació a
Castellar. Haig de renunciar a la militància perquè no hi confio”, afirma
en el comunicat. Rosales explica que
van posar en coneixement de la Comissió de Valors i Garanties aquests “tripijocs”, però que dos mesos després
“encara no tenim resposta”. El que
va liderar la formació creu que, després
d’aquest comunicat, potser es dirà que
ell ha volgut fer mal, “però crec que
les crítiques poden ser beneficioses
si serveixen per corregir. Soc fidel
als meus principis i tinc la consciència ben tranquil·la”. || c. domene

26M

pp | proposta electoral

Campanya de promoció de la vila

Josep Rosales. || arxiu

El PP de Castellar del Vallès pretén iniciar una campanya municipal per
donar a conèixer Castellar i poder així atraure noves activitats. El candidat popular a l’alcaldia, Agustí Bernad, ha destacat que “de vegades fa la
impressió que els nostres rectors municipals no siguin del tot conscients de les possibilitats de promoció del nostre poble, i estem deixant passar un seguit d’oportunitats úniques. Mongetes del ganxet a
part, hi ha més atractius que mereixen ser promocionats i explotats” .
Segons el candidat popular, “tenim unes instal·lacions com l’Espai
Tolrà infrautilitzades al màxim, quan es podrien organitzar esdeveniments diverses vegades al mes simplement col·laborant amb associacions del municipi que només demanen que algú els faci cas”.
A més d’aquestes actuacions, Bernad també aposta per explotar el medi
natural i proposa fomentar activitats ecologistes “que permetrien recuperar l’espai natural que ens envolta” i suggereix recuperar part del
passat industrial de la vila. || redacció
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26M

eleccions municipals

junts x castellar | proposta electoral

Pla de mobilitat sostenible
Junts x Castellar vol impulsar un pla
de mobilitat sostenible i intel·ligent
“fruit de la consulta a les més de
200 persones del municipi que han
contribuït a donar forma al nostre
programa electoral” segons destaca la formació en un comunicat. Segons Junts x Castellar el pla hauria
de tenir en compte la mobilitat dins
i fora de la vila “a través d’un sistema de transport intra (dins del
municipi) i interurbà (entre municipis) més adequat a les necessitats reals del poble”.

La formació continua apostant
per la connexió directa amb la C-58
i per reforçar les línies de transport
públic que connecten amb Sabadell i
evidencia que cal una connexió Castellar-Terrassa, passant, evidentment,
per Can Font i Ca n’Avellaneda.
Junts x Castellar veu urgent
“el desplegament d’un sistema de
transport públic i gratuït que faciliti la mobilitat dins del mateix municipi”. Una persona de Can Font que
no disposi de vehicle privat “només
pot desplaçar-se fora de la urbanit-

zació en taxi. En la mateixa situació
es troben els veïns dels Airesols, el
Balcó o Sant Feliu cada diumenge
i durant tot el mes d’agost”. I en un
context de població cada vegada més
envellida, “tenim gent gran que malgrat viure al casc urbà tenen limitacions de mobilitat i per anar al
CAP, per exemple, han de demanar
un taxi o agafar la Vallesana, fent la
ruta d’anada fins a Sabadell i tornada a Castellar i això s’ha d’acabar”.
Junts x Castellar apunta que fent
ús de les noves tecnologies “es poden
optimitzar les rutes d’aquest transport intraurbà i fer-lo intel·ligent, reduint el cost operatiu al mínim”, alhora que fa una aposta per vehicles de
baixes emissions que “el faran ambientalment sostenible”. || redacció

CUP | nou òrgan

Consell Local
d’Economia Social
i Solidària

erc castellar | proposta electoral

Redacció d’un pla de manteniment de la vila
ERC Castellar assegura que es produeixen “mancances en el manteniment de les places, parcs i equipaments municipals”. En una roda de
premsa a la plaça Lluís Companys dimarts passat, la formació republicana ha reivindicat “un pla municipal de manteniment”, una planificació
que els efectius de la Brigada Municipal “no només actuïn a demanda,
quan es produeix una urgència”. “Hem triat la plaça Lluís Companys
perquè n’és un exemple. Hi ha una pila de bombetes trencades, els parterres estan aixecats, el monument està en unes condicions deplorables, hi ha pintades”, detalla Josep Maria Calaf, número 3 de la llista republicana per a les municipals del 26-M. “La crisi i el pla de sanejament
econòmic ha fet que hi hagi tot de retallades en l’àmbit dels conserges.
Els últims anys hem vist com moltes instal·lacions i parcs han deixat
de tenir un manteniment adequat”, explica Dolors Ruiz, número 2. Rafa
Homet, alcaldable d’ERC, assegura que s’estan produint “incompliments
del contracte de neteja viària” i apunta que “fa falta un seguiment intensiu”. Homet reclama més informació accessible per a l’usuari en referència a aquest servei. || redacció

CUP Castellar proposa la creació
d’un Consell Local d’Economia Social i Solidària. Així ho ha anunciat la formació en un comunicat de
premsa en què reivindiquen “una
economia plural i transformadora”. “Volem que l’economia deixi
d’estar al servei del mercat i del capital, i que posi les persones i les
seves necessitats al centre”. Tot
plegat, segons detalla la CUP, es vertebraria a través d’aquest nou òrgan
que treballaria “transversalment
amb el conjunt de regidories” i que
estaria integrat per “iniciatives de
l’Economia Social i Solidària local
i sectorial, per les entitats veïnals,
ecologistes, culturals, educatives,
feministes i de persones migrades
que ho requereixin”.
D’altra banda, la CUP organitza
aquest dissabte 18 de maig una gimcana ‘cuperativa’ , un acte familiar
per a totes les edats. L’acte es farà
entre les 11 i les 13 h a la plaça Europa i els participants podran emportar-se una xapa feta per ells mateixos
. En cas de pluja, l’activitat es traslladarà a l’Espai Tolrà. || redacció

SOM DE CASTELLAR | POLÍGONS

Reivindicacions davant la ministra Maroto
El cap de llista de Som de Castellar-PSC i alcalde de la vila, Ignasi Giménez, va aprofitar la visita de la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme,
Reyes Maroto, que va visitar el Centre de Logística de Biomassa del Vallès, per demanar una millora de la situació dels polígons de Castellar del
Vallès. Segons informen des de Som de Castellar-PSC, la ministra d’Indústria s’ha compromès a posar en marxa el futur pla de modernització
de la indústria espanyola que, entre altres qüestions, preveu que la fibra
òptica arribi a tots els polígons industrials. Giménez, que va rebre la ministra com a president del Consell Comarcal, va insistir davant de Maroto en la necessitat de millorar les infraestructures de comunicacions de
Castellar i, especialment, de garantir una connexió directa amb l’autopista. En opinió de Giménez, la millora de la mobilitat és fonamental per
potenciar l’activitat econòmica del municipi i garantir la plena ocupació
dels polígons. || redacció

CASTELLAR EN COMÚ PODEM | MOBILITAT

Els comuns tornen a demanar els FGC
Els comuns veuen una prioritat que el consistori resultant de les properes
conteses electorals torni a iniciar els contactes amb la Generalitat per fer
possible l’arribada del tren al municipi, així com endegar un acord de territori entre la ciutadania, els partits polítics, Consell Comarcal i ajuntaments, per plantejar una sortida viable a l’arribada dels FGC a Castellar,
amb un possible perllongament cap al Vallès Oriental. Segons Juanma
Juarez, responsable de la comissió de territori dels comuns, “no ens resignem al fet que el perllongament dels FGC fins a Castellar segueixi
adormit en un calaix, ja que segueix comptant amb el consens de diferents estaments polítics i cívics del municipi, així com dels diferents
representants del teixit empresarial del municipi i de la comarca”. En
el mateix sentit s’ha manifestat el cap de llista de Sabadell en Comú, Joan
Berlanga, que es va comprometre que des de l’Ajuntament de Sabadell es
demanaria a la Generalitat l’ampliació dels FGC fins a Castellar. D’altra
banda, els comuns proposen municipalitzar serveis com la recollida d’escombraries i la neteja viària, el servei d’abastament d’aigua i la gestió del
complex esportiu Puigverd. Els comuns defensen que “només si ha un voluntat política ferma es poden municipalitzar serveis”. || redacció
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actualitat
lleure | medi natural

ELECCIONS MUNICIPALS | debat jove

Primer debat abans del 26M
Rocío Gómez

La Sala d’Actes d’El Mirador va acollir dilluns passat el primer debat
electoral en clau municipal abans
de les eleccions que tindran lloc el 26
de maig. La trobada política, organitzada per Ràdio Castellar, va comptar amb els candidats Dani Pérez,
de Som de Castellar - PSC; Manel
Gómez, de Ciutadans; Agustí Bernad, del Partit Popular; Bili Juanico, de la CUP; Jaume Avellaneda,
d’ERC; i Víctor Moreno, de Junts
per Castellar. En Comú Podem Castellar va excusar la seva presència al
debat electoral jove per incompatibilitat horària.
Així, entre els eixos que van
marcar el primer cara a cara de la
campanya electoral, conduït pel periodista Guillem Plans, destaca la
participació ciutadana. Bili Juanico
(CUP) va exposar que cal estimular la participació dels joves per ferla més real i efectiva. “Molts joves
senten rebuig per la política perquè és clientelar i es basa en l’amiguisme”, va dir Juanico. En aquest
sentit, Jaume Avellaneda (ERC) va

proposar la creació d’un Ateneu Jove
autoorganitzat “per reforçar els mecanismes de participació ciutadana i política dels joves”.
Durant la trobada, també es va
plantejar l’evident dificultat de les
noves generacions per emancipar-se.
Agustí Bernad (PP) va constatar “la
manca d’habitatge públic per als
joves” i també la necessitat de més
opcions de “lloguers assequibles”.
De fet, Dani Pérez (PSC) va defensar
la gestió de l’equip de govern quant
a polítiques adreçades als joves per
promoure un Castellar “cohesionat i dialogant, que no deixa fora
ningú”, i va anunciar que un dels
projectes de la seva formació és implementar l’oferta d’habitatge públic
amb una setantena de pisos.
Al seu torn, Manel Gómez (C’s)
va reivindicar que el partit que representa es basa en la “pluralitat,
la transparència i la neutralitat”.
D’altra banda, Gómez també va criticar el preu de les escoles bressol
municipals, que va considerar car
en comparació amb el preu i servei
de l’oferta privada.
Finalment, al debat també es
va parlar sobre el model d’oci noc-

turn a la vila, la necessitat de connectar Castellar amb la C-58 −iniciativa
compartida per tots els grups−, i la
situació de l’educació. Víctor Moreno (JuntsxCast) va apostar perquè
s’impulsin propostes formatives “per
a les professions del futur”, la creació d’una “ciutat esportiva” al polígon o la “igualtat real entre els
joves del polígon i del nucli urbà”,
en àmbits com el transport públic.
Aquesta última petició també la va
fer seva Agustí Bernad (PP).
debat d’alcaldables dimecres

El 22 de maig la Sala d’Actes d’El
Mirador tornarà a acollir un nou
debat electoral, en aquest cas protagonitzat pels alcaldables. Serà a
partir de les 19 hores, i comptarà
amb Ignasi Giménez (Som de Castellar-PSC), Rafa Homet (ERC),
Pau Castellví (Junts per Castellar), Marga Oncins (CUP), Agustí Bernad (PP), Matías de la Guardia (C’s) i Humberto Carrero (En
Comú Podem). El debat es retransmetrà en directe a través de Ràdio
Castellar (90.1 FM), de lactual.cat
(ràdio online) i del canal de YouTube de L’Actual.

