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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

educació | pàgines especials

tradicions | P18

Suplement de
les escoles de
la vila ‘B-124’

La pluja fa la
guitza a l’Aplec
de Castellar Vell

eleccions 26M | P02 i 03

Enfocats
en les
municipals
18.542 votants podran triar
entre set candidatures

D’esquerra a dreta, Humberto Carrero (En Comú Podem), Rafa Homet (ERC), Marga Oncins (CUP), Ignasi Giménez (Som de Castellar-PSC), Pau Castellví (Junts per Castellar), Agustí Bernad (PP), Matias de la Guardia (C’s). || Q. PASCUAL
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Resultats 2015
Decidim Castellar, que
no es torna presentar, va
tenir 1.626 vots (15,29%)
i va treure 4 regidors
Vots en blanc:
107 (1,01%)

CUP

ERC

En comú Podem

Som de Castellar

PSC

ICV
2,76%

No es va
presentar
el 2015

Junts x Castellar

CiU

16,46%

293
vots

1.750
vots

C’s

PP

10,35%

4.792
vots

4,31%

4,78%

1.101
vots

458
vots

508
vots

2 regidors

0 regidors

0 regidors

45,06%

0 regidors

4 regidors

11 regidors

De les set candidatures que es presenten en aquestes eleccions municipals, només tres tenen actualment representació al consistori. || q.pascual

Cita amb les municipals i les europees
18.542 castellarenques i castellarencs podran exercir el dret a vot a les eleccions municipals i europees del 26M
Redacció

Un total de 18.542 castellarencs i castellarenques estan convocats aquest diumenge,
26 de maig, per escollir els seus representants al Parlament Europeu i a l’Ajuntament
de Castellar del Vallès, convocatòria electoral doble que coincideix cada 20 anys. Les
eleccions municipals comptaran amb un
cens de 18.532 persones, 637 més respecte
els comicis locals que es van celebrar el 24
de maig de 2015 i 95 més respecte les darreres eleccions a Corts Generals del 28 d’abril.
D’altra banda, les eleccions europees, que
tenen lloc cada cinc anys i aquesta vegada
coincideixen amb les municipals, disposaran d’un cens de 18.517 persones.
La diferència d’electors entre les dues
eleccions de diumenge rau en el nombre de
ciutadans estrangers residents a Castellar
del Vallès que voten en uns o altres comicis. Així, 18.455 persones de nacionalitat

7
LLISTES

es presenten
a les eleccions
municipals

espanyola i 52 de nacionalitat estrangera
podran votar en les dues conteses electorals, 25 persones de nacionalitat estrangera
podran votar només a les eleccions municipals i 10 persones de nacionalitat estrangera només ho podran fer a les eleccions al
Parlament Europeu.
A les eleccions al Parlament Europeu, la ciutadania amb dret a vot podrà
escollir entre un total de 32 candidatures.
Cal recordar que en aquests comicis s’escolliran 54 diputats per a l’Eurocambra en
una circumscripció única per a tot l’Estat
espanyol. D’altra banda, 7 són les candidatures que es presenten a les eleccions municipals, que es disputaran un total de 21
places de regidor/a (la quantitat establerta
legalment per als municipis d’entre 20.000
i 50.000 habitants).
Com en les eleccions del 28 d’abril,
la jornada es viurà a la vila en un total de
set col·legis electorals on es distribuiran
14 seccions i 25 meses. Cal recordar que la

secció 1, situada històricament a l’Ateneu,
estarà situada novament al vestíbul de l’Arxiu Municipal.
Pel que fa a la resta de col·legis, a
l’edifici d’El Mirador (antic Mercat Municipal) se situaran les seccions 2, 8 i 14. El
gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà acollirà les seccions 3 i 4. A l’escola Joan Blanquer s’ubicaran les seccions 5 i 9. L’Espai
Tolrà és el recinte electoral que acollirà
més seccions, amb un total de quatre: la
6, la 7, la 12 i la 13. La secció 10 estarà situada a l’escola Mestre Pla mentre que la secció 11 es trobarà a l’antiga escola de Sant
Feliu del Racó. 11 de les seccions tindran
dues meses cadascuna, mentre que les 3
restants seran de mesa única (concretament, la 1, l’11 i la 12).
Els col·legis electorals obriran les
seves portes de 9 del matí a 8 del vespre,
de forma ininterrompuda. Els membres
de la mesa, però, s’hauran de presentar al
col·legi a les 8.00 hores, per tal de consti-

tuir-la formalment.
Segons preveu l’Estat espanyol, primer es farà l’escrutini de les eleccions
europees i posteriorment de les municipals. Cal recordar que a les municipals de
2015
Som de Castellar-PSC va aconseguir la majoria absoluta amb el 45,06%
dels vots (11 regidors), ERC va sumar el
16,46% dels vots (4 regidors), Decidim
Castellar –que no es presenta– va aconseguir un 15,29% (4 regidors) i CiU (ara
Junts per Castellar) el 10,35% (2 regidors).
La resta de forces no van aconseguir entrar al consistori (C’s, PP i ICV).
especial informatiu

Com és habitual ,en totes les jornades
electorals Ràdio Castellar oferirà un especial informatiu que arrencarà al voltant de les 22 hores per seguir els resultats de les europees i les municipals, que
també s’aniran oferint en temps real des
del portal de lactual.cat.
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debat | eleccions municipals

Darrer esprint per arribar al Palau Tolrà
Les set candidatures
que opten a governar
l’Ajuntament exposen
els seus programes
en el debat electoral

Cristina Domene

La Sala d’Actes d’El Mirador es va quedar
petita per acollir el debat electoral protagonitzat per les set candidatures que
es juguen les 21 cadires de Ca l’Alberola
el proper diumenge. Durant 110 minuts,
la i els alcaldables van poder exposar les
principals apostes del seu programa i esbossar quin model de Castellar volen per
al futur. Amb una estructura molt marcada de tres blocs -per garantir intervencions homogènies de tots els participantsel debat es va desenvolupar en un ambient
de respecte entre tots, candidata i candidats. Amb un inici més flegmàtic, a mida
que es desenvolupava el debat, les intervencions van ser més enèrgiques i amb
interpel·lacions d’uns i altres. Els temes
que més van sonar durant les quasi dues
hores van ser els mateixos que s’han anat
explicant durant la campanya: el problema de la mobilitat, tant dins de la vila com
amb l’exterior; el replantejament del model
urbanístic; l’accés a l’habitatge i el reforç
de la identitat castellarenca.
El respecte entre els participants era
present també en el públic -una part dreta
per falta de cadires- que aplaudia freqüentment les propostes i les intervencions que
més apreciaven. L’única ovació unànime
se la va endur la qüestió feminista. La candidata, Marga Oncins (CUP), va destacar
el fet que de set candidatures i malgrat les
llistes cremalleres, només hi hagués una
dona com a candidata a ser alcaldessa.
El bon ambient que va planar per la
Sala d’Actes durant tot el debat es va veure
trencat gairebé a la cloenda. Durant les intervencions finals un dels espectadors va
interrompre la intervenció final del candidat de Som de Castellar -PSC i es va situar

La Sala d’Actes es va omplir per escoltar el debat electoral amb la presència d’una candidata, cinc candidats i un número dos. || q.pascual

darrere dels alcaldables generant un ambient de desconcert i inquietud a la sala.
Finalment, l’home, després d’encarar-se
amb algun regidors, va sortir de la sala
acompanyat per l’esbroncada del públic.
les intervencions

El debat va estar marcat per frases i intervencions destacades. Marga Oncins,
alcaldable de la CUP, va dir que una altra
manera de fer política és possible: “Entre
totes ho hem de fer tot. Amb il·lusió i des
de la sobirania popular. Treballarem
per les persones però amb les persones.
Atrevim-nos, voteu municipis valents”.
Dani Martínez, número 2 de la candidatura Castellar En Comú Podem, va dir
que volen un municipi més competitiu:
“Amic del petit comerç, dels animals,

gens especulatiu. Volem ser partícips
del canvi real que Castellar necessita i és
per aquest motiu que demanem el vot”.
Agustí Bernad, cap de llista del PP,
va admetre que arrossega unes sigles amb
mala fama: “La meva tasca és estar al
costat de les persones, no faré cordons
sanitaris. És difícil que hi confieu, però
us ho dic personalment, hi podeu confiar en mi”. Matías de la Guardia, candidat
de Ciutadans, va manifestar que després
de tants anys de majoria absoluta, Castellar demana un canvi: “El nostre compromís és treballar pel bé comú, disminuir els impostos i millorar l’activitat
cultural i comercial. Ciutadans venim
a portar renovació”.
Pau Castellví, candidat de Junts x
Castellar, va assegurar que tenen un can-

110
minuts

És el temps
que va durar el
debat

didatura transversal, amb el 62% de la llista de persones independents: “Apostem
per les petites coses, ens proposem fer
un poble de referència. Demanem que
voteu per un projecte de poble i de país,
no de partit”.
Rafa Homet, alcaldable d’ERC, va
expressar que era l’hora del canvi: “ERC
venim de lluny. Venim d’una oposició
responsable i propositiva. Doneu-nos
l’oportunitat, volem liderar aquest
canvi, ajudeu-nos”. Ignasi Giménez,
cap de llista de Som de Castellar-PSC,
va manifestar que ell i el seu equip són
persones implicades en el municipi i en
el teixit social del municipi: “Tenim un
projecte i ho heu pogut veure, Us demano que el 26 aneu a votar pensant
únicament en Castellar”.
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rencs. De la mateixa manera que aquesta millora passa en l’àmbit nacional per tenir una
república catalana, això té una traducció al
municipi. Hem de dotar de contingut la república i això vol dir valors, benestar als municipis, construir-la en l’àmbit municipal.

ERC

· Com pot millorar la mobilitat a la nostra població?

RAFA HOMET
Cap de llista

Volem liderar l’espai republicà
guanyador i aconseguir l’alcaldia
· Com valora aquesta campanya electoral?

Tenim present cada dia que hi ha amics i companys que són a la presó o a l’exili. Sabem que no
juguem amb els mateixos drets que altres candidatures, però tot i així hem mantingut com
a base de la campanya propostes en positiu .

sistori]. La sensació és que hi ha un canvi de
fons i de tendència important a Castellar: tenim
més militants que mai, portarem 50 apoderats a les eleccions, tenim gent que ens aturen per dir-nos que ens faran confiança. Però
més enllà de les evidències, caldrà esperar els
resultats electorals.

· Quines expectatives té ERC per al 26M?

Liderar l’espai republicà guanyador i aconseguir l’alcaldia. Crec que l’espai republicà sumarà 11 regidors [la majoria absoluta al con-

JUNTS PER CASTELLAR

· Una solució al problema de l’habitatge?
· Quina és la prioritat per al proper mandat?

Nosaltres som republicans. La prioritat d’ERC
és millorar la qualitat de vida dels castella-

Junts per Castellar neix fa tot just un any. Els
nostres fonaments són el PDeCAT, però volem
obrir-nos. Per què? Perquè defenso com Carles
Puigdemont que és un moment d’unitat nacional i popular davant de la vulneració dels drets
que estem patint.
· Quina és la prioritat per al proper mandat?

PAU CASTELLVÍ
Cap de llista

El país necessita el
màxim d’Ajuntaments
republicans
· Quines expectatives té per al 26M?

Tenim el deure moral de millorar el resultat de
les anteriors eleccions. Creiem fermament que
el moment que passa el país necessita el màxim
d’Ajuntaments republicans i aquí a Castellar
també cal un canvi. En aquest poble només es
tapen forats des de fa molts anys. Nosaltres
apostem per un canvi de govern. Per això hem
estat des del primer dia cosint una entesa amb
forces republicanes i independentistes, fins i
tot oferint una candidatura unitària.
· Junts per Castellar es presenta per primera vegada.

