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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

Simpatitzants i militants de Som de Castellar-PSC davant de la seva seu celebren el quart triomf consecutiu a les eleccions municipals, la tercera majoria absoluta. || Q. PASCUAL

SOM DE CASTELLAR

eleccions MUNICIPALS | P02-03-04-06

RESULTATS A CASTELLAR 2019

Quarta victòria
d’Ignasi Giménez

Nombre de regidors

ERC
Junts x Cast
CUP
C’s
Decidim

5
12

2015

Som de Castellar-PSC aconsegueix 6.053 vots, 1.261
més que fa quatre anys, i revalida la majoria amb 12 regidors

2

4
11
4

1
2

1

ERC és segona força (2.771 vots), Junts per Castellar tercera
(1.207) i la CUP (752) i Ciutadans (731) entren al consistori
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Som de Castellar-PSC revalida majoria
Som de Castellar-PSC suma el 48,7% dels sufragis amb
6.053 vots i augmenta la majoria absoluta a 12 regidors

LES 21 CARES DEL NOU CONSISTORI

SOM DE CASTELLAR / PSC (12)

3,53 %
5,89 %

2,13 %
265

438

En blanc
0,79 %

IGNASI GIMÉNEZ

YOLANDA RIVERA

JOAN CREUS

ANNA MARMOL

PEPE GONZÁLEZ

JOANA BORREGO

PEPE LEIVA

CAROLINA GÓMEZ

DANI PÉREZ

ANNA MARGALEF

NAKOR BUENO

MARÍA ÁNGELA BAILÉN

RAFA HOMET

DOLORS RUIZ

JOSEP MARIA CALAF

NÚRIA RASPALL

ORIOL MARTORI

98

731

48,76 %
6.053

6,06 %
752

10,53 %
1.307

22,32 %
2.771
Resultat de les eleccions municipals a Catellar. || font: ajuntament

Redacció

El consistori castellarenc viurà quatre anys
més de majoria absoluta de Som de Castellar-PSC. Per quarta vegada, la candidatura
encapçalada per Ignasi Giménez es va imposar en unes eleccions municipals aconseguint la tecera majoria absoluta consecutiva. La ciutadania ha tornat a apostar per la
llista que governa Castellar del Vallès des de
2007 i aquesta vegada, en termes absoluts,
ho ha fet amb el major nombre de vots aconseguits fins ara. Amb una participació més
alta que la que venia sent tradició -67,10%
quan, a les anteriors va ser del 59%-, Som
de Castellar-PSC va aconseguir 6.053 sufragis, xifra que finalment es va traduir en
un 48,76% del vot emès i que signifiquen 12
cadires al ple municipal. D’aquesta manera,
millora els 11 regidors -número que marca
la majoria absoluta del ple castellarenc- de
les anteriors eleccions.
La força que es consolida clarament
al consistori en segona posició és ERC: ha
sumat 2.771 vots , un miler de vots més que fa
quatre anys, i passa de 4 a 5 regidors (22,3%).
Era la tercera vegada que la seva candidatura estava encapçalada per Rafa Homet. En
tercera posició es situa Junts per Castellar,
hereus de la marca CiU que havia sumat
dues cadires al ple a les eleccions passades,
resultat que s’ha repetit en aquesta ocasió
amb una candidatura pràcticament renova-

da començant pel seu alcaldable, Pau Castellví que tot i obtenir els mateixos regidors ha
millorat el total de vots (de 1.101 vots a 1.307,
xifra que els dona el 10,53% dels sufragis).

ERC (5)

dues noves forces entren al ple

Hi ha dues forces polítiques que s’estrenen amb representació municipal arran
dels resultats electorals del 26-M: la CUP,
que ha pogut aconseguir que la seva cap de
llista Marga Oncins entri al ple gràcies als
752 vots (6,06%) aconseguits en la primera
ocasió en què participaven en les eleccions
locals. Amb 21 vots menys que la CUP i un
5,89% del total escrutat, Ciutadans també ha
aconseguit entrar per primera vegada al ple
de Castellar després d’haver-ho intentant
en les anteriors tres eleccions municipals.
De les set candidatures que s’han presentat en aquests eleccions, finalment no van
aconseguir el 5% que es demana per entrar
al consistori ni En Comú Podem Castellar
(438 vots -3,53%-) encapçalat per Humberto Carrero ni el PP d’Agustí Bernad, que va
sumar 265 vots (2,13%).
Després dels resultats de les eleccions
del 26 de maig de 2019, dels 21 regidors del
ple, 11 entren per primer cop a l’Ajuntament.
D’aquests 11 regidors nous, 8 són dones amb
la qual cosa el ple tindrà una representació gairebé paritària d’11 homes i 10 dones.
D’aquests 11 regidors nous, 5 són de Som de
Castellar-PSC, 2 d’ERC, 2 del PDeCAT, 1 regidora de la CUP i 1 regidor de Ciutadans.