Els participants a la Caminada Popular davant de l’ermita de les Arenes. || J. castells

La Caminada Popular aplega
més de 230 participants
Un total de 233 persones van participar diumenge passat en la Caminada
Popular de Castellar del Vallès, que
enguany arribava a la seva 32a edició
amb un recorregut de 16 quilòmetres
pels entorns del municipi.
Com és habitual, la sortida es va dur
a terme entre les 7.30 i les 8.30 hores
des del vestíbul de l’Auditori Municipal Miquel Pont. A partir d’allà, els
participants havien de caminar per
un itinerari que passava pel carrer de
Sant Llorenç, el 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 Arenes, l’ermita de les Arenes, L’Illa, el Sabater Vell, Cal Manyosa, el Mas Olivet, Sant Feliu del Racó, Can Juliana,
la passera del Joncar, el Brunet, l’església de Sant Esteve, i la plaça d’El
Mirador, per tornar al vestíbul de l’Auditori. Per a l’organització de la Caminada Popular l’Ajuntament comptava
amb la col·laboració del Centre Excursionista de Castellar (que va organitzar la prova entre els anys 1988 i 1999),
ADF, Colònies i Esplai Xiribec, la Comissió de Festes, Ràdio Club Castellar, la Colla del Senglar i els Amics de
l’Ermita de les Arenes, i el suport de la
Diputació de Barcelona. || redacció

oci | plaça catalunya

des: una de familiar, amb jocs adreçats a persones de totes les edats, i
una altra d’infantil, adreçada als més
menuts. La posada a punt de la zona
en “mode estiu” es farà després dels
treballs de manteniment necessaris
per enllestir el canvi de temporada
que s’han realitzat els darrers dies.
Així, entre aquestes actuacions, s’ha
procedit a pintar i netejar el dipòsit
i els filtres, desinfectar la instal·lació
i impermeabilitzar i pintar el paviment. || redacció

L’espai de jocs
d’aigua obre avui

Els candidats tot just abans del tret de sortida del debat electoral jove, dilluns passat. || q. pascual

L’espai de jocs d’aigua interactius de
la plaça de Catalunya obrirà la temporada d’estiu 2019 aquest divendres
a la tarda. Aquesta àrea lúdica tornarà a comptar enguany amb una
quarantena d’elements recreatius,
distribuïts en dues àrees diferencia-
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

FOTO DE LA SETMANA

Cap de setmana dels veïns de Can Carner
a La Pineda
L’Associació de Veïns de Can Carner ha passat el cap de setmana passat a l’Hotel
La Hacienda de La Pineda. Fins a aquesta població tarragonina van anar en
autocar i van poder gaudir de l’espectacle de dissabte a la nit amb el cantant
Antonio Granada. || foto: cedida Text: redacció

Josep Manel Martí Saurí

Minories profundes
arreu
Tinc clar que els partits havien d’escalfar l’ambient davant les eleccions.
Però que no ens despistin. Un articulista de Junts per Castellar citava
aquí no fa gaire la coneguda facècia
pcorreguda a Coripe, la desconeguda, on la gent es va divertir una estona amb el ninot de Puigdemont de

manera molt discutible, però mai
transcendent. La transcendència la
hi van donar els mitjans, les xarxes
i el redactor que va caure en el parany d’erigir-se en un dels agraviats
de la mitja Catalunya representada
segons ell per l’expresident. Quant
soroll per no res! I s’estranyava que
el nostre alcalde fos del mateix partit
que aquells. Quina comparació tan
errada! Potser no s’ha adonat encara que dintre el si del seu propi grup
també hi ha individus que, malgrat
voler la independència, no tenen les

idees tan clares, ni la mateixa cultura ni sensibilitat que altres de la
colla. Detecto en la seva opinió una
sospitosa al·lèrgia, la que el fa concloure que “cal votar independència
per marxar d’aquella Espanya profunda”. Crec que mai s’ha plantejat
que també aquí hi ha una Catalunya
profunda força estesa, molt arrelada en costums i maneres de ser i fer
que tampoc ens agraden a molts, que
milita a les seves files, gent que no ha
pogut gaudir de la cultura oberta que
les grans ciutats i la metròpoli ofereixen, i no per això els menystindré,
perquè arreu sempre hi ha un poc de
tot que, al cap i a la fi, no té tant de pes
com alguns ens volen fer creure, ni
crec que torcin gaire el nostre destí.
Serem o no independents a la fi, però
per raons en conjunt de molta més
transcendència, espero. No siguem
sectaris, vaja! Cal més comprensió.
Amb la incomprensió no es guanya
el respecte. Diàleg i civisme. Si no,
anirem malament.

J.M. Torras Homet

Parlem del drac
El número 519 de L’Actual es feia
ressó de la V Trobada de Bèsties.
Una d’aquestes feres era la llegenda
del drac de Sant Llorenç del Munt.
Tan sols vull aclarir que, després
d’ésser ferit a la Cova o Morral del
Drac (proper a la Mola), va volar fins
a caure a la pedrera del Sot de Goleres (no d’en Goleres). Anys enrere
encara es podien veure unes roques
vermelloses per la sang que li brollava de les ferides.
La fera, però, era molt forta i aconseguí arrossegar-se fins el cim del
Puig de la Creu, on finalment expirà.

Junts per Castellar

Demà serà massa tard

Q

ueda poc més d’una
setmana per a les eleccions municipals i europees. Poden semblar dues realitats ben
llunyanes, però no és així.
A les eleccions europees ara mateix
hi ha una lluita entre la democràcia
i l’arbitrarietat judicial espanyola.
Des del sistema judicial espanyol
s’han posat tots els entrebancs per
tal d’impedir que Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí
poguessin presentar-se com a candidats al Parlament Europeu. Finalment, davant l’evidència de la injustícia que això comportava, i també
a causa de les veus que s’han sentit
des de l’Europa democràtica, en el
sentit que una decisió tan aberrant
podria comportar fins i tot l’anul·
lació de les eleccions europees a
l’Estat Espanyol, la Junta Electoral Central s’ha vist obligada a ferse enrere. Els advocats han fet una
feina impecable i ràpida, i contra
tots els obstacles, la papereta amb
la llista encapçalada pel president
Puigdemont serà diumenge 26 a tots
els col·legis electorals.
D’altra banda, la Dirección General
de Instituciones Penitenciarias, depenent del Ministerio del Interior,
al capdavant del qual hi ha Fernando Grande-Marlaska, jutge conegut
històricament per la seva manca absoluta de voluntat d’investigar les
tortures dutes a terme per les forces de seguretat de l’Estat espanyol,
ha prohibit la presència del vicepresident Oriol Junqueras al debat de
candidats de TV3. L’excusa de mal
pagador ha estat que això interfereix amb els horaris de la presó de

Soto del Real. Perquè es veu que llevar-los a les cinc del matí per anar
a declarar al Tribunal Supremo, o
tornar a la presó a les 11 de la nit després de les sessions maratonianes
del judici –que implica no poder ni
tan sols sopar– sí que es considera
ajustat a la normativa penitenciària espanyola.
La Junta Electoral Central tampoc
ha deixat participar en el debat
de candidats de TV3 els candidats al Parlament Europeu, Carles Puigdemont i Toni Comín. Per
això, el seu substitut Aleix Sarri ha
denunciat el frau democràtic, periodístic i moral que suposava un
debat polític segrestat pel poder
judicial, i en una mostra de dignitat, ha marxat del plató on es feia
el debat, tot denunciant aquesta
vergonyosa situació.
Aquest és el gran nivell de democràcia, llibertat i separació de poders que ens proposa l’Estat espanyol i les seves institucions. I no ho
perdem de vista: darrere de totes
aquestes decisions no hi ha el tripartit d’extrema dreta. Hi ha el
Partit Socialista.
La democràcia i els drets humans
estan sent assetjats dia rere dia a
Espanya. I el govern socialista ha
subscrit plenament la doctrina de
que la salvaguarda de la unitat de
l’Estat passa per davant de qualsevol altra consideració, i que la
imatge antidemocràtica del país
o la manca de respecte dels drets
humans són un peatge que es pot
pagar. Si més no, de moment.
Decididament, Franco n’estaria
força orgullós.
Siguem-ne conscients i votem en
conseqüència. Perquè, si no frenem ara els partits del 155, potser a les properes eleccions municipals també tindrem candidats a
qui un jutge o una junta electoral
no deixarà presentar.
I aleshores serà massa tard.
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Llarga nit, temps fugisser

L

a nit s’està fent llarga
però el temps passa
volant i les orenetes ja
retornen a Castellar.
En sobrevolar el Mediterrani han tornat a ser testimonis
de l’esforç i patiment d’unes persones que, com elles, l’intenten creuar,
i que, com elles, no totes ho aconseguiran ni totes tindran la mateixa
rebuda en el seu destí.
Els precaris navegants que miraculosament sobrevisquin a l’èxode, en
arribar a terra malauradament no
gaudiran d’un millor tracte que les
orenetes en la seva majoria.
Hi ha qui destrueix els nius que
aquestes aus fan sota els alars de
les teulades, tot argumentant que
només són unes productores de brutícia i d’enrenou. Afortunadament,
abunda més qui les deixa construir
o reparar lliurement aquests nius i
valora positivament el benefici que
ens reporten. No oblidem que la seva
alimentació està basada en la caça
i la ingesta dels nostres enemics
comuns que són els mosquits, els
quals són també ben puntuals en la
seva arribada. Al mateix temps, les
plantes dels nostres jardins reben
les seves femtes com si fos caviar
mostrant-se agraïdes i ufanoses.
Un cop les orenetes ja sobrevolin les
teulades podran ser alertades amb

PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

Emigració. || JOan mundet

Aquesta nova primavera
ve acompanyada d’un
seriós neguit causat pel
desenvolupament
d’un judici