Entenem que hi ha una problemàtica de mobilitat interna –amb les urbanitzacions– i hem fet
algunes propostes, com un camí de vianants que
connecti Castellar, Sant Feliu i entrades de l’Airesol. També que la zona de Canyelles passi a ser
un parc d’horta ben endreçat i que permeti fer
de connector. I el trasllat del Tenis a la nova zona
esportiva que proposem fer i que permetrà fer-hi
un gran aparcament dissuasori. A més, proposem la connexió amb Can Font a través del Ripoll
per Can Carner amb un carrer per a turismes i
bicicletes. En definitiva, un Castellar més transitable a peu i més amable, però sent conscients
que som un municipi disgregat i que cal donar
resposta a les mobilitat de les urbanitzacions.
Pel que fa a la nostres connexions amb el món:
som 24.000 habitants i necessitem el tren i una
connexió directa a la C-58. Hem de deslligar el
debat de l’enllaç amb la C-58 del Ministerio, que
porta dècades d’inacció. Nosaltres ja hem dit que
ens agradaria fer la connexió per Can Bages, però
primer és important arribar a un acord. S’ha de
tenir en compte que també es crearà una connexió paral·lela que ens acostaria amb Can Deu i tindríem Sabadell més a prop. És veritat que hi ha
una no entesa històrica amb Sabadell i això s’ha
de canviar. Els dos municipis hem de col·laborar.

No pot ser que políticament ens desentenguem
de les petites coses. Ara mateix els partits s’estan
barallant durant la campanya per veure qui fa la
piscina més grossa. Jo trobo a faltar dedicació
a les petites coses que fan el dia a dia d’un ciutat. Al nostre parer, Castellar s’ha quedat enrere en els darrers anys amb el creixement que ha
tingut. I una de les apostes podria ser una nova
zona esportiva al Pla de la Bruguera –proposta
que neix d’un procés participatiu amb entitats
i veïns i que hem batejat com a Ciutat Esportiva– que també es podria constituir com un nou
eix per a la vila que també impliqui només iniciatives empresarials i de lleure i oci nocturn, etc.
Oferim un trasllat del Tenis i la possibilitat d’estudiar si la piscina es pot fer en aquesta zona.
També acolliria un poliesportiu per a una sèrie
d’activitats que no tenen prou espai en les actuals instal·lacions. Fins i tot es podrien anant
traslladant altres activitats i fer-ho poc a poc perquè no volem crear un forat negre als comptes.
· Com es pot millorar la mobilitat?

En el nostre cas, apostem per crear 200 noves
places d’aparcament al centre de la vila, que
fan falta. I no fem això perquè creguem que el
cotxe sigui només l’idoni. També proposem
una xarxa d’ús gratuït de transport i que sigui
una línia smart amb diferents punts de recollida a Castellar. D’aquesta manera s’optimitza
el recorregut i això el pot fer més econòmic. A
Castellar hem de decidir quedar-nos enrere
o avançar-nos i ser líders d’aquest sistema de

Tenim en perspectiva un acord amb l’Incasòl, però també defensem el cooperativisme
i la possibilitat de cedir alguns espais a coo-

transport. La proposta està pensada com una
línia a demanda que s’iniciaria amb un projecte pilot.
· Una solució al problema de l’habitatge?

El preu de l’habitatge està pels aires, sobretot
al centre. Defensem que Castellar es posi de
mica en mica a la mitjana de l’habitatge social europeu (a Catalunya estem al 2% i cal arribar a l’11%). Però també cal repensar el model
de gestió: quan una família està 20 o 30 anys en
un habitatge social vol dir que tenim un problema perquè s’impedeix que més gent hi accedeixi. Per tant, és important l’acompanyament
des de serveis socials i promoure el moviment
d’aquest habitatge. I no només hem de pensar
a fer habitatge social en una sola zona, hem de
mirar que les rendes estiguin repartides, que
tothom visqui barrejadament. A més, hem de
valdre’ns de la llei que ens permet expropiar
habitatges de grans tenidors i bancs que no es
fan servir i oferir habitatge social a diferents
zones i aprofitar ajudes de la Generalitat per
fer parc d’habitatge.
· Destaqui tres propostes del seu programa electoral.

Creiem que hi ha problemes importants perquè
tenim una bona part de la població que és gent
gran i no els estem aportant solucions. La nostres apostes són fer una cooperativa per construir pisos tutelats i oferir més places de l’OSB
a través d’una ampliació immobiliària i de la
plantilla i que no hi hagi precarietat laboral en
el centre. També tenim com a proposta cabdal
treballar perquè els subministraments, la neteja i el manteniment es facin utilitzant un criteri d’una mínima equitat per zones. No és just
que determinades urbanitzacions i zones de la
vila no es cuidin, s’han de fer els manteniments
de la mateixa forma que a la resta del municipi.

peratives per construir habitatge protegit i
a entitats del tercer sector, que faran un bé
comú amb visió de servei públic construint
habitatge.
· Quins equipaments calen a Castellar?

Tenim un dèficit d’equipaments per promoure
la producció de continguts. El que serien ateneus del segle XXI, llocs on trobes gent amb
interessos comuns per fer coses. Per posar
un exemple, Castellar és un poble on es balla
molt i en canvi no tenim espais pensats per a
la dansa i, sobretot, espais d’autogestió i d’autocreació. També ens falta un equipament a
Can Font que faci més de centre cívic tenint
en compte que s’ha de crear cohesió social.
D’altra banda, el mapa de la secundària postobligatòria necessita un segon institut escola per esponjar els dos instituts que tenim
i generar noves línies de formació professional i, per tant, cal més espai i això pot arribar amb dues escoles que creïn un projecte
comú d’institut escola compartit.
· Tres propostes del seu programa?

Hem de deixar de créixer cap a Sabadell i esdevenir un municipi més rodó i més compacte
i millorar la comunicació interna i crear una
nova zona esportiva per al tenis i la piscina.
I on es farà? La nostra opció és una zona de
9.000 metres quadrats que s’ha de comprar i
caldrà acabar de trobar l’acord. Però, a banda
dels grans projectes, també és important el
manteniment: nosaltres no ens volem destacar per fer places noves, sinó per anar mantenint i renovant les places que tenim, també
els equipaments públics.
Finalment, la nostra aposta és la cohesió social i cultural per posicionar-nos en el món, som
republicans. O tens identitat pròpia o et converteixes en un no lloc.

cup | proposta electoral

Els drets socials,
eix d’actuació
La CUP Castellar vol fer dels drets socials
un eix vertebrador, “tant en l’àmbit de les
institucions, com en el teixit associatiu
de Castellar; i impulsar el treball transversal real entre totes les regidories i
en tots el projectes i actuacions municipals, de manera que els drets socials
sempre hi estiguin presents”, segons
explica en una nota de premsa. D’aquesta manera “només així es podrà treballar de forma efectiva per revertir les
desigualtats en qüestions d’habitatge,
ocupació, alimentació i accessibilitat”.
Tendir cap a la gestió dels serveis municipals des del propi ajuntament és, segons la CUP “el que realment garantirà l’accés de les persones amb menys
recursos a aquests serveis, promovent
de forma real la igualtat, la inclusió i la
cohesió social”.
La CUP vol també iniciar en aquest mandat que començarà a partir del 26 de maig
el debat sobre el model de gestió de l’aigua
–actualment en mans de l’empresa Sorea,
concessió que acaba el 2025–. Segons recorden en un comunicat, municipis veïns
com el de Terrassa han recuperat la seva
gestió i “fet per un govern del PSC”. “Ens
trobem davant d’una possibilitat real
d’aconseguir la gestió directa, però al
tractar-se d’un debat complex, no podem
demorar més el seu inici”, apunten des
de la CUP. || redacció
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· Quines expectatives té per al 26M?

SOM DE CASTELLAR - PSC

Tenir una majoria suficient per poder continuar liderant les millores del nostre municipi.
· Faci una valoració d’aquest tercer mandat que ara acaba.

Ignasi Giménez
Cap de llista

En les eleccions municipals
el que es vota és la persona
· Com ha anat la campanya?

Estem fent el que sabem fer i que forma part
del nostre ADN. A Som de Castellar ens agraden les campanyes de molta proximitat, porta a
porta, carrer a carrer, plaça a plaça. I és el que
estem fent: una campanya per demanar novament la confiança als ciutadans de forma molt
personal. I la veritat és que m’ho passo molt bé.
· Les forces independentistes semblen
coincidir en aquesta campanya a demanar el vot per promoure el canvi de govern
a Castellar. Considera que només podrà
revalidar el govern si torna a tenir majoria absoluta?

El nostre equip genera confiança i la confiança
l’acaben generant les persones. Crec que en els
partits no hauria d’existir un pensament unidireccional. Sempre he volgut representar un
projecte polític molt transversal, en què s’hi
reconegui molta gent i càpiga tothom. Sem-

pre dic el que crec i el que penso. De moment
ningú m’ha cridat a l’ordre ni ho acceptaria.
Ara el que toca és veure què passa diumenge i
que cadascú faci les seves propostes.
· El 28 d’abril va guanyar el PSOE les eleccions generals i el PSC va ser la segona força
més votada a Catalunya. Es pot beneficiar Som de Castellar d’aquests resultats?

Continuo pensant que el nostre és un projecte local, les persones compten moltíssim més
que les propostes ideològiques que poden haver-hi al darrere. Per tant, jo desvincularia les
eleccions municipals de qualsevol altres eleccions o resultats. Sempre es diu que en aquestes
eleccions es vota la persona, Castellar en podria ser un exemple. O Sabadell, amb el mític
exemple d’Antoni Farrés, una ciutat on els resultats eren ben diferents en funció del tipus
d’elecció. I, sincerament, crec que això és sa i
saludable que passi.

Prèviament veníem d’un mandat anterior
amb un gran impacte de la crisi econòmica
que es va salvar reordenant els serveis de
l’Ajuntament per no tancar-ne cap. Aquest
últim ja ha estat un mandat expansiu tant
en inversions a l’espai públic i equipaments
(obres a l’Ateneu, la nova comissaria de policia local, Espai Tolrà...), o la gran transformació de l’Illa del Centre i el pla de xoc de 2
milions d’euros en obres a les urbanitzacions.
Com a novetat, també s’han posat en marxa
nous programes adreçats a les persones com
els ajuts al transports per a gent gran i estudiants, ajudes a la contractació a les empreses i per la creació de noves empreses enfocades a millorar l’ocupació a Castellar que,
en aquests moments, és de les més altes de
la comarca.
· Quina és la prioritat per al pròxim
mandat?

Hi ha diversos àmbits prioritaris. Com a novetats, a l’espai públic, volem posar en marxa
el programa d’agents cívics i, a les escoles,
engegar el programa de robòtica. Continuarem en ajudes a la creació de llocs de treball perquè volem més qualitat en la contractació. També serà important la posada
en marxa dels nous equipaments de l’Espai
Tolrà que ara estem fent i ens falta l’ampliació de la piscina descoberta. D’altra banda,
cal afrontar l’actuació a l’eix del Ripoll, hem
de ser capaços d’obrir-lo al poble. Eliminar
el barraquisme i que sigui transitable des de
Sabadell fins el Parc Natural de Sant Llorenç
i que també ens connectarà molt millor amb
les urbanitzacions.
· Com pot millorar la mobilitat a la nostra població?