JUNTS PER CASTELLAR (2)

PAU CASTELLVÍ

ESTHER FONT

CUP (1)

CIUTADANS (1)

MARGA ONCINS

MATÍAS DE LA GUARDIA
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som de castellar-psc | valoracions

Rècord de vots en
unes municipals
La llista encapçalada
per Ignasi Giménez
ha rebut 6.053 vots,
1.261 vots més que
fa quatre anys

Redacció

Som de Castellar-PSC ha revalidat
amb la seva quarta victòria a les municipals la tercera majoria absoluta
consecutiva amb un excepcional resultat: 6.053 vots. Aquest nombre de
vots és el més gran aconseguit per
una força política en unes municipals a Castellar encara que en percentatge la primera majoria absoluta
del PSC - la del 2011- va ser superior i
es va traduir amb un 50,14% dels vots
i una representació de 13 regidors.
La mateixa nit electoral, els mi-

litants i simpatitzants del partit envaien el carrer Major, davant la seva
seu, per celebrar l’important triomf
electoral. El candidat de Som de Castellar-PSC, Ignasi Giménez, explicava que “mai no havíem superat la
barrera dels 6.000 vots i haver-ho
assolit en aquestes eleccions ens
enorgulleix” al mateix temps que
va admetre que “és una alta responsabilitat la que ens atorguen
els castellarencs i castellarenques
per seguir governant”. En referència als 12 regidors que entraran
al ple, Giménez va apuntar que es
tracta de “persones molt noves i il·
lusionades per treballar per Castellar” i va definir el seu projecte com
“solvent, que venim de lluny però
que encara volem anar més lluny”.
L’endemà, amb el temps just
per pair els resultats, Giménez, va
incidir en el fet que actualment “no
abunden les majories absolutes i
els plenaris estan molt fragmentats”. En aquest cas, la confiança
dipositada en el projecte de Som de

Ignasi Giménez, a sobre d’una cadira, celebra amb militants i simpatitzants els resultats de la nit electoral. || q. pascual

Castellar-PSC “avala la feina feta i
ens esperona a seguir endavant”.
Fa menys d’un mes se celebraven les eleccions generals. Aleshores, el PSC va ser la segona força
més votada amb 3.216 vots. Giménez considera que “les campanyes
són ciclotímiques”, prova d’això és
que “gairebé hem doblat els resul-

48,76%
VOTS
És el suport
aconseguit per Som
de Castellar-PSC

tats a les locals. Es va produir un
vot dual i el nostre missatge és que
això anava de Castellar i va fer que
es produís aquest vot dual”.
L’alcaldable de Som de castellar-PSC, tot i obtenir majoria abosuta, es va mostrar convençut de “ser
capaços de generar certs consensos en algunes propostes”.

erc | valoracions

Desencís tot i sumar un regidor més
Els republicans amb 5 regidors es queden lluny de liderar el canvi

Redacció

ERC, amb 2.771 vots (22,32%), s’ha
consolidat amb claredat en aquestes eleccions com la segona força
política de Castellar del Vallès amb
un total de 5 regidors, un més dels
que va obtenir l’any 2015. Respecte
els anteriors comicis, els republicans

han augmentat el número de vots
en 1.021. Tot i l’increment de vots en
aquestes municipals, ERC ha quedat
lluny del seu objectiu que era trencar
la majoria i liderar el canvi.
El cap de llista d’ERC, Rafa
Homet, ha reconegut que “aspiràvem com a mínim al sisè regidor,
no podem tenir molts somriures
perquè no hem aconseguit el canvi

i fer-ho des del punt de vista republicà” . Homet ha afegit , respecte els
resultats, que “no hem crescut ni el
que esperàvem ni el que volíem” i
que el mapa polític a Castellar “des
de la perspectiva republicana ha
empitjorat. El bloc del 155 té 13 regidors -en referència als 12 regidors
de Som de Castellar i al regidor de
Ciutadans-.