Ferran Rebollo*

El comerç dona vida

E

l comerç dona vida
als pobles i ciutats,
establiments que
viuen a peu de carrer, amb un valor afegit molt apreciat, el tracte directe i de confiança que ens donen
els seus professionals darrere
del taulell.
El comerç també és un factor
clau en la creació de nous llocs
de treball
Ens cal, des dels ajuntaments,
donar impuls i potenciar el nostre teixit comercial, donar suport
i enfortir les associacions comercials, donar assessorament tècnic
i informatiu, formació, jornades
networking, prospecció comercial... són accions directes que ajuden a consolidar el teixit comercial local i de proximitat.
Des d’ERC Castellar apostem i defensem el comerç urbà i de proximitat com a mecanisme per afavorir la dinamització i vitalitat
del municipi.
Tenim diferents propostes per
aconseguir tenir un comerç potent i de qualitat.
Trobar espais de diàleg amb les
associacions de comerciants per
generar accions conjuntes (fires,
jornades, setmanes temàtiques...).

el cap ben alt per una bona gent que,
privada de la llibertat física, intuirà
l’arribada d’una primavera estranyament equilibrada de contrastos, amb un munt d’esperances
ben fundades i un munt de temors
ben fundats.
Aquesta nova primavera ve acompanyada d’un seriós neguit causat
pel desenvolupament d’un judici que podem presenciar incòmodament des de casa i a temps real,

mitjançant la televisió. L’alteració
física i anímica pròpia d’aquesta
estació coincidirà amb les precampanyes i les campanyes electorals de les diverses eleccions a
les que estem convocats. Nous partits, noves cares, vells problemes,
vells dolors. Noves esperances i
nous temors.
En compensació, enguany en passejar pel poble podrem refrescar i
alimentar el nostre esperit amb el

munt de versos, frases i pensaments
de covilatans, explicitats en un bon
nombre de passos de vianants, resultat reeixit de la convocatòria que
es va fer a aquest efecte, amb el nom
de “Castellar, vila de versos”.
Les orenetes, analfabetes però
intel·ligents, enguany, des de dalt
i a la seva manera ben segur que
entendran i agrairan tots aquests
missatges i reflexions de bona voluntat de la nostra vila, la seva vila.

Ignasi Giménez*

Facilitar la informació sobre els
locals buits i agilitzar en la mesura del que sigui possible l’arribada de nou comerç.
No ens podem permetre tenir durant més de dos anys una parada
del Mercat Municipal tancada.
Promoure la creació d’entorns
amables per al comerç.
Entorns que convidin a passejar.
Informar i facilitar eines que permetin als botiguers un ús si pot
ser més eficient dels seus recursos, el comerç i els hàbits de compra són canviants i hem d’estar
atents a aquests canvis.
Crear marques de qualitat de productes locals i donar-los a conèixer a l’exterior.
A Castellar tenir productes propis
i de molta qualitat, com les mongetes del ganxet, entre d’altres.
Promoure la comercialització i
demanda de productes agraris i
manufacturers locals mitjançant
el comerç local.
Estimular el comerç mutu entre
botiguers i el nostre teixit industrial creant una mesa de diàleg
per promoure noves oportunitats
comercials (networking
comerç-indústria).
Si com diem entre altres aspectes,
el comerç dona vida als pobles i ciutats i crea nous llocs de treball, cal
donar-li tot el suport necessari.

issabte vam tenir l’immens plaer de compartir el nostre acte central de campanya a la
Sala Blava amb més de
800 amics i amigues, veïns i veïnes.
Moltíssimes gràcies de tot cor a tots
i totes, i als que ens vàreu fer arribar
el vostre escalf tot i no poder ser-hi.
Aquestes mostres de suport ens donen
energia per encarar aquesta campanya amb la màxima de les il·lusions.
Com sabeu, la nostra és una candidatura feta des del poble i pel poble.
Una llista renovada per fer front als
reptes de present i futur, amb 11 noves
incorporacions a la candidatura.
I un fet molt rellevant: per primera
vegada, la nostra llista està integrada per més dones que homes. Dels
21 membres de la llista, 11 són dones.
Cal tenir molt present que a aquestes
eleccions es decideix qui ha de ser l’alcalde i el seu equip. Per tant, són cabdals la confiança, la proximitat, el coneixement del nostre poble.
No ens presentem al Parlament de Catalunya ni al Congrés dels Diputats.
El nostre compromís és amb Castellar i amb la nostra gent!

*Regidor d’ERC

*Alcalde

Més de 800 gràcies per
acompanyar-nos a l’acte
de Som de Castellar!
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La revolució silenciosa
de la croqueta

Supermercat Canyameres
A partir de 14,90 € el quilo
Ctra. de Sentmenat, 118 · 937 14 22 65
Cárnicas Merche
A .. € el quilo
C. Montcada, 5 · 937 14 77 01
La bona teca
Entre 0,55 i 0,60€ la unitat
Josep Tarradellas, 13 i mercat municipal
93 714 83 15
Raco d’en Marín
A 4,80 € la ració
Plaça Europa, 11 · 937146557
Ca l’Aurora
A 6 € la ració
C. de Suïssa, 28 · 937436312
Miscelánea
A 0,80 € la unitat
C. de Tarragona, 18 · 937 14 49 62

**L’Actual visita els establiments sense
avisar, de forma anònima, i paga totes les
consumicions.

Plat de ‘donuquetes’, divertida creació de croquetes a càrrec de M. Bonafacia. || m.b.

Manel Bonafacia

Diu un bon amic cuiner, a qui sempre
cito, que tot és croquetable, és a dir,
que de tot se’n poden fer croquetes
si es té la tècnica per elaborar aquestes petites delícies que agraden a tothom. La croqueta no és un invent de la
cuina moderna, sinó que té una llarga
vida com a forma d’aprofitament d’altres menges. És el típic plat que sempre diem que la nostra àvia o la nostra mare fa més bé que ningú, i que
mai ha deixat de consumir-se. Però
també és veritat que durant anys va
jugar a segona, relegada als bars, a
les rostisseries... i als càterings, perquè a qualsevol esdeveniment quan

apareix una safata de croquetes hi ha
bufetades per agafar-ne. Però era inimaginable una croqueta en un gran
restaurant fins que els grans xefs, que
sempre s’inspiren en la cuina tradicional per evolucionar-la, s’hi van posar,
i la croqueta ha viscut una autèntica
revolució, una revolució silenciosa,
perquè no se n’ha parlat gaire, però de
la qual tots en podem gaudir. La croqueta, com diuen ara, és tendència.
Una croqueta és una porció de massa
a la qual es dona una determinada
forma, s’arrebossa i es fregeix, per
tant, és fàcil de reconèixer. Aquestes
són característiques que qualsevol croqueta, per moderna que sigui, ha de
tenir perquè es reconegui a distància,
tant és si després la fem rodona, cilín-

homenatge | memòria històrica

drica, rectangular o cúbica, i si l’arrebossem amb farina de galeta de tota
la vida, amb panko japonès, amb cereals d’esmorzar o amb blat de moro
torrat. Aquests darrers estan més que
bons, i són una de les millors aportacions de la cuina moderna a la croqueta, a partir d’allò que dèiem al principi: les croquetes es poden farcir de
qualsevol cosa, i també es pot experimentar amb els arrebossats més atrevits. Quicos passats per la picadora,
cereals també esmicolats, arrebossat
amb herbes... tot s’hi val si ens ajuda a
donar a la croqueta la capa cruixent
que ha de tenir per fora perquè quan
la mosseguem, abans de notar el seu
gust, ens emocioni el crec que fa en
trencar-se un bon arrebossat.
I a dins? A dins tota la vida s’hi ha posat
pollastre, pernil, bacallà, espinacs... els
sabors de les croquetes tradicionals
són ben identificables. Què ha passat,
d’uns anys ençà? Doncs que s’ha començat a fer croquetes de tota mena.
Des de les més avantguardistes, com
les mítiques croquetes líquides que
servia Ferran Adrià a El Bulli, a les
croquetes negres (de calamars amb
la seva tinta) que serveixen ara a molts
llocs, les croquetes de capipota (de les
meves preferides), de botifarra negra
(molt top també!), de musclos... la llista pot ser interminable, cada cuiner
té la seva especialitat, i tampoc no és
tan complicat: es tracta d’aconseguir
una massa que porta una beixamel a
la qual s’afegeix el producte principal
(però no sempre, cada vegada n’hi ha
més sense làctics) que un cop es re-

fredi es pugui treballar per donar-li
forma, arrebossar-la i fregir-la. El resultat ideal és que quedi cruixent per
fora i melosa per dintre (o gairebé líquida). I, sobretot, han de tenir sabor.
Una bona croqueta quan la mossegues has de poder identificar de què
és, no valen aquelles que tot és beixamel i no saps si són de pernil o de
bacallà. Per sort, fins i tot les congelades són cada vegada de més qualitat, molts bars del poble les han dignificat i hi ha establiments on les pots
comprar a punt de menjar o de fregir.
Entre aquestes, les meves preferides
són les del supermercat Canyameres: croquetes de bona mida i gustoses: son una aposta segura les de
rostit i les de ceps, les de pernil i les
rodones de bacallà.
A Cárnicas Merche també en tenen
una bona oferta, tant cuites com a
punt de fregir, però no totes les preparen ells; les de rostit són una garantia de sabor i d’arrebossat cruixent.
A la Bona Teca les venen ja fregides,
de manera que només calen vint segons de microones i ja es poden menjar. Les millors, per mi, les de bacallà; en general pequen d’excés de
beixamel i un arrebossat massa fi;
reescalfades perden tot el cruixent.
Si voleu ser servits, les clàssiques
de pernil les trobareu molt bones
al Racó d’en Marín; bones i també
ben assequibles al carrer del darrere, a Ca l’Aurora i al proper Miscel·
lània: entre els tres podeu fer una
bona ruta croquetera pels voltants
de la plaça Europa.

erc | ajuts a la formació

Cerimònia de comiat al maqui Elio
Ziglioli al seu poble natal, Lovere
Una delegació de Castellar va assistir a l’enterrament de les restes
Una delegació castellarenca, encapçalada per l’alcalde, Ignasi Giménez, i el
regidor de Cultura, Aleix Canalís, ha
participat aquest dilluns en els actes
de comiat al maqui Elio Ziglioli al seu
poble natal, a Lovere (Itàlia), després
que la família pogués endur-s’hi les despulles 70 anys després de la seva mort,
que es va produir a Castellar l’any 1949
a mans de la Guàrdia Civil.
Segons informa l’Ajuntament de
Castellar, l’enterrament de les restes de
Ziglioli ha tingut lloc dilluns al matí al
panteó familiar. La cerimònia ha comptat amb l’assistència dels familiars del
maqui, de l’alcalde de Lovere, Giovanni Guizzetti, i de representants del Comitè Provincial de Bergamo de l’Associació Nacional de Partisans d’Itàlia.
També hi ha assistit l’historiador Argimiro Ferrero i el bloguer i estudiós
sobre Sant Llorenç del Munt i l’Obac
Jordi Guillemot, els dos experts que
van contribuir a descobrir la identitat
del maqui assassinat a la vila i enterrat
extramurs del cementiri. Després de
la seva identificació positivaa, es van
lliurar a la família les restes del maqui