Fer els projectes que la Generalitat té bloquejats. Es va finalitzar la Ronda Oest però
falta un quilòmetre i mig per connectar amb
la zona de Can Pagès des de Can Deu. Tampoc renunciem a la connexió amb Terrassa a

través del Quart Cinturó, la Ronda Vallès o
com se li vulgui dir i que ens connectaria amb
una de les zones més actives de la indústria
del país. Per tant, defensem la Ronda Nord
per Sabadell i el Quart Cinturó per Terrassa. L’Ajuntament de Terrassa, Matadepera,
Generalitat i ministeri ho veuen bastant clar
i qui ho està bloquejant innecessàriament és
l’Ajuntament de Sabadell. Sabadell és de les
ciutats més contaminades del país i té una
cicatriu que parteix la ciutat en dos, la Gran
Via, i que hem de fer servir obligatòriament
els castellarencs per a la nostra mobilitat.
· I la mobilitat amb les urbanitzacions?

Tenim el transport a demanda de taxi amb Can
Font i Ca n’Avellaneda i ara estem estudiant
amb Sarbus un transport a demanda en autobús per millorar les freqüències a les diferents
parades de les urbanitzacions i Sant Feliu.
· La manca d’habitatge. Quina solució hi
podem donar?

Tenim un problema a tot el país, no només
a Castellar, no som una excepció. Nosaltres
hem de ser capaços de reforçar no només
totes les ajudes que s’estan donant, com els
1.500 euros per reformar habitatges que es
posen a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament, també cal augmentar el parc d’habitatge públic. Ja hem acordat 40 pisos de lloguer social amb l’Incasòl i, si la Generalitat
ho vol, estem en disposició de fer-ne molts
més: davant dels Pedrissos es podria realitzar una altra promoció i també en algun altre
punt de la vila. Si no volem que els joves marxin i que puguin tenir el seu projecte de vida
a Castellar és un tema essencial que marcarà l’agenda dels pròxims anys.
· Quins equipaments li fan falta a Castellar?

Potser s’ha explicat poc però estem realitzant
unes obres molt importants a l’Espai Tolrà.
Avui he visitat la gent de Càritas, que tenen
ja un nou local a punt, o el nou casal de joves
que s’hi està fent, així com l’espai que s’utilitzarà com a zona esportiva amb nous vestidors
i que donarà una nova sortida a l’activitat d’entitats esportives. L’assortit d’equipaments és
molt potent i, per tant, hem de ser capaços
de fer-ne un bon manteniment.
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som de castellar | VOT

Som de Castellar
posa en valor les
eleccions locals
Som de Castellar-PSC ha difós a través de les xarxes un vídeo animant
els castellarencs i castellarenques
que vagin a votar aquest diumenge
“perquè creiem que les eleccions
locals són les més importants, les
que serveixen per escollir qui governarà el nostre ajuntament els
propers quatre anys”, ha explicat
el seu cap de llista, Ignasi Giménez,
respecte a la iniciativa.

Al vídeo hi apareixen diferents
testimonis de persones d’edats diverses que fan palesa la seva intenció
d’anar a votar diumenge. Al final del
vídeo hi apareix Giménez. En aquest
punt, el cap de llista de Som de Castellar-PSC assenyala que “Castellar
es mereix que qui tingui la responsabilitat de governar, de dirigir
l’Ajuntament, siguin persones amb
experiència, amb capacitat, persones que ens representin a tothom. Per totes aquestes raons espero que la gent de Castellar ompli
les urnes i ens doni el seu suport”.
D’altra banda, Som de Castellar-PSC acabarà aquest divendres
la campanya electoral instal·lant
una carpa al carrer de Sala Boadella entre les 10 i les 20 h. || redacció

en comú podem castellar | proposta electoral

campanya | Cloenda

Regidoria de protecció d’animals

Cloenda d’ERC,
JxCast i CUP

En Comú Podem Castellar vol crear una regidoria específicament dedicada a la protecció dels animals. Es tractaria d’una àrea pionera que treballarà en els diferents projectes i iniciatives que inclouran nous equipaments
o campanyes perquè Castellar esdevingui, en tots els àmbits, un municipi amic dels animals, segons destaca una nota de premsa de la formació.
Daniel Martínez, número 2 la llista del comuns , ha destacat que “volem
que aquesta regidoria s’ocupi de totes les qüestions relacionades amb
els animals, aplicant una normativa més garant amb els drets dels
animals que volem aprovar la propera legislatura així com endeganttot un conjunt de projectes perquè Castellar l esdevingui, de mica en
mica, un municipi amic dels animals”. Martínez ha esmentat dos projectes en concret: un centre d’acollida d’animals, que atengui tots els que
es troben abandonats amb una orientació molt marcada cap a l’adopció i
dotar de formació específica la Policia Local per detectar possibles casos
de maltractament animal. || redacció

ERC, Junts per Castellar i la CUP
fan aquesta nit els seus actes de
tancament de campanya. La botifarrada al 155 d’ERC que s’havia de
fer a la plaça Catalunya es trasllada a l’Espai Tolrà i comptarà amb
la presència del conseller Chakir el
Homrani. Junts x Castellar farà la
festa final a la seva seu a partir de les
22.30 h. La CUP farà la seva festa a
les 21 h a la plaça Calissó la Festcup!,
l’acte final de campanya. Hi haurà
un sopar popular i les actuacions de
Maza i Loxias. || redacció
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eleccions europees| ramon tremosa

ERC | pactes postelectorals

ERC no pactarà amb
“els partits del 155”

Els números 4, 3, 10 i 1 de la llista d’ERC. || C. d.

L’agrupació d’ERC ha volgut deixar clar el seu posicionament en relació amb possibles pactes que es
puguin originar després de les eleccions municipals
de diumenge. “Tot i tenir un tarannà molt transversal i voler negociar amb tothom, hi ha un límit
vermell que no podem passar, que és el 155”, va dir
Josep Maria Calaf, número 3, que va destacar “la posició ambigua a Castellar del PSC en molts moments, de vegades es desmarcava i de vegades, no,
i això ens genera una falta de confiança”. L’alcaldable, Rafa Homet, va reivindicar: “És molt important pensar en les persones que estan privades
de llibertat per defensar la democràcia”. || c. d.

ciutadans | 26M

PP | joventut

Crida per sortir a votar

Aposta per un casal jove

Ciutadans de Castellar fa un crida als veïns i veïnes de Castellar del Vallès perquè el 26M “no
es quedin a casa i surtin a votar”. Segons argumenta la formació local taronja, liderada pel
cap de llista Matias de la Guardia en un comunicat de premsa, “és important una alta participació en les eleccions per aconseguir un
futur Ajuntament de regeneració, consens i
pluralitat en la presa de decisions”. En aquest
sentit, des de Ciutadans també assenyalen que
tenen confiança “a ser claus en el pròxim mandat municipal i posar fi a tants anys de majoria absoluta”. || redacció

El PP aposta per crear un casal jove el pròxim
mandat, “una aspiració llargament perseguida pel jovent de Castellar, que ha de marxar a
municipis veïns per manca d’oferta de lleure”,
afirma el cap de llista popular, Agustí Bernad, a
través d’un comunicat. La proposta del PP no suposa “una gran inversió” perquè el municipi
disposa ja de força “locals municipals”. L’oferta
hauria de consistir en posar a disposició dels joves
d’ordinadors i pantalles per poder desenvolupar
activitats lúdiques, així com una zona de consoles on es puguessin trobar els grups de joves per
jugar. || redacció

Pau Castellví, alcaldable de Junts per Castellar, (esq.), i Ramon Tremosa al TBO. || r.g.

“Tot Europa està mirant
què votaran els catalans”
Junts per Castellar va organitzar un sopar i col·loqui amb l’exeurodiputat Ramon
Tremosa dimarts passat al TBO. Durant la trobada, Tremosa va explicar que l’escenari per a Junts per Catalunya a les eleccions al Parlament Europeu el 26M és
“complicat”. “Hem vist unes maniobres per part de la Junta Electoral Central per fer impossible que el president Puigdemont i els consellers Comín
i Ponsatí poguessin presentar-se a les eleccions”, va dir Tremosa. “És una
guerra bruta que ens ha perjudicat moltíssim. Si malgrat això el president
Puigdemont obtingués una gran victòria, que és el que mereix, seria extraordinari. Tot Europa està mirant què votaran els catalans. Hem de premiar la feina que ha fet a l’exili, tots els gols que ha marcat a l’estat espanyol”,
va afegir. En el marc de la trobada de Junts per Castellar, també es van tractar
qüestions relacionades amb la dinamització del comerç local i dels polígons industrials, i amb l’emprenedoria amb ADN castellarenc. “Apostem per un municipi basat en l’economia del futur, per ajudar a especialitzar el nostre múscul empresarial”, va detallar l’alcaldable Pau Castellví || r.g.
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actualitat
entitats | mobilització

El clam de Suma+ per l’educació
inclusiva arriba al Parlament
Guillem Plans

Després de l’èxit de la Marató per
la Diversitat, en què va bolcar-se el
poble sencer, el missatge de SUMA+
ha transcendit el municipi i ha arribat
al Parlament de Catalunya. Divendres
passat al matí, els principals impulsors
de l’entitat es van reunir amb el president, Roger Torrent, a qui van poder
traslladar la situació alarmant que viu
l’educació a Castellar, que necessita
recursos per atendre idòniament els
alumnes amb necessitats especials.
“Hem reivindicat la necessitat
de desbloquejar la partida pressupostària relativa al decret d’inclusió de les escoles de Catalunya”, va
destacar Rat Bastarretxea, presidenta
de SUMA+, que va acudir a la reunió,
que va durar més d’una hora, acompanyada del vicepresident de l’entitat Ferran Martínez, de la vocal Anna
Riera, de la secretària Mercè Esteban
i dels membres de la junta Marta Sellarès i Jordi Martín. Una de les intencions per la qual va néixer l’entitat, a
part d’aconseguir recaptar fons a través d’accions solidàries, era fer ressonar el clam per la igualtat educativa.

BREUS
successos | seguretat ciutadana

La Policia Local requisa dos quilos de
marihuana en un domicili de Pare Borrell
La Policia Local va requisar la matinada de dissabte passat més de dos
quilos de marihuana en un domicili del carrer del Pare Borrell, on també
es va trobar material divers per al seu cultiu. Segons fonts de la Policia
Local, la intervenció es va dur a terme com a conseqüència d’un avís dels
veïns. Els agents que es van desplaçar al domicili van accedir al pis amb
l’ajut d’efectius dels Bombers. Un cop a l’interior, en una part del domicili van trobar la droga i diversos productes químics, ventiladors, transformadors i reguladors de temperatura, entre altres objectes. Posteriorment, es va confiscar el material i es van instruir diligències contra
el propietari de l’habitatge per delicte contra la salut pública. El material va quedar precintat a l’espera de la resolució judicial. || redacció

decidim | patrimoni
Membres de la junta de Suma+, amb el president del Parlament, divendres. || cedida

En aquest sentit, l’objectiu s’ha aconseguit: “La pressió fa que les coses
es moguin. El missatge de SUMA+
ha arribat a primera línia”.
L’arribada de recursos per poder
invertir a garantir la igualtat a les aules,
va expressar Torrent a la reunió, depèn
d’una partida pressupostària relativa al decret d’inclusió. Els pressupostos de la Generalitat, però, ara mateix
estan prorrogats per falta de suport
d’altres partits. Tot i així, “el presi-

dent s’ha compromès personalment
a traslladar la problemàtica actual i
a treballar per trobar una solució”,
va declarar Bastarretxea a L’ACTUAL.
D’altra banda, aquest dissabte la
botiga Cárnicas Merche oferirà un tast
d’hamburgueses solidàries al carrer
Montcada. A canvi d’aportacions voluntàries es podrà gaudir del tast gràcies al patrocini de la pròpia Cárnicas
Merche, Floristeria Duran, Fruits Montse, Vinalium i L’Obrador d’en Gregori.