El cap de llista a la presentació de la candidatura durant la campanya electoral. || q. p.
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cup | valoracions

La nova formació repeteix resultats
Manté els 2 regidors
que va aconseguir
CiU el 2015
Junts x Castellar, que concorria per
primera vegada a les eleccions municipals, ha sumat 1.307 vots, el 10,53%
del total i ha aconseguit 2 regidors, la
mateixa representació de la formació que és hereva, CiU. Respecte a
l’antiga Convergència, Junts x Castellar obté 206 vots més.
El candidat de la formació independentista, Pau Castellví, ha assenyalat que “els resultats són bastant continuistes als de fa quatre
anys” tot i que ha reconegut que no
ha estat una campanya fàcil: “Més del
50% de les nostres trameses electorals no ha arribat a les cases, no és
fàcil fer front al grup de l’alcalde i
presentàvem una nova formació i
no era tan sols canviar de nom, ens
ha costat comunicar això. En molt
poc temps hem hagut de donar-nos
a conèixer”. Castellví assumeix la
seva tasca d’oposició pensant en quin

Marga Oncins (cap de llista de la CUP) en una entrevista a Ràdio Castellar. || r.g.

Esther Font i Pau Castellví, nous regidors de Junts x Castellar , durant la campanya. || q. P.

serà el seu pla d’acció pels pròxims
quatre anys i vaticina que “la batalla definitiva serà el 2023”.
El cap de llista de Junts x Castellar ha apuntat que “prenem
nota perquè, de cara a altres comicis, fem autocrítica de per què
no hem obtingut els millors resultats. Hem fet un esforç per acostar Puigdemont a Castellar i pot-

en comú podem | valoracions

ser caldria haver explicat millor
el nostre programa”.
Junts x Catalunya ha guanyat,
en canvi, les eleccions europees a
Castellar amb el 29,08% dels vots i ,
per això,“estem satisfets perquè la
gent en un moment que s’estan vulnerant drets civils ha respost amb
fermesa donant suport a Puigdemont”. || redacció

PP | valoracions

Representació amb
només un any de vida
La CUP ha aconseguit un regidor amb el 6,06% dels vots i obté representació en la primera vegada que es presentava. La seva cap de llista, Marga
Oncins, ha explicat que “no estàvem ni fa un any a la política local i tenint en compte la força del PSC, hem pogut entrar”. Respecte a la victòria de Som de Castellar-PSC, Oncins ha manifestat que “el populisme
guanya, el populisme ven i la gent vol sentir el que li agrada. L’única
reflexió que em puc fer és aquesta: l’Ignasi Giménez fa el que la gent
vol i diu el que la gent vol”. Tot i l’única presència d’una representant,
Oncins ha avançat que “no pensem de quedar-nos amb els braços creuats i no anem a perdre temps” al mateix temps que “som una porta
i una finestra a tota la gent”. En aquest sentit, “intentarem estar a
sobre, vetllant molt les irregularitats de l’Ajuntament i fer-les evidents. Pensem inistir en allò que la gent ha de saber”. El número 4 de
la llista de la CUP, Bili Juanico, ha afegit que “el nostre principal objectiu era desbancar Som de Castellar-PSC de la majoria i no s’ha aconseguit. Hi havia sensació que era possible trencar-la”. || redacció

ciutadans | valoracions

Els comuns afirmen
que el seu treball
“no s’ha vist”

Els populars seguiran
fent propostes des
de fora del ple

En Comú Podem Castellar només ha aconseguit 438
vots i no ha pogut entrar a l’Ajuntament. El seu cap
de llista, Humberto Carrero, ha reconegut que “hem
estat treballant sempre a contracorrent, amb problemes que teníem, però el nostre treball no s’ha
vist”. La confluència entre els comuns i els podemites, que era la primera vegada que es presentava a
les eleccions municipals, ha millorat en 145 vots els
aconseguits per ICV el 2015 però no han estat suficients per aconseguir representació. Carrero va
admetre que “veníem amb cert optimisme de les
generals - on havia quedat com atercera força més
votada-, però en aquesta ocasió no hem tingut els
vots necessaris”. El cap de llista d’En Comú Podem
Castellar ha felicitat l’equip de Som de Castellar-PSC
per la victòria aconseguida, “senyal que ha tingut
molta aprovació per part de la població de Castellar”. || REDACCIÓ