Recepció dels guanyadors de la 4a Beca Oriol Papell al Parlament. || cedida

Els guanyadors de la Beca
Papell, rebuts al Parlament

Els alcaldes de Castellar i Lovere van assistir a l’enterrament de Ziglioli. || cedida

en un acte al cementiri municipal el
passat 9 de maig.
D’acord amb el Pla de Fosses,
entre el 20 de juny i l’11 de juliol de 2018
la Direcció General de Memòria De-

mocràtica del Departament de Justícia
va dur a terme l’excavació de la fossa,
de la qual es van recuperar les restes
de dos individus. Un d’ells va ser identificat com Elio Ziglioli. || redacció

Els dos joves castellarencs Amílcar Villalba i Lluís Foreman van ser
rebuts divendres passat per Roger Torrent, president del Parlament.
Els guanyadors de la 4a Beca Oriol Papell van visitar la cambra catalana gràcies a una comitiva formada per l’executiva local d’ERC.
Concretament, a Villalba i Foreman els van acompanyar l’alcaldable
d’ERC, Rafa Homet, i Josep Maria Calaf, Sílvia Nicolàs i Ferran Rebollo, membres de la candidatura republicana de Castellar per a les
pròximes eleccions municipals del 26 de maig. D’altra banda, cal destacar que el cas de l’Amílcar, de 17 anys, va demanar l’ajut per poder
cursar un grau de Pedagogia a la UAB. Ara estudia 2n de Batxillerat a
l’Institut Puig de la Creu i es prepara per examinar-se a la selectivitat.
Quant a Lluís Foreman, de 24 anys, és enginyer aeronàutic, i actualment està estudiant un màster d’enginyeria espacial a Itàlia. Val a dir
que la beca, que està dotada de 2.500 euros, s’ha finançat amb l’assignació dels regidors d’ERC al govern local i es convoca en memòria del
regidor castellarenc republicà Oriol Papell. || r.gómez
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Xavi Calm, a un pas de la
promoció amb el Cornellà
El tècnic verd de la UE Cornellà, Xavi
Calm, és a un pas d’aconseguir classificar-se per a la promoció d’ascens
a 2a Divisió i es jugarà a l’última jorna-

da el ser-hi o no. Per aconseguir-ho,
el seu equip ha de superar el Terol i
esperar que l’Espanyol B caigui o empati al camp del València Mestalla. En
la primera temporada a la banqueta,
Calm també ha aconseguit disputar
la final de la Copa Federació.

Ian Morillo, subcampió, i
Sergio, novè a Alacant
El ciclista castellarenc de BMX Ian
Morillo, va acabar en segona posició en les dues curses de l’especialitat disputades a El Campello (Ala-

cant). El pilot cadet de l’equip de la
Federació Catalana aconseguia els
resultats en la que va ser la segona
prova del campionat, mentre que el
seu germà Sergio (BMX Terrassa)
repetia la novena plaça en categoria aleví les dues jornades.

ciclisme | titan desert

Mar Hernández, lluita contra el desert
L’artista castellarenca
va fer del ciclisme el seu
leitmotiv i ja porta quatre
edicions de la Titan Desert

Albert San Andrés

Mar Hernández és sobradament coneguda a
Castellar per la seva faceta d’artista −la Dona
Acollidora i la Benvinguda a Castellar− però
probablement poca gent coneix la història que
hi ha al darrere d’aquesta artista que ha participat quatre vegades en la Titan Desert, la
carrera ciclista per etapes més dura del món.
Escultora i professora a l’Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic, el 2007 va ser diagnosticada de càncer, motiu principal pel qual va
començar a muntar en bicicleta d’una manera
fortuïta: “Va ser per gestionar el diagnòstic
i la notícia. M’acabaven de regalar una bici
i va ser la manera de no donar-hi tantes voltes al cap” reconeix, mentre explica que “en el
moment et diuen el nom però no el cognom
de la malaltia i totes aquestes setmanes que
passen entremig has de gestionar el temps
d’alguna manera per no perdre el cap”.
Amb la bicicleta com a escapatòria, el
repte que Hernández va plantejar-se va ser
acabar la Titan, sense marcar-se cap meta esportiva a nivell de resultats. La d’aquesta edició
ha estat la quarta vegada que ha participat en
la prova, ja que anteriorment ho va fer el 2015,
2016 i 2017. En la primera edició, després d’un
tractament de quimioteràpia, es va quedar a 30
km de la primera etapa, en la segona va quedar
fora del tall de temps, tot i que va acabar fora
de classificació. El 2017 un cop de calor va deixar-la fora de combat.

La Titan no és una cursa apta per a qualsevol: sis etapes de navegació i velocitat que van
dels 61 als 119 km, d’un total de 518, sobre l’arena i el desert del Sàhara marroquí.
Cada participant pot escollir què durà a
sobre durant l’aventura, per als organitzadors
són obligatoris els tres litres d’aigua del Camelbak i el geolocalitzador. Els ciclistes, però, han
de carregar amb certa quantitat d’aliment per
a la jornada i eines per reparar la bici.
“Vaig intercalar els tractaments amb
la bici i vaig fer un canvi de vida. Cinc anys
després, quan m’havien de donar l’alta, van
tornar-me a diagnosticar un càncer” explica la castellarenca, que fa 11 anys que munta en
bici “a empentes i rodolons”, intercalant-ho
amb alguna de les sis intervencions a les quals
s’ha vist sotmesa.
“La Titan me la va plantejar el meu
metge, que també és ciclista, però va quedar en suspens perquè va tornar a aparèixer la malaltia. Després del segon tractament vaig reprendre la il·lusió per aquesta
aventura” confirma.
En aquesta última edició, Mar Hernández ha col·laborat amb l’Associació Espanyola
Contra el Càncer de Catalunya (AECC), en un
repte per recaptar fons (https://www.migranodearena.org/reto/20057/cancer-con-bici) per a
la lluita contra la malaltia, en què fins al tancament d’aquesta edició havia recaptat 1.270 €.
Segons explica la ciclista a la pàgina del
micromecenatge “aquesta és la resposta a la
disminució de més del 64% de fons públics
destinats a la millora de condicions de vida
de les persones afectades pel càncer”. Per
aconseguir el repte es va crear l’equip Oncobreast Bike, en què Hernández i tres ciclistes
més, Natàlia Cebrià, Lola Granados i Laura Villén van participar en la prova.
Sobre el terreny, la de Castellar va seguir la
prova juntament amb un conegut, Adolfo Chavero, amb qui va rodar la major part del camí.
Aquesta edició serà recordada per la

Mar Hernández va participar per quarta vegada a la Titan Desert, la cursa per etapes més dura del món. || cedida

mort d’un participant la segona jornada de
la prova, una etapa de navegació entre Merzouga i Ouzina, on les condicions meteorològiques van ser brutals, amb una calor extrema i tempestes de sorra.
Per sort, l’ambaixadora de la marca Orbea
va escollir no passar per la zona de dunes i
saltar-se els punts de controls, tot i la penalització a final d’etapa, vorejant-les. Un encert
que potser els va salvar la vida a ella i al seu
company: “a la Titan has de tenir molt cap.
No perdre la perspectiva de perquè ho fas
i conèixer-te al màxim, sabent quins són
els teus límits”.
La tercera etapa va ser neutralitzada per
aquesta desgràcia, però a partir de la quarta
i fins al final, les condicions encara van empitjorar més i va arribar a ser, com explica la

castellarenca, “la pitjor de les quatre edicions en què he estat”, en un any en què ni tan
sols podien dormir amb certa comoditat per
culpa de les constants tempestes de sorra i
fins i tot pluja. El vent arribava a aixecar a la
nit la haima on dormia. El canvi de la sensació
tèrmica −no va poder fer una adaptació com
cal− i l’extrema baixada de temperatures a la
nit tampoc van ajudar gaire.
Per sort, Hernández va poder arribar
sense cap contratemps i acabar per primera
vegada dins del temps reglamentari, marcant
46 h 44’ 17” damunt la bicicleta. “Mai m’ha
importat la posició ni els premis, només el
repte” conclou aquesta castellarenca, afirmant que ara és un bon moment “per mirar
endavant amb reptes nous”, i deixar enrere
les aventures a la Titan Desert.
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hoquei femení

Les de l’hoquei, una família en creixement
De cara l’any vinent, l’HC Castellar busca atraure nenes per enfortir la secció femenina del club
Guillem Plans

S’han sortit amb la seva i, mentre marxen patinant, se’ls escapa
el riure per sota el nas. S’ha acabat córrer.
Pum! Pum! Pum!
Les boles de colors espeteguen contra la tanca de fusta i
ressonen per tot el pavelló. Sota
els tres pals, la Berta atura xuts,
protegida pel llop ferotge que decora el seu casc de portera. En
equip, han fet valdre la seva habilitat negociadora i, després d’un
estira-i-arronsa desenfadat amb
els entrenadors, s’han escaquejat
de continuar practicant frenades.
Les jugadores de l’únic equip
femení d’hoquei sobre patins a
Castellar estan acostumades a fer
pinya. N’han fet durant la temporada, en què han competit sense arronsar-se a la lliga femenina per a
menors de 12 anys (FEM12), contra altres equips que fa molt més
temps que practiquen l’esport.
De fet, aquesta ha estat la primera temporada per algunes jugadores de l’equip, que van començar a
patinar fa cosa d’un any.
Però això no ha evitat que es
formés un grup molt cohesionat.
“M’agrada l’hoquei perquè és un
joc d’equip i m’ho passo bé jugant
amb les meves amigues. Aquesta
temporada ha estat molt divertida”, expressa la Llum, de Sant
Llorenç, que va apuntar-se fa un
any, si fa o no fa. La Rita, golejadora de l’equip, que és la jugadora
que fa més temps que patina, per

altra banda, sobretot, gaudeix “jugant a la cadena llarga i a l’STOP
als entrenaments”. El Jan, entrenador de l’equip aquesta temporada, confirma el bon ambient: “Són
quasi com una família”.
Probablement, per aquesta
raó, es neguen a desaparèixer. Tot
i estar en perill d’extinció.
L’actual junta de l’Hoquei Club
Castellar s’ha posat deures: promocionar l’hoquei femení al poble
per, a mitjà termini, tenir una secció estable i competitiva. Ja hi ha
diverses nenes que començaran a
jugar a hoquei patins la temporada vinent. Algunes amb només 3 o
4 anys, una edat idònia per començar aquest esport, segons informa
el club, que insta a grups d’amigues de les escoles a apuntar-se
plegades. A més, “properament
adaptarem el distintiu girl friendly perquè totes les jugadores
sense equip femení de la comarca trobin el seu lloc entre nosaltres”, avança el president de l’HCC,
Marc Margall.
Pîiiip!
Obeïnt el toc agut del xiulet del
Jan, deixen de xutar i, com un eixam
d’abelles, s’agrupen entorn seu. Encara que aquest any han competit
amb una plantilla completament
femenina, i per això han pogut disputar la lliga FEM12, l’existència
d’un equip que no té reforç a categories inferiors sempre perilla.
“Ens aniria bé que vinguéssin
més jugadores perquè podríem
ser més i avançar més l’equip”,
explica, la Zoe, qui aquesta temporada ha jugat de defensa i, des del

Part del FEM12 del Castellar, l’únic equip d’hoquei sobre patins femení de Castellar || Guillem Plans

darrera, s’ha encarregat de posar
ordre a l’equip.
Ser un únic equip en tot el club
també és un inconvenient durant la
temporada: “Aniria molt bé tenir
un parell de nenes més perquè
ens hem trobat que, durant la
tempoarada, alguna es posa malalta i anem molt justos. I, si hi
hagués jugadores de categories
inferiors, seria genial per complementar l’equip”, relata el Jan.