Decidim demana que s’arreglin
les escales del campanar de Castellar Vell
Decidim Castellar ha fet públic un comunicat que demana a l’Ajuntament
que s’arreglin les escales del campanar de l’ermita de Castellar Vell, que
es troben en mal estat. Segons explica Decidim, durant el passat Aplec de
diumenge no era permès l’accés al campanar de Castellar Vell pel perill
que podia suposar accedir-hi i, tot i això, “un ciutadà va accedir-hi i va
publicar un vídeo a través de les xarxes socials”. Decidim es pregunta “si l’accés estava prohibit, per què alguns privilegiats van poder
pujar-hi?”. En tot cas, volen que s’arreglin les escales “perquè tots els
vilatans puguin gaudir de les vistes en directe, i no ho hagin de fer a
través de vídeos d’incívics o privilegiats”. || redacció
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Les Carnera, col·lectiu feminista
de Castellar del Vallès

Votes en clau feminista?
Des del col·lectiu Les Carnera ens
vam preguntar quines són les mesures amb mirada feminista que hi
ha en els diferents programes electorals en el nostre poble, vam escriure als diferents partits polítics perquè ens expliquessin quines són les
seves propostes.
Es va escriure a tots els partits que
opten a tenir representació dins del
consistori i, a tall de reflexió, us volem
compartir les respostes de totes les
formacions. Nosaltres, com a feministes, volem saber quines són les
propostes que es fan en la futura legislatura en clau de feminisme i com
s’aplicaran, per això creiem que és
important saber-ho per reflexionar
a l’hora d’anar a votar.
Dels diferents correus que van ser
enviats, explicar-vos que el PP no ens
ha respost. El grup de Ciutadans ha
respost que ens dirien alguna cosa,
però a hores d’ara no han enviat cap
resposta. Pel que fa a les respostes
rebudes, d’una banda, l’actual grup
que està a l’Ajuntament, Som Castellar PSC, ens han enviat que revisaran els protocols existents sobre
agressions masclistes, el suport a la
dona i el col·lectiu LGTBIQ+, faran
un auditoria, muntaran un punt lila
en les festes grans i faran actes el
dies puntuals referits al feminisme,
entre d’altres.
D’altra banda, En Comú Podem
ha donat respostes molt generals i
àmplies, però es nota que tenen en
compte la mirada feminista i parla de
les condicions laborals de les dones
i la conciliació familiar. El grup de
Junts per Castellar ens diu que vol
millorar el Reglament Municipal
per la igualtat de gènere, la implantació del projecte Humanitza que
és nivell de Catalunya i la formació
del personal que estigui involucrat
en les violències de gènere. També
és un programa amb punts molt generals, sense concretar massa en el
municipi, però també hi han pensat.
L’altre grup que ens ha contestat ha
estat ERC, que fa propostes en l’àmbit l’esport, de l’educació, de treballar la transversalitat, de realitzar
una auditoria amb perspectiva de gènere i revisar les empreses subcontractades, entre d’altres. Finalment,
també la CUP ens ha enviat les seves
propostes i parla d’interseccionalitat, del col·lectiu LGTBQ+, de fer un
punt lila permanent, de fer una auditoria, de la formació de les tècniques, revisar el protocol d’agressions
masclistes, de l’esport, d’urbanisme,
d’educació i de la transversalitat en
la mirada del gènere, entre d’altres.

Les Carnera no escrivim aquest article per demanar el vostre vot per
a cap partit, senzillament us oferim
unes ulleres liles per destriar quines
propostes electorals volen un Castellar més just.
Ara tu decideixes, votes en clau feminista?

Decidim Castellar

Gràcies, Castellar

D

ecidim Castellar diu
adeu des d’aquest
espai d’opinió de
L’Actual. A partir ara
i després de les eleccions municipals del 26 de maig,
esperem que algun altre grup polític que se’ns hi assembli ocupi
aquest espai.
Han estat dotze anys de política
municipalista, primer amb L’Altraveu i després amb Decidim, un
projecte i espai de trobada de moltes persones que d’una manera o
altra han estat lligades al poble,
persones compromeses i participatives en tot allò que passa a Castellar, perquè la política és arreu,
i la lluita per un món millor, més
just, no s’acaba, continua.
El projecte de Decidim ha estat divers, solidari, obert i ha buscat en
tot moment posar sobre la taula
noves formes de teixir espais comuns i prendre decisions en relació a tot allò que ens afecta.
Defensant el territori i el medi ambient, treballant des de perspectives feministes, promovent l’igual
accés de tothom al que és comú.
Sempre buscant alternatives des
de l’esquerra, per la justícia social i
l’equitat, i fent-ho sense que ningú
es lucrés de forma individual.
Després d’aquesta experiència
emocionant, i després d’uns mesos
de debat intern, valorant el desenvolupament i el moment actual,
l’assemblea de Decidim va convenir no presentar-se a les properes
eleccions municipals i va comunicar públicament la seva retirada.
Moltes de les persones que n’hem
format part seguirem expectants
per veure com germinen moltes de
les llavors que hem anat sembrant,
i en tindrem cura.
Per tant, no és un adeu, sinó un convidar a tothom a ser part del que
demà vulguem ser com a poble,
que com sempre hem dit, manllevant les paraules a Joan Fuster,
tota política que no fem nosaltres,
serà feta contra nosaltres.
Fins aviat, i moltes gràcies per tot.

Junts per Castellar

Rafa Homet*

opinió
Ignasi Giménez Renom*

Les petites coses

Som el canvi a Castellar

quest últim article
abans de les eleccions volem dedicar-lo
a parlar de les petites coses de les que
ningú en parla. Les
petites coses són les grans oblidades d’aquesta campanya, sempre a
l’ombra dels grans projectes.
Les petites coses, tanmateix, juguen
un paper importantíssim en la qualitat de vida dels veïns i veïnes del nostre poble i són un indicador molt representatiu de si s’ha fet una bona
o una mala gestió al capdavant de
l’Ajuntament.
Al final, no cuidar-se dels aspectes
més bàsics que fan que la nostra vila
brilli, els petits detalls, les coses del
dia a dia, és un símptoma de desconnexió entre els inquilins de l’Ajuntament i la resta de nosaltres.
La neteja dels carrers és una
d’aquestes petites coses oblidada
per l’Ajuntament. Els carrers de
Castellar estan bruts, per no parlar dels voltants dels contenidors
d’escombraries. A les urbanitzacions, on la recollida es fa menys sovint, no només ens trobem bosses
fora dels contenidors... no és gens
rar trobar-se mobles, somiers i fins
i tot sanitaris.
La il•luminació dels carrers és un
altre tema descuidat.
Multitud de carrers a Castellar viuen
en una foscor gairebé absoluta a les
nits per la manca notòria de fanals.
Circular o passejar en aquestes condicions és un perill, tant pels vianants com pels conductors.
I això s’hi suma el mal estat de les voreres. Convidem a l’alcalde a transitar amb un cotxet per nadons o amb
un caminador per qualsevol de les
moltes voreres de 70 cm d’amplada,
un fanal clavat al mig i amb la meitat de les rajoles aixecades que hi ha
per tot el poble. I això en el cas que
hi hagi vorera. A les urbanitzacions,
directament no n’hi ha a la majoria
de carrers.
Cada vegada hi ha més parterres
buits. Si per algun motiu s’han tret
els arbres, per què no se’n replanten de nous? Per què no es mantenen en condicions òptimes d’higiene i seguretat les àrees de pipi-can?
El descuit de tots aquests aspectes
fan que Castellar no llueixi tot el que
hauria de lluir. Castellar es mereix
molt més que el que tenim ara. Cal
un canvi de rumb a l’Ajuntament, un
canvi que comenci per cuidar aquestes petites coses, apostar per la millora contínua i retornar a Castellar
la llum que ha anat perdent aquests
últims anys.

ra és l’hora del canvi
a Castellar del Vallès.
Som el canvi de la il·
lusió que el poble necessita. El projecte del
PSC s’ha esgotat després de 12 anys al govern. És l’hora
d’un nou projecte col·lectiu de poble
que impulsi més la nostra vila, és l’hora de fer més per Castellar.
Esquerra de Castellar és l’alternativa real i possible. Els últims quatre
anys hem estat el partit més actiu,
tant defensant els drets i llibertats civils i polítics com creant un projecte
per a millorar Castellar, presentant
contínuament propostes que ara cal
portar a la pràctica. Tenim un projecte per un Castellar més cohesionat i
actiu socialment. Un projecte centrat
en la qualitat de vida de les persones,
que asseguri el bon viure dels conciutadans. Que fomenti la cultura, l’esport i la inclusió social i educativa. Un
poble amb un segon institut escola i
una nova gran piscina descoberta.Un
projecte amb empenta i economia plural, que impulsi una activitat econòmica més de proximitat. Que reforci
el teixit comercial i el dinamisme al
carrer. Una aposta per la conservació i millora del teixit industrial, amb
mirada de regeneració i reconversió
cap a industries netes i més sostenibles. Un projecte amb una nova visió
de Model Urbà que posi en valor la història i identitat castellarenques i que
millori el manteniment de totes les
instal·lacions públiques. Que transformi les urbanitzacions per conectar-les al poble. Un poble per passejar,
que aposti per grans àrees d’aparcament que millorin l’accessibilitat. Un
poble més jugable, que tingui més present la mirada infantil i les necessitats
dels joves, amb una estratègia clara
per l’habitatge social i noves tinències de propietat per afrontar nous
reptes de futur. Un poble pensat en
femení. Un poble on la gent gran s’hi
senti inclosa. Un projecte amb una
aposta clara pel bon govern i la participació ciutadana. Amb iniciatives
que fomentin la gestió comunitària i
l’activitat de tots els col·lectius i entitats en la Governança de la vila.
Un Castellar més actiu pels valors
Republicans, que defensi de manera
transversal la voluntat popular a través de la seva mobilització pacífica i
democràtica. I amb tren i connexió
directa a l’autopista, naturalment.
I, per fer-ho, cal tornar a guanyar diumenge. Com l’1 d’octubre, com el 21 de
desembre, com el 28 d’abril.
Tornem-ho a fer!

om davant de les eleccions més importants,
les que serveixen per
escollir qui governarà
el nostre Ajuntament els
propers quatre anys. No hi ha cap
elecció més important que les municipals. Per això vull fer una crida
a la participació de tots els castellarencs i castellarenques.
Com sabeu, aspiro a convertir-me
novament en el vostre alcalde durant els propers quatre anys. És el
meu màxim i únic objectiu.
Durant els darrers anys hem treballat per incrementar les oportunitats de tothom, per un municipi
més cohesionat, per un Ajuntament
sanejat econòmicament i per un
poble més cuidat on ens puguem
sentir com a casa a cada plaça i
cada carrer.
Som un dels municipis amb la taxa
d’atur més baixa de la comarca,
amb menys delinqüència de Catalunya, on les famílies confien més
en l’escola pública i on hi ha menys
percentatge de fracàs escolar. Som
un municipi viu amb un ampli ventall d’activitats per a la gent gran,
amb una programació cultural de
primera, amb una gran diversitat
d’entitats culturals i esportives,
amb una potent xarxa d’equipaments públics i amb un entorn natural privilegiat.
I tot això ho hem aconseguit des de
l’honestedat, el realisme, la transparència, l’eficiència, la participació i el treball.
Però encara tenim moltes coses
que fer. Volem habitatges de protecció per als nostres joves. Volem
un riu Ripoll que sigui la joia del
nostre entorn.
Volem més civisme i per això posarem en marxa un cos d’agents
cívics que millorin la convivència. Volem una educació de qualitat i per aquesta raó continuarem
amb el programa d’anglès a les escoles, programarem cursets de natació gratuïts i formarem els nens
en robòtica.
Volem millorar la mobilitat aconseguint la connexió amb Sabadell
amb la Ronda Nord i amb Terrassa amb el Quart Cinturó.
I, no me n’oblido, volem ampliar
la piscina d’estiu i fer més accessible el complex esportiu Puigverd
a tothom.
Diumenge decidim el futur del nostre poble. Compto amb vosaltres.
I vosaltres, us ho ben asseguro,
podeu comptar amb mi.