El PP només ha obtingut el 2,13% del total de vots,
amb només 265. És l’única força política de la que
es presentava a les eleccions municipals que ha
perdut vots respecte als comicis de 2015. El cap de
llista del PP de Castellar, Agustí Bernad, ha indicat
que “és el que la gent ha desitjat i ha expressat
amb els seus vots, així han parlat les urnes”. En
un exercici de realisme, Bernad va explicar durant
la nit electoral que “fins ahir no teníem cap representació i avui seguim igual”. Bernad va titllar de “sorprenent” que faci un any que treballa i
“que no hi hagi tingut sort” i altres -en referència a Cs- “en menys de dos mesos de campanya
n’han tingut més que jo”. Bernad ha afegit que
el projecte del PP segueix tenint recorregut i que
“com a formació política responsable, anirem
fent propostes i idees encara que sigui des del
fora del ple”. || redacció

El cap de llista de C’s, Matías de la Guardia, a Ràdio Castellar. || j.p.

C’s entra al quart intent
Frec a frec amb la CUP, amb només
21 vots per sota, ha quedat Ciutadans que també entra a l’Ajuntament per primera vegada amb un
regidor, el seu cap de llista, Matías
de la Guardia. La formació taronja, que es va quedar a les portes
d’entrar a l’Ajuntament fa quatre
anys amb un 4,78% dels vots, ara ha
franquejat la barrera del 5% -concretament el 5,89%- amb 731 vots,
223 més que al 2015. Durant la nit
electoral, De la Guardia afirmava
que Ciutadans acomplia una doble
alegria: “Poder entrar a l’Ajuntament i que no hi hagi hagut un
bloc independentista per governar Castellar”.

De la Guardia admetia que “ens
hauria agradat tenir algun regidor
més però el principal és que hem
pogut entrar al consistori” i es felicitava del fet que la fomació ha crescut en nombre de vots. El cap de llista
de Ciutadans assegura que “estem
molt contents de poder representar la gent de Castellar i de ser la
veu d’aquestes 700 persones que
ens han votat”.
De la Guardia ja ha donat pautes de la seva actuació i considera que
“tindrem un consistori més plural,
nosaltres estarem allà dins, podrem
assistir als plens municipals i parlar de certs temes, que fins ara no es
podien parlar”. || redacció
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Som de Castellar s’imposa a totes les meses
Secció

Lloc

Vots
en blanc

Total

01

Arxiu Municipal

18

46

13

128

76

17

338

6

642

02

El Mirador

21

81

20

228

137

13

326

8

834

03

Escola Emili Carles-Tolrà

23

61

22

235

121

11

424

11

908

04

Escola Emili Carles-Tolrà

57

89

24

281

117

24

478

6

1.076

05

Escola Joan Blanquer

58

51

29

226

132

21

490

6

1.013

06

Espai Tolrà

80

32

39

193

68

27

279

1

719

07

Espai Tolrà

65

57

46

216

76

29

686

13

1.188

08

El Mirador

63

80

43

226

106

16

544

3

1.081

09

Escola Joan Blanquer

88

56

58

291

125

23

626

10

1.277

10

Escola Mestre Pla

59

38

26

107

49

22

481

6

788

11

Antiga Escola de Sant Feliu

31

76

30

161

112

10

167

4

591

12

Espai Tolrà

43

17

32

130

30

8

221

4

485

13

Espai Tolrà

82

26

41

156

48

24

603

14

994

14

El Mirador

43

42

15

193

110

20

390

6

819

731

752

438

2.771

1.307

265

6.053

98

12.415

TOTAL

Els 6.053 vots aconseguits per Som
de Castellar - PSC van servir a la
candidatura encapçalada per Ignasi
Giménez per imposar-se a totes
les meses electorals, un fet que no
s’havia produït mai. De fet, mai una
candidatura municipal havia sumat
tants vots. Un dels elements més
definitoris per calibrar l’abast de la
victòria de Som de Castellar-PSC