Revertir la situació només és
qüestió de temps. Fa anys, l’HC
Castellar també va tenir un únic
equip femení. De fet, és el millor
sènior que hi ha hagut mai al club.
La temporada 2006-07 va aconseguir l’ascens a la màxima categoria
de l’hoquei patins català, la Nacional Catalana. Un estament per sota
de l’OK Lliga, la competició estatal
més alta. Finalment, però, l’equip
es va acabar dissolent.

Ara bé, algunes jugadores del
FEM12 tenen referents per inspirar-se molt més pròxims. “Està
molt bé que facin la sèrie de ‘Les
de l’hoquei’ perquè per nosaltres
marca un pas”, diu la Zoe, quan
comentem la nova sèrie que ha estrenat TV3.
Divertides, lluitadores, llestes
com una guilla i, a sobre, amb els referents molt clars. Que tremolin els
entrenadors.
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FUTBOL | 2a catalana

bàsquet | Copa catalunya

Toni Murillo signa quatre
gols al Cortiella (6-2)

El CB Castellar es jugarà la
categoria en la promoció

Toni Murillo tracta d’esquitllar-se d’un defensa rival. Va ser l’autor de quatre gols. || a. san andrés

Joelvin Cabrera, amb 19 punts, va ser un dels referents atacants del CB Castellar. || a.san andrés

La UE Castellar torna a guanyar un partit de
lliga després de quatre mesos, golejant el Roda
de Ter per 6-2, amb Toni Murillo signant quatre dels sis gols de l’equip.
Tot i arribar en un moment en què ja
no es pot fer res, la victòria al Joan Cortiella
d’aquest diumenge va tornar a fer somriure
de nou un equip que feia quatre mesos que no
aconseguia sumar els tres punts en lliga. Després de certificar el descens matemàtic la jornada passada, els de Juan Antonio Roldán, ja

sense pressió, van passar per sobre del cuer
de la categoria, que només ha sumat dues victòries i tres empats en 32 jornades.
Murillo va signar un hat-trick a la primera part, arrodonit per dos gols més de Víctor
León i Adrian Ruz a la segona part, tancant
la golejada a 13 minuts del final.
El Castellar s’estrena en la victòria el
2019, després de 16 jornades consecutives en
què només ha sumat sis punts, per condemnar-se a perdre la categoria. || a.san andrés

El CB Castellar de Raúl Jodra va caure contra
l’Escola Pia de Sabadell per 79 a 74, un resultat, però, que no va reflectir l’esforç fet durant
els 40 minuts per l’equip groc-i-negre, que es
jugarà la categoria en el play-out de descens
contra la UE Mataró B.
La sisena derrota consecutiva va arribar
en el pitjor moment de la temporada, quan els
castellarencs més necessitaven guanyar per
sortir de la promoció de descens. Tot i el bon
partit aconseguit al carrer Garcilaso de Sa-

badell, els de Jodra van caure l’últim quart, en
què les forces van dir prou. Els castellarencs
només van poder jugar amb sis homes del primer equip, reforçats per Marc Timoneda, que
va complir el seu paper de reemplaçament a
la perfecció. La UE Mataró B serà el rival a
la promoció de descens, amb el factor camp
a favor pels castellarencs. Aquest diumenge
a les 19:00 h al Puigverd, l’afició castellarenca haurà de catapultar el seu equip a la victòria. || a. san andrés
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J32

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J24

COPA CATALUNYA· GRUP II · J26

1A CATALANA · GRUP A · J29

DEL 17 AL 23 DE MAIG

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

2-0
1-0
2-3
4-2
6-2
3-1
1-0
6-2
1-1

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

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

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

79-74
79-68
89-68
73-60
69-64
75-46
61-68

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

5-3
3-1
3-3
3-4
11-1
11-3
4-2
5-0

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CLASSIFICACIÓ		PJ	PG	PP

CLASSIFICACIÓ	PT	PJ	PG	PE	PP

CF Parets
61 32 17 10 5
Vic-Riuprimer RFC 59 32 17 8 7
CF Caldes Montbui 58 32 17 7 8
CE Berga
58 32 16 10 6
FC Joanenc
57 32 16 9 7
UDA Gramanet
56 32 17 5 10
CF Ripollet
55 32 16 7 9
CF Les Franqueses 53 32 15 8 9
FC Cardedeu
53 32 15 8 9
CE Sabadell B
48 32 13 9 10
CD Masnou
46 32 13 7 12
CE Sallent
41 32 11 8 13
UE Sabadellenca 41 32 12 5 14
FC Matadepera
34 32 9 7 16
CD Can Parellada 29 32 8 5 19
UE Castellar
29 32 7 8 17
CS Juan XXIII
13 32 3 4 25
CE Roda de Ter
9 32 2 3 27

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

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

CP Voltregà
71
HC Sentmenat
58
HP Tona
54
CP Roda
53
CE Arenys de Munt 51
FD Cassanenc
50
CP Vic
48
HC Ripoll
44
CH Lloret
40
CP Jonquerenc 39
CHP Bigues i Riells 37
GEiEG	
36
CH Palafrugell
34
CH Arenys de Mar 26
HC Castellar
15
CP Tordera
10

49 24 15
47 23 15
46 24 14
45 24 13
39 24 11
38 24 12
35 24 11
34 24 10
32 23 8
31 24 9
30 24 9
27 24 7
11 24 3
10 24 3

4 5
2 6
4 6
6 5
6 7
2 10
2 11
4 10
8 7
4 11
3 12
6 11
2 19
120

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

20
20
19
16
15
15
13
12
12
10
9
8
8
5

6
6
7
10
11
11
13
14
14
16
17
18
18
21

29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29
29

22
18
17
17
15
16
15
13
12
12
11
10
10
8
4
3

5
4
3
2
7
2
3
5
4
3
4
6
4
2
3
1

2
7
9
10
7
11
11
11
13
14
14
13
15
19
22
25

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 18 MAIG
Joan Cortiella - Can Serrador
10:30 prebenjamí A – Polinyà At.
10:30 benjamí B – PB Sant Cugat
11:30 escola – Alzamora CF
13:00 infantil B – Cerdanyola
14:30 cadet A – Sabadell FC
17:00 juvenil A – Vilassar de Dalt CE
Partits a fora
09:00 	Rubí UE – aleví G
10:00 	Can Rull R. T. CFU - aleví E
10:30 	EF Barberà - benjamí C
10:30 	EF Sabadell - aleví D
12:00 	Santa Perpètua - infantil A
12:30 	Can Rull R. T. CFU - cadet B
14:00 	Cercle Sabadelles - infantil C
20:00 Mirasol Baco - cadet C
DIUMENGE 19 MAIG
Joan Cortiella - Can Serrador
10:00 aleví C – EF Sabadell
10:00 aleví F – Base Montcada CF
11:30 infantil A fem – Manresa CE
13:30 infantil D – Cercle Sabadellès
Partits a fora
10:15 Badia del Vallès CD - aleví A
10:15 Viladecans - infantil B fem
11:00 	Sant Quirze - benjamí A
12:00 	Sabadell B - amateur
14:15 	Can Rull R. T. CFU - juvenil B
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 18 MAIG
Pavelló Puigverd
09:00 premini – UE Barberà
16:30 cadet – Bàsquet Pia Sabadell

Atletisme |C. espanya

L’Escola Sant Esteve,
tercera d’Espanya

Els participants de l’Escola Sant Esteve en la mostra de Jugando al Atletismo de Getafe. || cedida

El poliesportiu Ignacio Pinedo de Getafe va ser la seu de la final
del campionat Jugando al Atletismo, en què l’Escola Sant Esteve de Castellar va aconseguir la tercera posició final.
Després de classificar-se en primera posició de grup, l’equip
integrat per Àlex Bejar, Guillem Milla, Rubén Perea, Èric Jiménez
i Dídac Segovia i dirigit pel professor Jonathan López va accedir
a la final estatal, en què es van decidir del primer al quart lloc.
Amb un frec a frec amb el CEIP Ferroviario de Ciudad Real,
els castellarencs van aconseguir la 3a posició per dos punts de diferència respecte als quarts, per arribar a la cloenda de diumenge en què es va fer una mostra gastronòmica dels diferents pobles
participants, en què van participar la carnisseria Casé, Cárnicas
Merche, El Castell, El Celleret, Forn Sant Jordi i Viñas, Pastisseria Villaró i Muntada, Vinalium i la Fruiteria del Poble, als quals
l’equip de l’escola dediquen un especial agraiment. || REDACCIÓ

Partits a fora
09:00 Vedruna Gràcia - mini
10:30 	Dominiques - júnior fem
12:00 	Creu Alta - preinfantil
17:00 	CB Begues - sots 25
DIUMENGE 19 MAIG
Pavelló Puigverd
09:30 premini – EB Rosella
11:00 mini – Creu Alta Sabadell
Partits a fora
16:00 	CB Can Parellada - infantil
FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 18 MAIG
Pavelló Joaquim Blume
17:30 sènior A – Rosario Central
Partits a fora
11:30 	Ripollet FS - infantil A
11:45 Natació Sabadell - cadet B
13:00 	Castellgalí - juvenil A
DIUMENGE 19 MAIG
Pavelló Joaquim Blume
09:45 aleví A – Ripollet FS
11:00 aleví B – Sant Joan Vilassar
12:15 cadet A – Sant Joan Despí
13:30 juvenil B – Safa Horta
Partits a fora
19:00 	Cubelles CFS - sènior B
HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 18 MAIG
Pavelló Dani Pedrosa
13:00 infantil – Andorra HC
15:00 aleví – UE La Garriga
17:00 juvenil A – CP Cubelles
19:30 sènior 1 cat – CP Vic