*Portaveu d’ERC

*Alcalde

A

A

Diumenge tenim una cita

S
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Final de la Lliga Barcelona
de bitlles a Colobrers
Aquest diumenge se celebrarà la
final de la Lliga Barcelona a les pistes de bitlles de Colobrers, on l’equip
local del CB Colobrers serà un dels

protagonistes i favorits per revalidar
el títol. D’altra banda, l’equip participant al campionat de Catalunya va
tancar la lliga amb dues victòries a
casa contra el CB Cop de Barcelona,
abans de jugar la final a Torà (Lleida) el 30 de juny.

Tatiana Espin, plata per
equips a la Copa Catalana
La castellarenca Tatiana Espin va
aconseguir la medalla de plata per
equips en la 3a fase de la Copa Catalana en categoria Base 7 Petites.

La castellarenca del Wolf Gimnàstic Club de Terrassa també va aconseguir el cinquè lloc individual que li
permet la classificació per al Campionat de Catalunya (29 i 30 de Juny
a Rubí), en què només participen les
10 millors gimnastes de Catalunya.

Primer ‘match ball’ salvat (73-60)
El CB Castellar és a
només 40 minuts de la
permanència a Copa
Catalunya després
de superar la UE
Mataró B en la fase de
promoció de descens

Albert San Andrés

Victòria del CB Castellar contra la UE Mataró B en el primer partit del play-out de descens, que deixa els de Raúl Jodra a només
40 minuts d’aconseguir la salvació de categoria. Els groc-i-negres van saber sofrir
al primer quart per capgirar el partit i dominar la resta.
Després de la desfeta amb la Pia de
Sabadell l’última jornada de lliga, la incertesa de com afrontaria el primer partit de
la promoció de descens el CB Castellar era
el neguit més parlat a la grada del Puigverd.
La baixa d’Àlex Fernández –a banda dels
coneguts lesionats– era reemplaçada per
sis jugadors del filial, amb la feina de donar
oxigen als de Jodra.
El començament no era el desitjat
pels locals, que veien com els d’Enric Spa
aconseguien un contundent 4-17 en els primers set minuts i com l’estadística en llançaments de tres era 0-7, una estadística poc
habitual que trencava Albert Cadafalch a
1:30 del final. Tot i així s’acabaven els primers 10 minuts amb 1-9 en llançaments exteriors i un difícil 9-20 al lluminós.
Però igual que va passar contra la Pia,
els castellarencs es recuperaven al segon
quart amb un impagable Jordi Navarro que
es feia amo del rebot i anotava dos triples

Jordi Navarro va ser un dels jugadors destacats del Castellar i l’ànima de la reacció del seu equip en el primer partit del ‘play-out’. || a. san andrés

consecutius. Tots els que no havien entrat al primer quart acabaven ara dins de la cistella, amb un
total de set triples, per només dues cistelles de dos
punts i un llançament lliure, un percentatge difícilment superable, tot i que el rival aguantava el duel
i arribava al descans amb 35-33.
La represa no era gaire satisfactòria, amb
un 0-5 a favor dels mataronins, un miratge, però,
solucionat per Albert Germà amb un triple i una
cistella de camp, per començar a obrir la primera escletxa del partit. Joelvin Cabrera, Germà de
nou i ‘Cada’ arrodonien el quart amb tres triples
més per marxar l’últim minut de descans amb un
màxim avantatge de 57-44.

L’últim període era un monòleg dels locals,
que amb un 5-0 inicial i una bona defensa aconseguien arribar als minuts finals amb una renda de
15 punts i sense notar la baixada física de l’últim
partit. De fet, els sis jugadors del segon equip tenien la seva dosi de protagonisme, saltant tots a
la pista en algun moment, en un gest d’agraïment
del tècnic local. Marc Timoneda amb 19 minuts a
pista, Sergi Sabando amb sis i Marc Parayre amb
cinc eren els que més participaven.
Amb la victòria per 73-60, el Castellar aconseguia trencar la mala dinàmica del final de la temporada regular que els ha portat de lluitar pels
play-off d’ascens a fer-ho pel play-out de descens,

amb sis derrotes consecutives.
“Vull agrair a tot el públic assistent la presència i suport a l’equip i felicitar l’equip per fer
un partit extraordinari. Sabíem quin tipus de
rival teníem al davant i de com sortirien i fins
que no hem entrat al ritme del partit no els hem
aconseguit frenar” va explicar el tècnic després
del partit. “Hem sabut mantenir la paciència,
sabíem que la nostra oportunitat arribaria”
va afirmar abans de felicitar els seus assistents
per ajudar-lo a rotar una banqueta plena de jugadors del segon equip.
El segon partit de la sèrie serà al pavelló Josep
Mora de Mataró, aquest dissabte a les 18:05 h.
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Futbol | 2a Divisió B
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El Cornellà de
Calm, a la ‘promo’

Murillo torna a fer quatre en la
golejada al Sabadell B (3-6)

Xavi Calm en una roda de premsa després d’un partit de lliga. || CEDIDA

Toni Murillo ha fet vuit gols en dos partits i és el màxim golejador de l’equip, amb 10. || A. san andrés

El tècnic castellarenc Xavi Calm jugarà la promoció d’ascens a Segona
Divisió després d’aconseguir classificar la UE Cornellà a les eliminatòries. Els del Baix Llobregat van entrar a l’últim sospir després de l’empat de l’Espanyol B a València.
El Cornellà de Calm necessitava la derrota o l’empat del filial blanci-blau l’última jornada de lliga del grup 3 de Segona B i aconseguir superar el Terol a casa. L’Espanyol B havia derrotat feia tres jornades els
verds en el seu feu i els complicava molt la possibilitat de la promoció,
després d’estar bona part de la lliga en zona de promoció.
Amb el Nou Municipal ple a vessar, els locals resolien el partit en
només vuit minuts de la segona part amb dos gols d’Abde (60’) i Leo (68’),
que van enfonsar el Terol, equip que jugarà a Tercera Divisió la pròxima temporada. A Paterna, el valencianista Sekou Gassama va empatar en el minut 81 el duel de filials, classificant al Cornellà, que jugarà la
primera eliminatòria contra la Ponferradina aquest diumenge a casa.
Calm té números de rècord, ja que en la primera temporada com a
primer entrenador en la banqueta d’un equip de 2a B, el castellarenc va
aconseguir arribar a la final de la Copa Federació i classificar el seu conjunt per a l’ascens. Ara només li queda aconseguir-lo. || a. san andrés

Sembla que l’absència de pressió està
servint a la UE Castellar per mostrar
tot el potencial que no ha manifestat
durant la temporada i en l’última jornada de lliga va golejar per 3 a 6 el filial del CE Sabadell a domicili.
Amb el descens ja consumat des
de fa setmanes i contra rivals que es jugaven poc o res, l’equip de Juan Antonio Roldán va sumar la segona victòria consecutiva i la segona per golejada.
L’equip blanc-i-vermell ha aconseguit
els mateixos gols en només dos partits
que els aconseguits des de la jornada 15
a la 31, és a dir, des de l’última victòria
contra el Roda de Ter, fins a la següent
enfront del mateix rival, una dada que
dona entendre a la perfecció el calvari
que han passat els castellarencs aques-

ta temporada.
Per segona setmana consecutiva,
Toni Murillo es va erigir en el màxim
golejador del seu equip, aconseguint de
nou quatre gols i sumant un total de 10
en lliga, convertint-se en el màxim golejador de l’equip, superant els vuit de
Marc Estrada.
Al Municipal Olímpia de Sabadell era un excastellarenc qui obria el
marcador en pròpia porta, Àlex Rubió,
Rubi, que en només tres minuts de joc
donava avantatge als visitants. Toni
Murillo feia el 0-2 al 19 i, nou després,
era Juanan Campos qui deixava el partit sentenciat.
Guillem Anglada reduïa diferències al 42, però Murillo feia el quart gol
pel seu equip abans del descans.

A la represa, l’arlequinat Josep
Puig feia el 2-4 al 51, mentre que Murillo aconseguia el hat-trick set minuts
després. En plena orgia de gols, Marc
Bellalta superava per tercera vegada el juvenil Adrián Rufat, que tornava a col·locar-se sota pals després de
ser expulsat a Matadepera, i Murillo
sentenciava amb el quart gol del seu
compte personal.
Amb el 3-6 de Sabadell, els castellarencs sumen la vuitena victòria
de la temporada, que els deixa en 15è
lloc de la taula, una posició que mantindran si l’última jornada aconsegueixen sumar un empat a casa contra el
Sallent o si el Can Parellada empata o
perd contra Les Franqueses a domicili. || a.San andrés
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Futsal | divisió d’honor

HOquei | 1a catalana

Empat per assegurar la categoria i
comiat de Darío Martínez del Blume

El Castellar acomiada
la Primera Catalana

L’HC Castellar va tancar la temporada amb una derrota contundent. || CEDIDA

Darío Martínez va anunciar després del partit que deixa d’entrenar el club a final de temporada. || A. san andrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar
va aconseguir un empat d’or contra
el Rosario Central que va certificar
la permanència un any més a la Divisió d’Honor catalana. El tècnic Darío
Martínez va anunciar al final del partit que deixa la disciplina del club a finals de temporada per seguir creixent
com a entrenador.
El 6-6 aconseguit al Joaquim
Blume en el penúltim partit de la
temporada va servir per lligar la permanència una temporada més, però
la jornada va acabar amb un regust
amarg després que el tècnic comuniqués a la plantilla que deixava l’equip
a final de temporada.
L’equip va haver de remuntar

un 1-3 al descans, aconseguint una
renda de dos gols a cinc del final (64). Els barcelonins del Rosario Central, però, aconseguien empatar als
dos minuts finals per sortir del descens directe. El Castellar va sumar
el punt que necessitava per mantenir-se a la zona tranquil·la, a quatre
punts del descens.
L’última jornada de lliga enfrontarà l’equip amb el Castellbisbal, predecesor a la taula i que encara es juga
no descendir de categoria.
Després d’agafar les regnes de
l’equip en substitució de Nando Sáez
la cinquena jornada de la temporada passada, el tècnic Darío Martínez
no va poder salvar la categoria amb

una plantilla molt diferent de la dels
últims anys. Al mateix moment penjava les botes com a jugador del primer equip, tot i reforçar el segon en
alguns partits.
Aquesta temporada va deixar
fora la majoria de nous jugadors de
la campanya passada, fent una nova
plantilla en què els jugadors de la base
van tornar a tenir importància i el joc
va tornar a ser el característic del club.
Seguidor del sistema implantat
per Borja Burgos, el tècnic castellarenc marxa del seu club de tota la vida
per seguir creixent i adquirir més experiència a les banquetes, un àmbit
en què encara té molt marge d’aprenentatge. || a.san andrés