és que guanyessin a Sant Feliu, un
feu electoral que no havien pogut
conquerir mai. Per poc marge, però
Giménez es va imposar gràcies
als 167 sufragis aconseguits,
per sobre dels 161 d’ERC i dels
112 de Junts per Castellar.
Pràcticament 1 de cada 2
paperetes que es van introduir
a les urnes era de la candidatura

guanyadora que va sumar el
48,76% dels vots emesos.
En alguns punts de votació la
diferència amb la resta de partits va
ser abassegadora, com els casos de
l’Espai Tolrà (un dels col·legis electorals amb més votants): la suma
de tots els partits de l’oposició està
300 vots per sota de Som de Castellar - PSC. || foto: Q. Pascual
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L’opció Puigdemont guanya a la vila

Alamany, a
la llista més
votada per
Barcelona

Castellar practica el vot dual i vota opcions diferents a les europees i a les municipals
Cristina Domene

A Castellar, la participació a les eleccions europees ha estat del 66,65%,
més de 17 punts que als comicis de
2014. El Parlament Europeu calcula
la participació en un 50,5%, 8,5 punts
més que el 2014. És el millor percentatge des de fa 20 anys. La tendència de vot a Castellar ha estat diferent depenent de si es votava en clau
municipal o europea. És a dir, els vilatans han practicat el vot dual, per
aquest motiu, Carles Puigdemont ha
estat el guanyador a la vila respecte els resultats per a la eurocambra
A Castellar Junts x Catalunya
ha estat la força guanyadora amb
el 29,08% dels vots. ERC ha quedat
segona amb el 24,92% dels vots, el
PSC tercera amb el 23,61%. Cs ha
quedat quarta amb el 7,35%, seguida de CEC-Podem amb el 7,13% i el
PP amb el 3,13% .
Els resultats de les eleccions
al Parlament Europeu acaben amb
el bipartidisme dels populars i dels
socialistes. Ja no tenen majoria absoluta i hauran de pactar amb altres
grups. Hi ha un avanç important
dels verds i dels liberals, mentre
que els grups de l’extrema dreta
pugen, però menys del que havien
pronosticat. “Els dos partits grans,
que han perdut molts vots, continuen sumant majoria. Estan havent canvis, estan pujant els liberals i els verds, però encara hi ha
un bipartidisme prou clar, menys
pronunciat que abans, però prou

ESPANYA

RESULTATS
PARLAMENT
EUROPEU

16,70%
20,13%

12,17%
15,86%

10,05%
11,95%

CASTELLAR DEL VALLÈS
32,84%

24,92%

23,61%

6,20%
7,35%

5,61%

29,08%
7,13%
3,13%
1,53%
1,30%
0,56%
0,66%

PSC - PSOE

VOX

PACMA

PP

ERC-SOBIRANISTES

EN BLANC

Cs

JxCAT-JUNTS

ALTRES

PODEMOS-IU-EQUO

EAJ-PNV

clar”, opina el politòleg castellarenc, Jordi Mas.
La renovació del Parlament
Europeu es fa en el marc d’una crisi
interna per la sortida del Regne
Unit. “És més una causa general que no pas una cosa concreta. Estan passant coses a Gran
Bratanya, però també a França i
a altres llocs que cada vegada hi
ha partits més votats que són escèptics amb Europa”. Mas expli-

ca que aquest fenomen també està
passant a Estats Units amb Trump:
“Hi ha processos d’integració que
estan anant, a parer d’alguns ciutadans, massa ràpid i que veuen
el seu poder socioeconòmic i la
seva identitat perjudicada. No
només és el Brexit, la gent vota
pensant en els aspectes, que està
creant la Unió Europea i la globalització econòmica global a les
seves vides”.

4,58
2,83

Les institucions europees tenen
competències sobre els països membres, de vegades intangibles, però
que ens afecta més del que pensem,
per exemple, la regulació del mercat
econòmic europeu: “Es regula pràcticament tot el que consumim, la
manera com ho consumim, com
està etiquetat. Com exemple curiosos, regulen fins i tot la forma dels
plàtans, la descripció de què és xocolata o la definició de salsitxa”.

Elisenda Alamany tanca el seu
periple polític d’aquests darrers
quatre anys entrant per la porta
gran del Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona com a número dos de la llista més votada a les
municipals per la capital catalana, l’ERC encapçalada per Ernest
Maragall. Alamany havia ocupat
fins el passat gener un escó dels
Comuns al qual va arribar fent
tàndem amb Xavier Domènech a
les eleccions del 21-D del 2017. La
castellarenca -ja afincada a Barcelona- havia arrencat el mandat
municipal que ara conclou com a
portaveu de Decidim Castellar,
formació política que justament
s’acomiada aquesta setmana de
la política municipal castellarenca en no haver-se presentat a les
eleccions. || redacció

Elisenda Alamany amb Ernest Maragall durant la nit electoral. || twitter
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ple municipal maig

Sis regidores i cinc regidors van dir adeu al ple
El darrer ple del mandat va tenir lloc dimarts passat, just dos dies després de les eleccions municipals

J.G.