MOtOR | lliga catalana MX

Rubio guanya a Vallgorguina
i és segon al campionat
El pilot castellarenc de motocròs, Eric Rubio, va aconseguir una victòria esclafadora a la tercera cita de la Lliga Catalana de l’especialitat, després de dominar
en la classificació i guanyant sense rival les dues curses disputades.
Tot i no participar en la segona de les proves del campionat, Rubio ja és segon a
la general del català d’MX50.
Rubio ja va deixar molt clar en la sessió classificatòria que no arribava a
Vallgorguina (Vallès Oriental) a passejar-se. El pilot castellarenc aconseguia la
pole position amb 0,170 s sobre el seu perseguidor, Jaume Pons. El pilot va sortir
victoriós a la primera de les curses, en què va dominar de principi a fi, amb un
marge de 8,533 s sobre el segon classificat, Jordi Vilarnau, i 9,315 sobre el tercer,
Izan Querol. A la segona cursa del dia, el ‘77’ també s’imposava amb un domini
aclaparador, per aconseguir la segona posició del campionat amb 83 punts, 40
menys que el líder Daniel Valencia, tot i haver faltat a una cursa. || a. san andrés

Partits a fora
10:00 CT Barcino - iniciació A
15:45 CP Tordera - prebenjamí A
15:45 	UE Horta - prebenjamí B
18:45 CP Jonquerenc - juvenil B
DIUMENGE 19 MAIG
Pavelló Dani Pedrosa
11:00 fem – Mollet HC
Partits a fora
12:00 CP Corbera - benjamí
BITLLES (CB CASTELLAR I
COLOBRERS)

DIUMENGE 19 MAIG
Pistes municipals de bitlles
10:00 Colobrers - Cop,
Eric Rubio va ser el triomfador de la jornada a Vallgorguina. || CEDIDA

Partides a fora
10:00 C.Folgueres – CB Castellar
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Cinefòrum amb la pel·lícula
‘Lazzaro Feliz’, a l’Auditori
Municpal
Aquest divendres 17, a les 21 hores,
el Club Cinema Castellar Vallès ha
programat una pel·lícula de cinefò-

Una trena salada per compartir, la proposta de Quins
Fogons d’aquesta setmana

rum titulada ‘Lazzaro Feliz’, d’ Alice
Rohrwacher. Lazzaro, un jove camperol de bondat excepcional, viu a La Inviolata, un poblet que s’ha mantingut
allunyat del món i és controlat per la
Marquesa Alfonsina de Lluna. Lazzaro acabarà coneixent el món modern.

Aquesta setmana, Quins Fogons
ens porta una recepta freda ideal
per compartir amb família i amics.

Es tracta d’una trena de pa, farcida
de productes frescos i de peix. Enciams, pastanaga, tonyina, salmó,
envinagrats... una deliciosa proposta que podràs veure al Facebook
Quins Fogons, al web de lactual.cat
i al canal de YouTube del setmanari.

Diumenge, 41è Aplec a Castellar Vell
Una de les novetats d’enguany és una paella popular per a totes les persones que no participin al 39è concurs d’arrossos

Marina Antúnez

Aquest proper diumenge, 19 de maig, se
celebra el41è Aplec de Castellar Vell, una
de les activitats anuals de més participació a la vila, que enguany celebra el seu 40
aniversari. L’Ajuntament ha previst diverses activitats que s’allargaran tot el dia.
L’organització ha previst algunes novetats per aquest any. En aquest sentit, es
farà una paella popular oberta a tothom.
Totes les persones que vulguin assistir a
l’Aplec però que no tinguin previst cuinar la
seva pròpia paella podran gaudir d’un plat
d’arròs i prendre part de la resta d’activitats
previstes. Ja es poden comprar els tiquets
a un preu de 5 euros a la botiga Stop, situada al carrer Major, 56-58. Els tiquets, en
cas que no s’exhaureixin abans, es podran
comprar també el mateix dia de l’Aplec.
Malgrat la previsió d’aquesta paella popular per a un màxim de 500 persones es manté el concurs d’arrossaires,
una proposta que ja arriba a la 39a edició. Com cada any, es podrà comptar amb
quatre categories: paelles petites (fins a
15 persones), mitjanes (de 16 a 50 persones), grans (més de 50 persones) i joves,
en què els participants han de tenir com
a màxim 25 anys.
Qui vulgui participar-hi pot omplir
el formulari al web municipal: www.castellarvalles.cat/paellesaplec, fins al 17 de
maig. El mateix dia de l’Aplec els grups
també es podran inscriure in situ.
més novetats

S’han previst algunes novetats més: d’una
banda, la reconversió dels concursos que
s’han dut a terme en altres edicions en tallers diversos. Durant tot el matí, hi haurà
un taller de dibuix adreçat a infants i joves

Moment de l’Aplec de Castellar Vell, l’any 2107. || q. pascual

a càrrec del pintor Enric Aguilar. També hi
haurà un taller de descoberta de creacions
florals que comptarà amb la col·laboració de
l’Escola Nocturna i s’ha organitzat també un
taller de descoberta de l’entorn natural amb
l’app Natusfera, que es farà en col·laboració
amb el Centre Excursionista de Castellar.
Una altra de les noves propostes
d’aquest any serà la projecció d’un vídeo
mapatge a l’interior de l’ermita, titulat Els
orígens de l’Aplec, que es podrà visualitzar

de 10 a 11 h i a partir de les 16.30 h. Finalment,
a les 11.15 h, s’ha programat una activitat de
remembrança de la unió de Sant Esteve de
Castellar a Santa Maria del Pi.
A banda de les novetats, l’Aplec e Castellar Vell mantindrà algunes de les activitats
tradicionals, com ara els jocs de cucanya a
càrrec de Colònies i Esplai Xiribec i les actuacions de les colles castellarenques del Ball
de Bastons, la colla d’arrelats del Ball de Gitanes i els Castellers de Castellar - Capgirats.

Eucaristia a l’ermita a les 9 hores
La parròquia de Sant Esteve de Castellar ha
previst una santa missa a l’interior de l’ermita de
Castellar Vell, a les 9 h del matí. Restablert el temple
arquitectònicament, s’hi celebrarà l’eucarista per
a tota la ciutadania, en especial, la comunitat
cristiana que participi en l’Aplec de Castellar Vell.
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ETC | Sala de petit format ateneu

L’Esbart Teatral de Castellar presenta divendres ‘El rei borni’
La proposta, de
Marc Crehuet es
podrà veure tres
caps de setmana
L’Esbart Teatral de Castellar estrena
nova proposta escènica aquest divendres, a les 22 hores. L’obra El rei borni es
podrà veure també dissabte, a les 22 h, i
diumenge, a les 18.30 h, així com els dos
caps de setmana següents, a excepció
de l’1 de juny, que no hi haurà funció.
En aquesta ocasió, el muntatge
parteix d’un text de Marc Crehuet i
està dirigit per Alfonso Fernández,
que ha comptat per portar-la a l’escenari amb Joan Romeu, Montse Gatell, Àlex Torrano, Maria Hernández,
i la nova incorporació a l’Esbart, Herman Fernández.
El rei borni “és una comèdia
àcida, negra, que té molt mala bava
i que ens fa riure, però també reflexionar”, diu el director. La història parteix del retrobament de dues
amigues durant un sopar. L’una està

casada amb un antidisturbis i, l’altra,
és parella d’un antisistema. Aquest és
el punt d’inici que desencadena diverses temàtiques. “És una excusa per
parlar sobre les pròpies conviccions
i entrar en contradiccions”, afegeix
Fernández.
En aquest sentit, es fa evident la
fragilitat de les idees que creiem inamovibles. “L’antidisturbis va buidar
l’ull a l’antisistema en una manifestació, i aquí és on es desencadena
tota la comèdia”, afegeix Fernández.
L’obra reflexiona sobre els valors
de les persones, sobre què és legal i què
no ho és, “què és lícit i què no, què és
ètic i què no ho és, tots ho veiem de
maneres diferents”, apunta el director. El personatge del policia creu que
la seva feina és totalment legal i lícita,
però, parlant-ne, s’acaba plantejant
totes les veritats en les que ell creia.
El mateix passa amb el seu personatge antagònic, l’antistema, que també
es qüestiona si està bé fer la revolució
que volia fer.
L’espectador, al seu torn, reflexiona sobre les coses que estan passant.
En aquest sentit, el text és del tot ac-

Joan Romeu, Herman Fernández, Montse Gatell, Àlex Torrano i Maria Hernández. || cEDIDA

tual. “Torna a estar molt d’actualitat, les càrregues policials que no fa
gaire vam viure i que no descartem
que tornem a veure”.
El text és molt planer, ple de picades d’ullet, i molt entenedor. “I si a més
de passar una bona estona hi acabem
pensant, doncs molt millor”. Ben diferent va ser la direcció de Fernández de
l’obra El chico de la última fila, “amb la
que volia crear neguit al públic, una
inquietud”.
Fernández va triar aquesta obra
quan va veure la pel·lícula. “Aleshores, vaig pensar, això és una obra de
teatre xulíssima!”. I, efectivament,
abans de la pel·lícula hi havia l’obra. Es
va posar en contacte amb el Marc Crehuet, “que no va tenir cap problema
a cedir els drets a l’Esbart per a representar-la”. Tot i que ja s’havia representat, l’Alfonso va preferir no veure
l’obra i “crec que la pel·lícula no m’ha
condicionat gaire”.
L’escenografia és minimalista, tan
sols unes cordes que segueixen la metàfora del que diuen dos dels personatges, “quan parlen del fil de la vida que
s’entortolliga”. || marina antúnez

capgirats | temporada

CEC | fotografia

Els Castellers de Castellar van fer un bon paper a Rubí

Obertes les inscripcions al
41è Trofeu Joan Riera

El grup casteller de Castellar del
Vallès −els Capgirats− segueix endavant amb la temporada. Diumenge passat, 12 de maig, els Capgirats
van actuar a la diada de primavera
dels castellers de Rubí. D’aquesta
manera, a la població veïna van fer
la primera cita de la temporada. Hi
van actuar els Castellers de Rubí i
els Castellers Nyerros de la Plana, a
més dels Capgirats.
Els de casa van aconseguir ferhi un pilar de 4, un 2 de 6, un 3 de 6,
un 4 de 6 i un pilar de 4 aixecat per
sota. La propera cita dels Castellers
de Castellar és el 19 de maig al matí
a l’aplec de Castellar Vell. || m. a.