L’últim partit de la temporada per l’HC Castellar ha estat un reflex de com
ha anat la major part de la lliga per a l’equip grana, que va caure per 0-9 contra el CP Vic al Dani Pedrosa. La golejada dels osonencs tanca un any en què
una primera volta desastrosa –l’equip no va aconseguir cap punt– va condemnar el conjunt, ara entrenat per Ramon Bassols, que tot i capgirar la dinàmica derrotista, no va arribar a temps per salvar la categoria.
El Vic, setè classificat i filial de l’equip d’Ok Lliga, va passar pel Pedrosa com una piconadora, sense donar cap opció als castellarencs, que van seguir fent proves de cara a la pròxima temporada, en què Bassols seguirà a la
banqueta i amb el rol de coordinador tècnic del club, en substitució de Fidel
Truyols, que ha ocupat el càrrec les últimes quatre temporades.
L’equip acomiada així un cicle de cinc anys a Primera Catalana, en què
va arribar gràcies a Alejandro Ruglio. En la 2014-15, l’equip va aconseguir la
vuitena plaça, mentre que a la següent, ja amb Truyols a la banqueta, l’equip
va acabar en 12a, salvant-se de la promoció per tres punts, gràcies a una golejada al líder Juneda en l’última jornada. En la 16-17 va arribar la promoció de
descens, després d’acabar en 13a posició, superant La Garriga i Martinenc al
play-out. La 17-18 es va salvar la promoció gràcies al descens de categoria del
CP Roda de Nacional Catalana i la consegüent pèrdua de categoria del filial
del grup A. Aquesta, però, amb Pere Gassó d’inici a la banqueta i Bassols a
la segona volta, el club ha acabat en 15a plaça amb només 15 punts sumats
–tots a la segona part de la lliga– i condemnat al descens. || a.san andrés
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FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J33

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J25

COPA CATALUNYA· GRUP II · J26

1A CATALANA · GRUP A · J30

DEL 24 AL 30 DE MAIG

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

0-2
5-2
7-0
3-6
0-1
3-2
0-4
3-2
2-1

PT PJ PG PE PP

CF Parets
64 33 18 10 5
CF Caldes Montbui 61 33 18 7 8
CE Berga
61 33 17 10 6
FC Joanenc
60 33 17 9 7
UDA Gramanet
59 33 18 5 10
Vic-Riuprimer RFC	59 33 17 8 8
CF Ripollet
58 33 17 7 9
CF Les Franqueses 53 33 15 8 10
FC Cardedeu
53 33 15 8 10
CE Sabadell B
48 33 13 9 11
CD Masnou
46 33 13 7 13
CE Sallent
44 33 12 8 13
UE Sabadellenca 41 33 12 5 16
FC Matadepera
37 33 10 7 16
UE Castellar
32 33 8 8 17
CD Can Parellada 29 33 8 5 20
CS Juan XXIII	
13 33 3 4 26
CE Roda de Ter
9 33 2 3 28

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

CLASSIFICACIÓ

7-10
6-6
1-4
7-3
4-5
2-3
8-2

PT PJ PG PE PP

FS Olesa
52 25 16 4 5
AP Nou Escorial
51 25 16 3 6
FS Bosco Rocafort 48 25 14 6 5
Sants Futsal
46 25 14 4 7
S.Joan Despí CFS 42 25 12 6 7
Alheña CE	
38 25 12 2 11
Monistrol FS
37 25 11 4 10
FS Casserres
35 25 11 2 12
FS Castellar
34 25 8 10 7
FS Castellbisbal
31 25 9 4 12
F Rosario Central 31 25 9 4 12
CFS Eixample
30 25 8 6 11
CCR Gavà B
11 25 3 2 20
Olímpic Floresta B 10 25 3 1 21

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

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

CLASSIFICACIÓ		 PJ PG PP

CLASSIFICACIÓ

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
74
HC Sentmenat
58
HP Tona
57
CP Roda
56
CE Arenys de Munt54
FD Cassanenc
53
CP Vic
51
HC Ripoll
44
CH Lloret
43
CP Jonquerenc 39
GEiEG	
39
CHP Bigues i Riells37
CH Palafrugell
34
CH Arenys de Mar 26
HC Castellar
15
CP Tordera
10

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

3-2
2-1
4-5
0-9
6-7
2-4
8-2
3-4

PT PJ PG PE PP

30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30

23
18
18
18
16
17
16
13
13
12
11
11
10
8
4
3

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

2
8
9
10
7
11
11
12
13
15
13
15
16
20
23
26

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 25 MAIG
Joan Cortiella - Can Serrador
10:30 benjamí C – C. Sabadelles
11:30 aleví A – Roureda VDF
11:30 aleví D – Mirasol Baco
13:30 aleví E – Sabadell Nord CF
13:30 infantil B fem – Sant Cugat
15:00 cadet A – Sabadell Nord CF
17:30 juvenil B – EF Sabadell
Partits a fora
10:15 Les Franqueses CF - aleví H
11:00 Fonsanta Fatjo - escola
11:15 PB R. Llorens - prebenjamí A
12:15 Santa Perpètua - juvenil A
13:00 Tibidabo TR - aleví B
16:00 	Ripollet CF - infantil B
16:00 PB Ramon Llorens - infantil D
18:15 Sant Jordi CE - juvenil fem
DIUMENGE 26 MAIG
Joan Cortiella - Can Serrador
10:00 aleví G – Mercantil CE
10:30 benjamí A – Ripollet CF
12:15 amateur – Sallent CE
14:30 cadet C – Cerdanyola
17:00 infantil A – Manlleu AEC
Partits a fora
09:45 Sant Lorenzo UD - cadet A
10:00 Badia Vallès CD - aleví A
10:30 M.Lanzarote - infantil A fem
11:30 Cercle Sabadelles - aleví C
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 25 MAIG
Espai Tolrà
09:00 Festa del minibàsquet
Partits a fora
18:00 UE Mataró - sènior A
19:00 CB Cardedeu - sènior B

Dani Pedrosa ja ha provat la KTM de MotoGP en uns testos privats a Itàlia. || KTM

MOTOGP | TEST

FUTSAL (FS Castellar)

Pedrosa, llest per als
testos amb KTM al juny

DISSABTE 25 MAIG
Pavelló Joaquim Blume
12:30 infantil A – Badalones AE

Després de recuperar-se de l’operació a la clavícula dreta –que
s’ha fracturat en dues ocasions–, Dani Pedrosa sembla estar
llest per tornar a començar el desenvolupament de la KTM
RC-16, que ja va provar fa uns dies al circuit de Mugello (Itàlia). Segons informa l’equip KTM de MotoGP, el castellarenc
tornarà a pujar a la MotoGP de la marca austríaca el mes de
juny, probablement durant el transcurs dels tests de la categoria al Circuit de Barcelona-Catalunya del dia 17.
Segons ha explicat Mike Leitner, cap d’equip de KTM, “va
ser molt positiu i molt emocionant veure el Dani a Mugello fent aquestes voltes. Això vol dir que la seva recuperació de l’espatlla ha anat bé i ja està a punt per començar la nova feina” mentre va afegir que “tenir de tornada el
Dani, amb la seva experiència i coneixements, ajudarà els
nostres tècnics i la fàbrica encara més”. || A. San Andrés

DISSABTE 25 MAIG
Pavelló Joaquim Blume
12:00 juvenil A – Molins 99 CFS
18:30 cadet B – CN Caldes
20:00 sènior B – CFS Montcada
Partits a fora
12:00 Cubelles CFS - Polinyà FS
13:00 Castellbisbal FS - sènior A
HOQUEI (HC Castellar)

DIVENDRES 24 MAIG
Pavelló Dani Pedrosa
20:00 benjamí – CP Vic
21:00 aleví – UE Horta
DISSABTE 25 MAIG
Partits a fora
22:30 	CP Manlleu - infantil
DIUMENGE 26 MAIG
Partits a fora
10:00 	CP Torrelles - fem
12:30 	CH Prat - prebenjamí A
13:00 	CN Reus ploms - juvenil B
15:00 Vilassar HC - prebenjamí B
16:00 	CH Arenys Mar - iniciació A

ATLETISME | C. Catalunya Equips

30 atletes al Campionat
de Catalunya per equips
Un total de 30 atletes del Club Atlètic Castellar van participar en el Campionat
de Catalunya per equips, formant part dels tres equips que el club verd va poder
classificar el cap de setmana passat a El Prat de Llobregat.
En sub-14 femení, l’equip aconseguia la 21a posició amb Carla Serral, que
va aconseguir 30,29 m en martell, mentre que Laia Romero als 1000 m obstacles va marcar 3:42,02, les dues van aconseguir rècord del club. En sub-10 masculí, l’equip va acabar en 25è lloc, amb la segona plaça de Marc Sánchez als 1000
m i el quart en llargada de Marc López, entre d’altres. El sub-12 masculí era 21è
amb un tercer lloc de Ricard Martori en llançament de pilota (26,92) i un sisè
d’Aleix Omellas en pes.
Als campionats sub-18 de Palafrugell, Eric Haba (59,15 s) era cinquè a la final
dels 400 m tanques, posició que repetiria Lluís Toledo en salt d’alçada amb (1,79),
amb un sisè lloc per a Martí Giralt en llançament de disc (35,29 m). || REDACCIó

Partits a fora
09:15 Montmeló AE - aleví A
14:00 	Natació Sabadell - cadet A
18:45 Sant Martí C. - juvenil B

BIKE TRIAL (Escola Trial ‘ELBIXU’)

DIUMENGE 26 MAIG
Parc de Colobrers
09:00 2ª prova Open ‘ELBIXU’
BITLLES (CB CASTELLAR
I COLOBRERS)
DISSABTE 25 MAIG
Partides a fora
10:00	C. de Catalunya infantil
DIUMENGE 26 MAIG
Pistes de Bitlles
10:00 	CB Colobrers - lliga BCN
ATLETISME (CA CASTELLAR)

Els atletes de la categoria masculina sub-12 als Campionats de Catalunya. || CEDIDA

DISSABTE 25 MAIG
Pistes de Colobrers
09:00 Control Sub 10-12-14 FCA
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Crònica d’una pluja anunciada
Tot i el mal temps,
unes 1.000 persones
van anar a l’Aplec
Guillem Plans

A alguns els fa falta bastant més que
quatre gotes per fer-se enrere. Ni la
previsió d’un xàfec els espanta. Són
els mateixos a qui els fa falta poc més
que bon ambient per engrescar-se. És
per això que, aquest diumenge, gairebé un miler de persones va obviar
els dibuixets meteorològics de núvols
ennegrits, pluja i, fins i tot, trons. I,
tot i la crònica d’un 41è Aplec aigualit, van trobar-se a Castellar Vell.
A primera hora, com sempre,
els més matiners van plantar-se a davant de l’església per fer un esmorzar de brasa i porró i, poca estona
després, van començar a preparar
la paella. Durant les primeres hores
del matí, en què el temps va aguantar, també va haver-hi diferents actuacions d’entitats que rarament
falten en una diada com aquesta: la
colla d’Arrelats del Ball de Gitanes,
els bastoners i els Capgirats. Tampoc van faltar els jocs de cucanya de
Colònies i Esplai Xiribec; el taller de
dibuixos, que va atraure més d’una
setantena de nens; el de flors boscanes, amb una trentena de participants; i el de descobriment de l’entorn, organitzat per l’ADENC, amb
vint-i-cinc persones.
Just quan començaven a cal-

Tot i que el matí de diumenge passat va arrencar amb sol i bones temperatures, el temps va anar empitjorant amb fred i pluja. || q. pascual

dejar alguns arrossos, a les 13 h, van
caure les primeres gotes. Aquest
diumenge, però, la previsió era molt
clara i, a diferència de l’any passat,
la majoria d’entitats i colles s’havien proveït de tendals, paraigües i
peces de roba impermeables per no
mullar-se. D’altres van aixoplugar-se
a dins de l’ermita de Castellar Vell.
Gràcies a això, no es va malmetre
cap paella.

En total, es van cuinar gairebé
una vintena d’arrossos: dos de grans,
vuit de mitjans, vuit de petits i un de
jove. Per primera vegada, una de les
paelles va ser popular, de la qual van
menjar gairebé tres-centes persones.
I, de la resta d’arrossos, segons l’organització, van menjar-ne més de quatre-centes trenta persones. Només
tres grups, a causa de la pluja, van
deixar d’assistir al 41è Aplec de Cas-

20
ARROSSOS

Són els que es
van cuinar durant
l’Aplec, un d’ells
la paella popular

tellar Vell. I, per qüestions tècniques,
l’única activitat que no es va poder fer
va ser el mapping programat a l’interior de l’ermita, que es farà més endavant, a les Nits d’Estiu.
Encara que la meteorologia va
anul·lar el Concurs d’Arrossaires, i
que es van inscriure menys paelles
que l’any passat, el nombre de comensals va ser superior. El que es manté,
però, és el bon ambient.
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27è Musicoral a l’Auditori Municipal, dissabte
Enguany, hi participen la coral castellarenca Xiribec, la coral Ressò de Sabadell i la coral Veus de Munt d’Arenys
Marina Antúnez

Aquest dissabte 25, a les 18.30 hores,
tindrà lloc la 27a edició del Musicoral.
Aquesta convocatòria coral té lloc cada
dos anys a Castellar del Vallès. Aquest
2019 hi participen la coral de Castellar
del Vallès Xiribec, la coral Ressò de Sabadell i la coral Veus de Munt d’Arenys de
Munt. L’acte tindrà lloc a l’Auditori Municipal Miquel Pont i és obert a tothom.
“El repertori serà d’allò més variat”,
avança Joana Maria Vilaclara, membre
de junta de la Coral Xiribec.
La coral Xiribec, dirigirà Andreu
Brunat Majó i els acompanyarà amb l’instrument el pianista José Manuel Martínez. La coral Ressò està dirigida per Miquel Garcia Gomà i la coral Veus de Munt
per Maica Brecha, que també comptarà
amb el pianista Joan Vallcorba.
La Coral Xiribec oferirà un repertori ben variat. Interpretarà “La dama
de Mallorca”, tradicional mallorquina;
“Cançó de la barca”, de Venrura Gassol i
Rovira; “Temps perdut”, de Castor Pérez
i Gloria Cruz; “L’Empordà”, de Sopa de
Cabra, i “Boig per tu”, de Sau.
La Coral Ressò cantarà “Bring me

little water, Silvy”, de Huddie W. Ledbetter; “Guilty”, de Randy Newman; “Què
volen aquesta gent”, de Maria del Mar
Bonet; “Some nights”, de N. Rues, A. Dost,
J. Antonoff i J. Bhasker, i “La dansa del
vestit”, de Txarango.
Coral Veus de Munt interpretarà
dues peces del musical Els miserables:
“Que sentiu tots aquest clam” i “On my
own”, de Claude - Michel Shönberg; de
Los chicos del coro, “Vois sur ton chemin”,
de B. Coulais; “Moon river”, de H. Mancini, i “Vestida de nit”, de Cástor Perez i
Gloria Cruz.
Les tres corals oferiran un cant
comú, el “Canon de la pau”, de Francis
Terral amb adaptació catalana de Mª
T. Giménez.
musicoral

Cada mes de maig, des de 1992, la Coral Xiribec de Castellar del Vallès convida corals
d’arreu a una trobada que pretén ser una
festa del món coral al nostre municipi. Les
corals convidades arriben de la geografia
catalana, de l’estat i també d’Europa, estimulant la convivència dels cantaires d’arreu amb els locals. La festa culmina amb
el concert del dissabte a la tarda i el posterior ressopó, obert a tots els assistents.

Edició del Musicoral, l’any 2016, a l’Auditori Municipal Miquel Pont. || a. P.

SANT FELIU DEL RACÓ | CELEBRACIÓ

Santa Quitèria a Sant Feliu del Racó
Un any més, Sant Feliu del Racó celebra la festa de Santa Quitèria. Per aquest motiu, s’han previst
un seguit d’activitats durant el cap de setmana. Dissabte 25, a les 19.30 hores, es durà a terme una
botifarrada popular am botifarra, xoriço, all i oli, pa i beguda, amenitzada amb música.
Diumenge 26, a les 10.15 h, arrenquen les activitats amb una missa per Santa Quitèria. Tot seguit,
es farà la benedicció del pa a la plaça de l’Església. A les 12.15 h és previst que s’iniciï la processó de
la santa fins a la plaça del Doctor Puig. Allà, es farà la benedicció per a atothom. A les 12 h hi haurà
el tradicional vermut de Santa Quitèria i, a les 14 h, es farà la repartició del pa de Santa Quitèria.
Diumenge a la tarda, a partir de les 17 h, es durà a terme un campionat de dòmino. Les inscripcions es poden fer al Centre Feliuenc. El guanyador serà premiat amb un pernil. A la festa de
Santa Quitèria hi col·laboren l’Ajuntament de Castellar del Vallès, el restaurat-bar Centre Feliuenc,
el restaurant Mas Umbert, Lluelles Transports i Grua, Jaume Pont Jardiners, Jordi Froilan Jardiners i l’estudi de fotos Sandra Galera. L’organització no es fa responsable de cap incident durant
els actes i es reserva el dret de qualsevol variació. || m. a.
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Cantada del Cor Sant Esteve i corals convidades en una passada. edició. || m. a.

El Cor Sant Esteve
protagonitza la propera
Hora del Conte Infantil
Dissabte 25, a les 11.30 h, el Cor
Sant Esteve protagonitza l’Hora del
Conte infantil a la Biblioteca Municipal. Hi cantaran el Cor de Menuts, dirigit per Berta Junqué, i el
Cor de Mitjans, dirigit per Mireia
Cadevall, amb un espectacle musical amb narració inclosa. La proposta neix a partir de l’adaptació
lliure del conte “Sopa de pedres”,
popularitzat per Xesco Boix, i que

agafa el títol “Sopa de cançons”,
per Marta Rodoreda.
Els habitants d’un petit poble
de muntanya estan tristos després
de passar una guerra perquè han
oblidat les seves cançons. L’arribada d’un pobre ma-me-mi-mo-músic de carrer i la seva guitarra els
ajudaran a recuperar les cançons
per cuinar-ne un sopa que farà feliç
tothom qui la tasti. || m. a.

biblioteca | lgtbi

auditori | emmtB

Dia Internacional
contra l’Homofòbia

Dimecres, fi de curs de
l’Escola Torre Balada

Dimarts 21 de maig, la Biblioteca Municipal Antoni Tort va commemorar
el Dia Internacional contra l’Homofòbia, una efemèride que està marcada al calendari el 17 de maig. En aquesta ocasió, l’acte va venir lloc dimarts perquè, d’aquesta manera, es va poder comptar amb la presència
de Josep Vitas, propietari de la llibreria Antinous. “Amb ell hem incrementat el fons LGTBI i n’estem molt contentes”, deien les responsables de la Biblioteca Antoni Tort. Una cinquantena de persones van seguir amb interès les seves recomanacions literàries.
L’acte va despertar l’interès de tots els assistents, que també van
poder gaudir de lectures dramatitzades a càrrec de l’Agnès Hernández,
Guillem Plans i Olga Torrents de fragments de llibres que ben aviat estaran disponibles al servei municipal. La biblioteca se suma a les reivindicacions que es fan en aquest dia i també s’afegeix a la celebració, properament, del Dia Internacional de l’Orgull LGBT, que se celebra el 28
de juny. || m. a.

Assistents al Dia Internacional contra l’Homofòbia a la biblioteca. || r. gómez

Aquest proper dimecres, 29 de maig,
l’Escola Municipal de Música Torre
Balada oferirà el concert de final de
curs a l’Auditori Municipal Miquel
Pont, a les 19 hores. A l’acte hi participaran tots els grups vocals i instrumentals de l’escola, amb peces amb
la temàtica dels animals.
Enguany, el concert es dedicarà
al professor i director de l’escola Toni
Meler. El percussionista va morir el
10 de maig 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 Electric World and Funk va fer
un tribut a Earth, Wind and Fire el
primer dia de la Festa Major 2018 a
Castellar del Vallès. || m. a.
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‘El rei borni’, un menú de qualitat
L’Esbart Teatral de Castellar va presentar, divendres, una comèdia de Marc Crehuet

Marina Antúnez

En el teatre, com en el bon menjar, val
més poc i bo que molt i mal cuinat. Fa
goig quan el teatre amateur és teatre
de qualitat i, a l’Esbart, sempre tenen
a punt els plats més ben elaborats. Divendres 17 de maig es va presentar, a la
Sala de Petit Format, la darrera aposta
teatral de l’ETC: El rei borni, de Marc
Crehuet, una comèdia àcida que també
es va representar dissabte i diumenge
i que seguirà els dies 24, 25 i 26 i 31 de
maig, i el 2 de juny.
L’obra, magníficament dirigida
per Alfonso Fernández i interpretada
per Maria Hernández, Àlex Torrano,
Joan Romeu, Montse Gatell i Herman
Fernández, que broden els papers, és
un muntatge que no perd el ritme, en
què l’argument estira i estira els fils de
la vida de la Lídia i la Sandra, dues amigues que es retroben, després d’anys
sense veure’s, a casa de la primera. I
els fils de les respectives parelles, un
antiabalots, el David, i un antisistema,
l’Ignasi. L’un ha buidat l’ull a l’altre en
l’intent de dissoldre una manifestació.
Danys col·laterals, diu el David.
El text, que també té la seva versió
cinematogràfica (estrenada el 2016), explora els racons més foscos de la consciència de les persones, fa aflorar les
pròpies contradiccions, i els fonaments
s’esquerden en enfrontar-se a les opcions oposades.
A El rei borni tot es qüestiona. Qui
són els bons? Qui són els dolents? Els
personatges es busquen a sí mateixos,
intenten comprendre’s i creure’s les

‘Avec un sourire, la revolution’. || cedida

Última projecció del
DocsBarcelona A prop

Dos dels protagonistes d’’El rei borni’, Àlex Torrano -a l’esquerra- i Joan Romeu en un moment de l’obra. || q. pascual

QUAN?
24, 25, 26 I 31 de
maig i 2 de juny
ON?
Sala de Petit
Format de
l’Ateneu
QUI?
Esbart Teatral
de Castellar

pròpies paraules. El camí que els ha
portat fins on són no és fàcil d’explicar,
ni sovint, d’acceptar. Com justificaran
les seves accions? El dubte, també present, es posarà sobre la taula i els farà
tirar cap a un costat o cap a l’altre, ja
sigui amb un platet de “petit-foie” o amb
uns cigrons amb “xoriço”.
Cada personatge buscarà la seva
guia expiatòria, ja sigui fent cursets
de cuina, passant al bàndol contrari,
fugint, dubtant, negant el passat o no
afrontant el present. I lligant el menú,
un personatge sense nom, el que inter-

preta Fernández, acaba d’amanir-ho tot.
Amb sal i pebre, força pebre.
L’escenografia marca els angles de
l’argument, subtilment, sense destorbar la presència i fantàstica interpretació dels actors i actrius de l’Esbart que,
amb anys d’experiència a l’escenari, demostren que estan en forma. El públic
somriu a estones, però no esclata amb
riures desenfrenats, se sorprèn, s’enrabia, sent empatia, sent animadversió, i
sí, també se sent interrogat. Ja al carrer,
la conversa continua. I l’un pregunta a
l’altra: i tu, amb quin plat et quedes?