Castellers de Castellar a Rubí, diumenge passat. || cedida

El Centre Excursionista de Castellar ha obert les bases per participar en
el 41è Trofeu Joan Riera i al 55è Concurs e Fotografia Artística. Hi poden
participar tots els socis del CEC i castellarencs. La temàtica és lliure i la
mida de la fotografia ha de ser de 20x30 cm. Cada concursant pot presentar una fotografia mai premiada a Castellar. Al dors, hi anotarà el títol i
les dades personals.
Les fotografies es poden lliurar directament al Centre Excursionista
de Castellar, al carrer Colom, s/n, els dilluns, dimecres i divendres de les
19 a les 21 hores o a les botigues de fotografia Tenda de Fotos, Jordi Serra,
Vila Hosta i Estudi Sandra Galera fins al 31 de juliol de 2019. El jurat estarà format per membres de la Secció de Foto Vídeo de la UES. El veredicte serà inapel·lable i s’anunciarà, si és possible, prèviament.
Els premis per a les quatre millors fotografies seran els següents:
premi d’honor Trofeu Joan Riera, trofeu per al primer premi, trofeu per
al segon premi i trofeu per al tercer. || m. a.
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Llibres contra l’homofòbia

emmt | necrològica

La Biblioteca Municipal ha programat un acte en motiu del dia mundial, el proper 21 de maig
ALGUNS TÍTOLS LGTBI
Un te quiero de repuesto
Marta Garzas

Toni Meler, percussionista. || m. a.

Quim/Quima
Maria Aurèlia Capmany

Mor el músic i
professor Toni Meler

Sobrevivir al ambiente
G. J. Martín i S. Martín
Els homes i els dies
David Vilaseca
Em dic Saül i soc un noi normal
Albert López Vivancos
Història de la violència
Édouard Louis
Adeu a l’Eddy Bellegueule
Édouard Louis
Llámame por tu nombre
André Aciman
Alguns dels títols que es poden agafar en préstec a la Biblioteca Municipal de temàtica LGTBI. || m. antúnez

Permagel
Eva Baltasar
Días sin final
Sebastian Barry

Marina Antúnez

El proper 21 de maig la Biblioteca
Municipal Antoni Tort celebra el
Dia Mundial contra l’homofòbia, la
lesbofòbia i la transfòbia. L’acte tindrà lloc a les 19.30 hores i comptarà
amb la presència de Josep Vitas, de
la llibreria Antinous. “En aquesta
llibreria ja fa anys que treballen
amb aquesta temàtica”, apunten
des de la biblioteca. Tot i que la commemoració oficial se celebra el 17 de
maig, “hem preferit fer-ho el dia 21
per poder comptar amb el Josep,

gran expert en el tema, que el 17 no
podia organitzar-s’ho per venir”.
Ell s’encarregarà de fer una presentació d’una proposta de títols de temàtica homosexual. A l’acte també
es llegirà el manifest i es llegiran alguns fragments extrets del material que es trobar a la biblioteca. “I
qui ho vulgui podrà adquirir els
llibres que porti el Josep, gaudint
d’un descompte del 5%”.
L’any passat, Antinous ja va
visitar la biblioteca per fer una proposta de 20 títols, que la biblioteca
va adquirir i que ja ara ja té disponibles. “No són només novel·les per

a adults, també tenim llibres infantils i juvenils, i còmics”. Hi ha
títols tan destacats com la novel·la
d’Eva Baltasar Permagel, “i els llibres d’Édouard Louis, que explica
el maltractament psicològic que va
rebre per la seva homosexualitat”i
que parla de l’homofòbia.
Ja fa temps que a la Biblioteca Antoni Tort va apostar per fer
créixer el fons LGTBI. Des de l’any
passat, i seguint aquest any 2019
amb la compra d’uns 25 títols més,
la Biblioteca Antoni Tort converteix la temàtica LGTBI en un dels
seus eixos d’interès.

Con amor, Simon
Becky Albertalli
El santo al cielo
Carlos Ortega
Els meus amics i jo
Stephanie Stansbie i Katy Halford
Clara, mami y mamá
Á. Berro i M. del C. Fernández
L’Edu es disfressa de princesa
Núria Díez Fernández
Amors sense casa
Sebastià Portell
Tilutal
Prado G. Velázquez

El percussionista Toni Meler va morir
divendres 10 de maig a l’edat de 61
anys d’un atac de cor. Meler va ser director de l’Escola Municipal de Música Torre Balada durant 10 anys, a
més de professor de bateria i combos.
El músic va començar els estudis de
piano i solfeig amb 8 anys a Balaguer,
el seu poble natal. Amb 15 anys, va començar a estudiar bateria de forma
autodidacta, i va fer solfeig i harmonia amb l’Enric Sauret. Més tard, va
tocar amb grups locals i orquestres
de la província de Lleida.
Meler va ser professor de vibràfon, bateria i combos a l’Escola Municipal de Música de Badalona; de bateria, vibràfon i informàtica musical
a l’estudi Microxip de Castellar, i de
bateria i combos a Torre Balada. Va
impartir classes de bateria, de percussió clàssica i d’informàtica musical a diferents cursos d’estiu.
Va formar part de diverses bandes i va acompanyar molts músics.
Entre altres actuacions, destaquem
les que va fer amb Electric World
and Funk, banda que va fer un tribut a Earth, Wind and Fire a la Festa
Major 2018. El programa Estils de
Ràdio Castellar, reemetrà dimarts
21 l’entrevista que se li va fer fa uns
anys || m. antúnez
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El DocsBarcelona A Prop a
Castellar, per segon cop
Dimecres, dijous i divendres es faran tres projeccions a l’Auditori

‘Operació Globus’, d’Ariadna Seuba Serra, es podrà veure dijous 23 de maig. || cedida

Castellar del Vallès repeteix aquest
2019, per segon any consecutiu, com
a subseu del festival internacional
DocsBarcelona A Prop, una mostra de documentals d’arreu del món
que té per objectiu apropar la gent a
aquest tipus de cinema.
Cal Gorina, el Club Cinema Castellar Vallès i l’Aula d’Extensió Universitària, amb el suport de l’Ajuntament de la vila i de la Diputació
de Barcelona, s’han tornat a unir a
aquest projecte, que enguany portarà a l’Auditori Municipal Miquel Pont
els documentals Cachada, Operació

Globus i Avec un sourire, la révolution.
La primera de les propostes,
Cachada, es podrà veure dimecres
22 de maig. Es tracta d’una producció d’El Salvador, dirigida per Marlén Viñayo, en què es dona visibilitat
a la història de cinc venedores ambulants que exposen les seves vides
en un taller de teatre i reviuen els
traumes de la violència masclista
amb una generositat encoratjadora.
L’endemà, dijous 23 de maig,
serà el torn d’Operació Globus. Dirigida per Ariadna Seuba Serra,
aquesta cinta documental, una co-

producció catalana i holandesa de
2018, parla sobre un grup de joves
que l’any 1976 van rebre un patrocini
de Pegaso per fer la volta el món en
un camió. 40 anys més tard, Jou vol
trobar el camió amb què ho van fer,
i reprèn l’aventura per recuperar-lo.
La darrera proposta programada a Castellar, divendres 24 de
maig, és Avec un sourire, la révolution.
El documental és canadenc, de 2018,
i està dirigit per Alexandre Chartrand. Vol ser una mirada inèdita del
procés d’autodeterminació des de la
visió subjectiva del director i entre
testimonis de primera línia política
i molts altres protagonistes.
Totes les projeccions començaran a les 20 hores. Mentre que
Operació Globus es podrà veure en
versió original (català i castellà),
Cachada i Avec un sourire, la révolution es projectaran versió original
subtitulada en català. Les entrades
per a cadascuna de les projeccions
tindran un preu de 3 euros (i serà
gratuïta per als socis de les tres entitats organitzadores).
Val a dir que aquest 2019 el projecte DocsBarcelona A Prop també
s’estén a altres poblacions catalanes. En concret, a Barberà del Vallès,
Berga, Gavà, Granollers, La Garriga,
Manresa, Mataró, Sant Andreu de
la Barca, Sant Cugat del Vallès, Vilafranca del Penedès i Vilanova i la
Geltrú. || redacció

escriptors | trobades

Natàlia Cerezo torna de la Fira
del Llibre de Buenos Aires
L’escriptora castellarenca Natàlia Cerezo va participar en la Fira del Llibre que es va celebrar a Buenos Aires (Argentina) convidada per l’Institut
Ramon Llull. A la fotografia, la podem veure amb l’escriptor i professor de
l’Institut Puig de la Creu Josep Lluís Badal, amb qui va compartir l’estada
i les experiències que, sense dubte, van resultat profitoses, segons va manifestar ella mateixa quan va tornar, el 8 de maig. || m. a.

disc | cantata

‘La màquina del temps’ surt al
mercat amb veus castellarenques
Aquest mes de maig ha sortit a la venda el disc d’Arnau Tordera (líder del
grup Obeses) La màquina del temps, un treball que compta amb la participació del Cor Sant Esteve, del Cor Cabirol de Vic i el Cor de l’Escola Oriol
Martorell. Es va gravar el mes de gener passat als estudis de gravació
Music Lam de Figueres. Des de fa més de 50 anys, el Secretariat de Corals
Infantils de Catalunya organitza una trobada per a les seves corals federades. Amb formats i repertoris diferents, cada curs les corals del SCIC
s’agrupen per cantar juntes. Per a la 52a Trobada, s’ha presentat La màquina del temps, una cantata fresca i divertida, d’estils diversos. S’han programat quatre concerts amb més de 250 cantaires a l’escenari. || m. a.
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS

Presentació del llibre
‘Gimnàstica de l’ànima’, de
Josep Mut i Esther Pardo
Dijous 23 · 19 h · Biblioteca Municipal
Aquest proper dijous es presenta
el llibre ‘Gimnàstica de l’ànima’, de
josep Mut i Benavent i Esther Pardo
i Gimeno, a la Biblioteca Municipal
Antoni Tort. L’acte està organitzat
conjuntament per la biblioteca i Curbet Edicions i comptarà amb la presència de l’autora, de Sílvia Gallego i
de la Coral Xiribec. Un llibre que se’l
pot llegir tan un director d’orquestra
com algú sense coneixements musicals, ambiciós per la seva voluntat d’aportar coneixements a qui no
sap llegir música i alhora ser pràctic per a instrumentistes, directors
o docents.

agenda

Diumenge 19

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
Org.: Escola Mestre Pla

A partir 9 h · PROPOSTA
41è Aplec de Castellar Vell
Castellar Vell
Org.: Ajuntament i Comissió Aplec
de Castellar Vell

21 h · CINEMA
Cinefòrum: ‘Lazzaro Feliz’
Auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès
22 h · TEATRE
‘El rei borni’
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

Dissabte 18

16.30 h · CINEMA
‘La Mia i el lleó blanc’
Auditori Municipal
Org.: Ajuntament
18 h · BALL
Ball a càrrec de Sol de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
18.30 h · TEATRE
‘El rei borni’
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

De 9 a 14 h i de 16 a 20 h · PROPOSTA
V Campionat de Dansa
“Pase” de pista Castellar
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: Urban Events

18.45 h · CINEMA
Cicle Gaudí: ‘Superlópez’
Auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

11.30 h · PROPOSTA
L’Hora del Pati:
Pintem amb guixos
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal