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. La darrera proposta programada a l’Auditori Municipal Miquel Pont, aquest divendres,
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. Es projectarà versió original subtitulada
en català.
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. || m. antúnez

22

DEL 24 AL 30 DE maig DE 2019

DESTAQUEM

EXPOSICIONS

Dia internacional del joc
Dimarts 28 · De 15 a 20 h · Pati de les 3
Moreres
Dimarts, la ludoteca celebra el Dia Internacional del Joc amb una proposta divertida organitzada conjuntament amb el Servei Local de
Català. En aquesta festa, el joc sortirà al carrer.
Hi haurà partides simultànies de jocs de taula,
jocs gegants per als petits, llibres de la biblioteca que conviden a jugar, iniciació als escacs
amb el Club Escacs Castellar i partides d’iniciació a jocs de taula com Catan, Dixit, Sushi Go i
Sagrada. També es faran partides d’Scrabble
conduïdes per l’Octavian, del Servei Local de
Català. L’acte és obert a infants, adolescents,
joves i persones adultes.

agenda

Taller de recerca de feina: “Estratègies per superar la discriminació laboral en la recerca de feina”
A càrrec de Carme Martínez Roca (Ad Infinitum Ocupabilitat) · Dies
27, 29, 31 de maig i 3, 5, 7 i 10 de juny, de 10 a 12 h · Servei Local
d’Ocupació · Org.: Ajuntament i Diputació de Barcelona
+ info i inscripcions: tel. 93 714 40 40 (Club de la Feina), a/e lsalomo@castellarvalles.cat, presencialment al Club de la Feina
(c. Portugal, 2) de dilluns a dijous d’11 a 13 h
Exposició: “Homenatge a les grans dones: elles també fan història” Fins al 3 de juny · Residència Les Orquídies · Org.: ERC
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 24 de maig al 02 de juny de 2019

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

Divendres 24

Diumenge 26

Dimecres 29

Dissabte 1

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

Santa Quitèria
Pl. del Dr. Puig · Sant Feliu del Racó
Org.: Comissió de Santa Quitèria de
Sant Feliu del Racó

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

De 10 a 15 h - PROPOSTA
Festa 20 anys Esplai Sargantana
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Esplai Sargantana

22 h - TEATRE
El rei borni
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar
Tot el dia - ESPORT
Festa del minibàsquet 2019
Espai Tolrà
Org.: Club Bàsquet Castellar
De 9.30 a 13.30 h - ESPORT
Control Sub 10-12-14
Pistes municipals d’atletisme
Org.: Club Atlètic Castellar
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 Mitjans
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal
11.30 h - INFANTIL
Juguem en família: Pintem amb
plàstic de bombolles
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal
18.30 h - MÚSICA
XXVII Musicoral
Auditori Municipal
Organització: Coral Xiribec

Dissabte 25
A partir de 10.15 h - Santa Quitèria
Pl. del Dr. Puig · Sant Feliu del Racó
Org.: Comissió de Santa Quitèria de
Sant Feliu del Racó
22 h - TEATRE
El rei borni
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

11 h - PROPOSTA
Ioga en família
Inscripcions a mapunto@sumacastellar.cat
Era d’en Petasques
Org.: Suma per la Marató de la
Diversitat i Anandhi Ioga
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

Dilluns 27
De 21 a 23 h - BALL
Curs de salsa (iniciació i salsa social)
Calissó d’en Roca
Org.: Calissó d’en Roca

Dimarts 28
De 15 a 20 h - PROPOSTA
Dia Internacional del Joc
Pati de Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal i Servei
Local de Català
Hi col·laboren: Biblioteca Municipal,
Club d’Escacs Castellar, Punt i
Coma, Stop, Nobel
19 h - Ple municipal
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament
20 h - PROPOSTA
Club de lectura en anglès Read &
Chat: “The grass is singing”, de
Doris Lessing
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal

19 h - MÚSICA
Concert de final de curs de l’Escola Municipal de Música Torre
Balada
Amb la participació de tots els grups
vocals i instrumentals de l’escola
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: EMM Torre Balada

Dijous 30
21.30 h - MÚSICA
Jam session al Calissó
El Calissó d’en Roca
Org.: Calissó d’en Roca

Divendres 31
16.30 a 20 h - PROPOSTA
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Festival extraescolars Mestre Pla
Org.: AMPA Escola Mestre Pla
20 h - PROPOSTA
Nit de contes i llegendes per a
adults: Contes que viatgen amb
el vent
A càrrec d’Helena Cuesta
La Centraleta
Org.: La Centraleta
20 h - INFANTIL
Supernit de les Biblioteques
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
*Places exhaurides
21 h - CINEMA
Cinefòrum: Cafarnaúm
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

A partir 11.30 h - PROPOSTA
Dinar solidari
Inscripcions a http://bit.do/ePvXH
o a l’a/e manishagurungroig@
gmail.com
Lloc: Escola Joan Blanquer
Org.: Amics del Nepal
11.30 h - PROPOSTA
Hora del conte en anglès: “Once
upon a time”
Ludoteca Municipal
Org.: Idiomes Castellar i Ludoteca
Municipal
19 h - MÚSICA
Concert del Cor Sant Esteve i el Cor
Infantil de l’Orfeó Català
Auditori Municipal
Org.: Ajuntament
Hi col·laboren: Cor Sant Esteve i Cor
Infantil de l’Orfeó Català

Diumenge 2
De 7.30 a 12.30 h - PROPOSTA
XXII Trobada Excursionista a
l’Ermita de les Arenes
Amb missa i concert a càrrec de la
Coral L’Olivera
Ermita de les Arenes
Org.: Amics de l’Ermita de les
Arenes i CEC
11 h - PROPOSTA
Jornada de formació:
“Reconeixement de la fauna útil
de l’hort i com afavorir-la amb
marges florals”
Inscripcions a elshortsdepuigvert@
gmail.com
Horts de Puigvert
Org.: Els horts de Puigvert
18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble Perfil
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
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“

”

penúltima

Si la vida fos eterna, no hi posaríem la mateixa intensitat.
Eduard Punset

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

DIVENDRES 24
EUROPA
DISSABTE 25
ROS
DIUMENGE 26	YANGÜELA
DILLUNS 27
CASANOVAS
DIMARTS 28
ROS
DIMECRES 29
PERMANYER
DIJOUS 30
CATALUNYA
DIVENDRES 31
VILÀ
DISSABTE 01
PERMANYER
DIUMENGE 02
CASTELLAR

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

DEFUNCIONS
Marcel Benach Cot
75 anys · 16/05/2019

Actuació al País de Gal·les (2), juliol de 1951
Els Hidalgos van fer tot el desplaçament tant d’anada com de tornada amb l’autocar de CastellarSabadell fins a Gal·les. A la fotografia hi apareixen els nostres músics i uns quants balladors a dalt
del transbordador, travessant el riu Tàmesi. Observem que la majoria porten gavardina, el millor
per a la pluja i el fred de la Gran Bretanya, malgrat que fos a inicis de juliol. || fons: Miquel Juliana
Puigdomènech || TEXT: ALBERT ANTONELL || AUTOR: DESCONEGUT || arxiuhistoriacastellar@gmail.com
|| facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@arnaucabeza
Colors sota la pluja

@edunardu
La Mola i el Puig de la Creu

@gavina37
Diluvi juvenil a l’Aplec

DEL 24 AL 30 DE maig DE 2019

Cristina Torras
Presidenta de Suport Castellar

”Hem de perdre la
por a parlar de
la salut mental

quim pascual

la contra
11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Lluitadora
Un defecte que no pots dominar?
Massa optimista
Una persona que admires?
Tots els voluntaris de Suport Castellar
Quin plat t’agrada més?
Les amanides
Un animal?
Els ocells
Un llibre?
‘Nosaltres en la nit’, de Haruf Kent
Una pel·lícula?
‘Un assumpte de família’, de M.Kazoku
Una cançó?
‘Em dones força’, de Sergio Dalma
Una ciutat?
Castellar
Un racó de Castellar?
Tot el casc antic
Un viatge pendent?
Tornar a Grècia

“

Fa prop de vint anys que treballa en la lluita contra l’estigma
de la salut mental, des de l’àmbit local i de manera transversal,
amb el teixit associatiu de la vila. La Cristina (72 anys) és una
ferma defensora de la inclusió social a través de la cultura.
Rocío Gómez

· Com entres en contacte amb el
món de la diversitat funcional?

Fa uns vint anys. Sempre he tingut
sensibilitat vers aquesta qüestió. Tenia
una tieta afectada per una malaltia de
salut mental. A Castellar sempre hi ha
hagut molt interès per la salut mental.
· Fins que el 2015 et proposen ser
presidenta de Suport Castellar.

Sí, malgrat que no tinc perfil de presidenta vaig acceptar. En l’àmbit de la
salut mental hi ha poca gent que hi dediqui el seu temps lliure. Per començar,
perquè encara és un tema força desconegut. Si no tens algú afectat a prop,
no et sensibilitzes per aquest tema.
· Quina és la tasca més important
que dueu a terme des de l’entitat?

L’acompanyament i apoderament de
les persones que alguna vegada s’han

sentit al marge de la societat. El més
important és acompanyar-los perquè
recuperin aquesta autonomia i s’insereixin amb normalitat a la societat.
· Com s’hi treballa?

A través de diversos programes i serveis com el Club Social, que és el paradigma d’aquest acompanyament i
de la possibilitat d’apoderament que
es presenta en les persones amb problemes de salut mental.
· Tot plegat, en el marc de la lluita
contra l’estigma.

Sí, però no només adreçada als ulls de
qui mira l’afectat, sinó també a les mateixes persones afectades. S’ha de lluitar contra l’autoestigma, els afectats
el tenen molt interioritzat. Aquest treball també s’ha de fer amb les famílies
i amb els professionals de salut mental. La coordinació entre les entitats,
l’àmbit de la salut, tant des del CAP
com amb els especialistes als hospi-

tals, i serveis socials, multiplica l’eficàcia de la normalització.

· Els periodistes de seguida fem
servir la paraula ‘boig’ o ‘psicòpata’. No estem prou informats.

al psicòleg, de parlar amb algú del teu
entorn que et pugui orientar.

· Per què es produeix l’estigma?

Això ens fa patir molt. Sap molt de
greu per totes les persones afectades que poden sentir-se identificades,
perquè fem passes enrere. Hi ha altres
maneres de cridar l’atenció perquè els
mitjans tinguin audiència.

· Quina és la situació de la dona?

Per desconeixement sobre què és un
problema de salut mental. Davant
d’una cosa que no coneixem, la rebutgem i ens n’apartem. Si intentem
normalitzar-ho, parlar-ne com si parléssim de qualsevol altra cosa, hi guanyarem molt. Aquesta por es produeix perquè des del cinema i també des
dels mitjans de comunicació s’han
venut moltes idees que no tenen res
a veure, que no tenen en compte la
problemàtica.
· La visibilització d’aquest col·
lectiu a través dels mitjans i la
ficció es fa a través d’estereotips?

I tant! De vegades el plantejament del
qual parteixen moltes produccions no
és correcte, tot es distorsiona. I mira
que el tema de la salut mental dona
per a molta pel·lícula.

· Manca fil directe entre les entitats i els mitjans de comunicació?

Sí, però cada vegada més la Federació
de Salut Mental Catalunya s’ha anat
posant al servei de tothom. També
Obertament, que treballa en l’àmbit de
la divulgació i de la lluita contra l’estigma, per visibilitzar i apoderar les persones perquè puguin explicar la seva
experiència d’una manera normal.
· Parlar-ne encara és un tabú?

S’ha de perdre la por a parlar de la
salut mental, de construir el teu relat,
de demanar ajuda, de consultar, d’anar

En el cas de les dones, es produeix
una doble discriminació. Com a afectada per una malaltia de salut mental, la dona pateix una sobreprotecció per part del seu entorn que fa que
no pugui decidir, per exemple, sobre
el seu propi cos. Si ets home això no
passa. Com a cuidadores, les dones
assumeixen bona part de les tasques
del dia a dia.
· Creus que la salut mental és prou
present en l’agenda política?

Els polítics han de reconèixer les entitats socials com a aliats i actors de
servei públic en l’àmbit de les polítiques socials, i dissenyar conjuntament
polítiques de sensibilització ciutadana. També han d’assignar els recursos suficients a les polítiques d’inclusió i a les entitats que hi participen.