Dilluns 20

11.30 h · PROPOSTA
Festa de la Primavera al Mercat
amb Màgica Clown Lilina
Mercat Municipal
Org.: Mercat Municipal
18 h · BALL
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
20 h · PROPOSTA
Recital de poesia amb una selecció de poetes de Ponent
Amb Sílvia Melgarejo i Víctor Verdú
Calissó d’en Roca
Org.: Calissó d’en Roca i Les Sitges
22 h · TEATRE
‘El rei borni’
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

De 21 a 23 h · BALL
Curs de salsa
(iniciació i salsa social)
Calissó d’en Roca
Org.: Calissó d’en Roca

Dimarts 21
19.30 h - PROPOSTA
Celebració del Dia Internacional
contra l’Homofòbia, la Lesbofòbia
i la Transfòbia
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Ajuntament, Comissió municipal per la igualtat i Biblioteca
Municipal Antoni Tort

Dimecres 22
9.30 h · PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

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

del 17 al 26 de maig de 2019

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

Divendres 17

Exposició: “Homenatge a les grans
dones: Elles també fan història”
Fins al 3 de juny
Residència Les Orquídies
Organització: ERC

19 h · PROPOSTA
Debat amb els caps de llista candidats a l’alcaldia en les eleccions
municipals 2019
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Ràdio Castellar i L’Actual
20 h · CINEMA
DocsBarcelona A Prop: ‘Cachada’
Auditori Municipal
Org.: Cal Gorina, Club Cinema
Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió
Universitària per a gent gran. Amb el
suport de l’Ajuntament de Castellar

22 h – TEATRE
‘El rei borni’
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

Dissabte 25
Tot el dia · ESPORT
Festa del minibàsquet 2019
Espai Tolrà
Org.: Club Bàsquet Castellar

Dijous 23

De 9.30 a 13.30 h · ESPORT
Control Sub 10-12-14
Pistes municipals d’atletisme
Org.: Club Atlètic Castellar

19 h · PRESENTACIÓ
Presentació del llibre ‘Gimnàstica
de l’ànima’, de Josep Mut i
Benavent i Esther Pardo i Gimeno
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Curbet Edicions i Biblioteca
Municipal Antoni Tort

11.30 h · INFANTIL
L’Hora de Conte Infantil: “Sopa de
cançons”, de Marta Rodoreda
Amb la participació del Cor Sant Esteve:
Grup de Menuts i Grup de Mitjans
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal

20 h · XERRADA
Escola de Pares i Mares:
“Formació en primers auxilis
adreçada a famílies”
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: Ajuntament i PEC

11.30 h · INFANTIL
Juguem en família: Pintem amb
plàstic de bombolles
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal

20 h · CINEMA
DocsBarcelona A Prop:
‘Operació Globus’
Auditori Municipal
Org.: Cal Gorina, Club Cinema
Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió
Universitària per a gent gran. Amb el
suport de l’Ajuntament de Castellar
21.30 h · MÚSICA
Jam session al Calissó
El Calissó d’en Roca
Org.: Calissó d’en Roca

Divendres 24
20 h · CINEMA
DocsBarcelona A Prop:
‘Avec un sourire, la révolution’
Auditori Municipal
Org.: Cal Gorina, Club Cinema
Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió
Universitària per a gent gran. Amb el
suport de l’Ajuntament de Castellar

18.30 h · MÚSICA
XXVII Musicoral
Auditori Municipal
Org·: Coral Xiribec
22 h · TEATRE
‘El rei borni’
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

Diumenge 26
12 h i 16.30 h · CINEMA
Cinema familiar: ‘Dumbo’
Auditori Municipal · Org.:Ajuntament
18.30 h · TEATRE
‘El rei borni’
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar
19 h · CINEMA
‘Mula’
Auditori Municipal
Org.: Ajuntament
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penúltima

La manca de diners és potser l’única cosa que la gent no et perdona.
Aurora Bertrana

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Recomanació

DIVENDRES 17
CASANOVAS
DISSABTE 18
CASANOVAS
DIUMENGE 19
CASTELLAR
DILLUNS 20
ROS
DIMARTS 21	PERMANYER
DIMECRES 22
CATALUNYA
DIJOUS 23
VILÀ
DIVENDRES 24
EUROPA
DISSABTE 25
ROS
DIUMENGE 26
YANGÜELA

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

DEFUNCIONS
Antoni Meler Fàbregas
61 anys · 10/05/2019
Antonia Matheu Riera
97 anys · 13/05/2019

A l’estiu, la meva
alimentació ha de ser
igual que a l’hivern?

Actuació al País de Gal·les (1), juliol de 1951
Dins la trajectòria de la Cobla Hidalgos del Vallès destaca l’actuació internacional que van fer al
Regne Unit l’estiu de 1951 a la població de Llangollen, acompanyant musicalment el grup de dansa
d’Educación y Descanso de Sabadell. Aquí veiem part de l’expedició, amb l’autocar en terres de
França. || fons: Miquel Juliana Puigdomènech ||autor: desconegut || text: albert antonell || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@clarafogons
Pa integral, alvocat, cogombre i salmó

@jninerola
Ermita de Sant Martí del Corb

@jonasribo
Puntals

L’alimentació pot ser la mateixa durant tot
l’any però, aprofitant el canvi d’estació, val
la pena introduir petites variacions.
Com és lògic, qualsevol aliment ens aportarà el màxim de nutrients quan es troba en el
moment estacional idoni. Per això, s’aconsella menjar verdura i fruita tot l’any, però no
les mateixes varietats a l’estiu que a l’hivern.
A l’estiu i a la primavera algunes de les fruites i verdures de temporada són: albergínia,
cogombre, albercoc, cireres, meló, nectarina, maduixes…
Una altra característica de l’estiu és que,
com fa calor, suem i el nostre cos perd més
aigua. Per això, és aconsellable hidratar-se
més, bebent aigua i augmentant el consum
d’aliments com el gaspatxo, consomés freds…
Per últim, afegir que fruites i vegetals, a més
d’aportar-nos salut a base d’aigua i antioxidants, ens ajudaràn a controlar el nostre pes.

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3
T. 937 47 49 56
www.farmaciacasanovas.cat
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Marc Béjar
Periodista

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Empàtic
Un defecte que no pots dominar?
Indecís
Quin plat t’agrada més?
La truita de patates amb ceba
Un viatge?
A Àfrica
Un llibre?
‘El sueño de mi desvelo’, Antoni Daimiel
Una cançó?
‘Els teus somnis’, Sopa de Cabra
Una pel·lícula?
‘Gran Torino’
Un programa de ràdio?
El ‘Tu diràs’, de RAC 1
Un periodista referent?
Joan Maria Pou
A qui t’agradaria entrevistar?
Marc Gasol
Un somni professional?
Cobrir una final de la Champions

”Des de petit, he estat
un apassionat del
futbol i del bàsquet
Amb 24 anys, s’ha traslladat a viure a Barcelona
amb dos amics, també de Castellar. Treballa
de nit a la redacció de La Vanguardia. Somia
a convertir-se en periodista esportiu.
Guillem Plans

· Ja t’has acostumat a fer l’horari de mussol?

És complicat perquè vaig al revés
de tothom, quan dormo els altres
fan coses. És una qüestió que espero que sigui temporal i són esforços
que hem de fer els periodistes quan
entrem en el món de la comunicació.
Però també té una part positiva. Antoni Daimiel, un bon referent periodístic que narra partits de la NBA,
explica que treballar de nit et dona
temps per tenir més marge de reflexió. L’oportunitat de mirar amb un
altre punt de vista, sense la voràgine del dia a dia.
· I sou menys gent per fer grans
cobertures... El món continua
girant quan anem a dormir, oi?

Ens pensem que el món s’atura quan
els llums s’apaguen, i la realitat és que

“

tot segueix rodant. Continuen passant coses, i més en un mitjà gran en
què s’han de cobrir qüestions internacionals que sobretot passen a la
nit. És un repte que no m’imaginava quan, fa anys, pensava a ser periodista, però afrontar aquests fets que
tenen certa rellevància és un aprenentatge molt gran.
· En tens alguna present, especialment?

El darrer cas que recordo és l’atemptat de Nova Zelanda. Abans de marxar a casa, estava fent repàs de les
notes que envien les agències i em va
tocar cobrir-ho a mi!
· I de Barcelona, després d’uns
mesos vivint-hi, n’has agafat el
ritme?

Per arribar a entendre Barcelona i
per viure-la com es mereix necessites temps, perquè és una ciutat que
no te l’acabes. Fa temps era més re-

ticent a viure-hi, pel ritme frenètic,
pel trànsit. Però m’ha acabat agradant el cert moviment, sortir al carrer i trobar-hi sempre gent.
· Què és el que trobes més a faltar
del dia a dia a Castellar?

Que arribi el divendres i poder fer
unes birres al Cali amb els amics, poder-los veure amb més freqüència,
i tenir-ho tot a prop de casa. També
enyoro fer una mica d’esport, sortir
a córrer per zones de Castellar que
a la ciutat són impossibles de trobar.
· Com veus l’ofici del periodisme
per als joves?

El periodisme sempre està en debat.
Constantment es parla de la crisi del
periodisme, perquè és una professió
que pateix canvis continus, i els periodistes joves ens hem d’adaptar a
les noves demandes i necessitats.
També som una mica impacients, i
quan arribem al mercat laboral de

seguida volem trobar-nos amb allò
que havíem imaginat, i no és fàcil.
Quan parlo amb companys, tots em
diuen que acabo de sortir del niu,
que s’ha de pencar, i fer sacrificis.
Jo ho estic fent.
· El periodisme demana, cada vegada més, especialitzar-se.

És impossible conèixer en profunditat tots els àmbits, però crec que
tots hem de tenir formació i coneixements variats. Jo tinc molt clar
que vull dedicar-me al periodisme
esportiu. Des de petit, he estat un
apassionat del futbol i del bàsquet.
Però ser en un mitjà gran, que em
demana estar al dia en moltes coses,
per a mi és molt positiu, perquè em
fa créixer com a periodista.
· En el periodisme esportiu, hi ha
més hooligans que professionals.

Hi ha productes que es venen com a
periodisme esportiu i no ho són, es-

pais de televisió que busquen més
la polèmica i els temes banals que
l’esport. Han fet el seu propi gènere. El que hem de fer és desvincular
aquest tipus de continguts, que no
segueixen cap rigor, ni lògica, periodística. D’altra banda, hi ha espais,
com la revista Panenka, en què he col·
laborat, que aposten per fer un periodisme esportiu de qualitat.
· Per què ha tardat tant a agafar
relleu mediàtic el futbol femení?

Bona pregunta. S’hi ha apostat a poc
a poc, però des dels mitjans s’està
fent bona feina per donar-hi visibilitat. I, per la rebuda que està tenint,
és un espai en creixement.
· Demà, dissabte, el Barça juga
la final de la Champions. Com
ho veus?

Complicat! L’Olympique de Lió porta
tres Champions consecutives... Però
arribar a la final ja és molt positiu.