Va ser possiblement el ple més multitudinari d’aquest mandat. La darrera sessió plenària -encara amb la
ressaca dels resultats electorals de
les eleccions municipals molt present- sempre té l’afegit emocional dels
comiats, aquesta vegada molt nombrosos. Fins a 11 regidors i regidores
(sis dones i quatre homes) no repetiran en el pròxim mandat, fet que permetrà una renovació de més del 50%
del consistori, que està format per 21
membres. Les intervencions van ser
majoritàriament emotives i van apel·
lar al valor de fer política local i servir
el poble de Castellar.
Bea Garcia i Lluís López van ser
els primers en acomiadar-se -van entrar a l’Ajuntament amb les sigles de
CiU i ara seran rellevats també per dos
regidors però sota la marca de Junts
per Castellar-. “En els vuit anys que
he estat regidora he descobert que
l’escolta activa i la proximitat són la
millor manera de conèixer la ciutadania”, va dir Garcia. El seu company
de grup va dir adeu desitjant “molts
encerts al proper consistori”.
El comiat del grup de Decidim
-formació que desapareix de la política
local- va ser modulat pels seus quatre
membres en tres intervencions-. Ita
Espinosa va verbalitzar el descontentament pels resultats que han donat
les urnes el passat 26 de maig: “Felicitem l’alcalde pel seu resultat positiu, però ni per a nosaltres ni per
a part de la ciutadania es pot considerar positiu”. I ho va argumentar
apuntant que “la majoria absoluta

dificulta el diàleg i el debat, i això és
molt decebedor quan estàs a l’oposició”. Ramon Permanyer va dedicar
la seva intervenció a fer balanç del pas
de Decidim -i anteriorment L’Altraveuper la política municipal: “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”. Finalment,
Xavi Alavedra va tancar les intervencions de Decidim -Marta Garro no va
intervenir-hi- afirmant que “la lluita
no s’acaba ni avui, ni aquí. Visca Castellar autèntic i viu!”.
El grup d’ERC, que veurà incrementada la representació en una cadira més al ple (de 4 a 5), es va mostrar
especialment commogut pel comiat de Ferran Rebollo -una de les veus
que més s’han pogut sentir durant el
mandat a través de múltiples mocions i
preguntes-: “Després de 4 anys, amb
propostes des de l’oposició també
hem aconseguit millorar la qualitat de vida del poble”. Finalment, va
tancar la seva intervenció subratllant
“la gran cohesió aconseguida al grup
municipal d’ERC” durant el mandat.
quatre comiats al govern

Marta Román va ser la primera regidora en acomiadar-se del grup del govern. Segons va dir, durant els 18 mesos
que ha estat regidora ha intentat gestionar la seva parcel·la aplicant la màxima “pensa global, actua local”. Ángela Pappalardo va recordar els seus
orígens argentins i que ja fa 20 anys que
viu a Castellar. “Ha estat un immens
honor treballar per i per a Castellar,

Al final del ple, les regidores i regidors que pleguen es van fer una foto de família al saló de Ca l’Alberola. || r. gómez

que el considero el meu lloc al món”.
Maria Antònia Puig es va mostrar especialment contenta -“també us informo que em jubilo”, va explicar als presents-: “M’emporto una maleta plena
de moments fantàstics. És un privilegi servir els vilatans”. El portaveu del
govern, Aleix Canalís, va ser el darrer
en dir adeu. “Ahir va fer 12 anys que
vam guanyar les primeres eleccions
i es va formar el primer govern socialista”, va recordar Canalís, qui va voler
subratllar que part de la seva tasca en
aquest temps ha estat “sempre donar

la cara en situacions difícils”.
El portaveu d’ERC, Rafa Homet,
va voler agrair la voluntat de servei
al poble dels regidors i regidores que
deien adeu i com a valoració política va
apuntar que “potser marxa la banda
més dialogant de l’equip de govern”.
L’alcalde en funcions, Ignasi Giménez, va ser l’encarregat de posar fi
a la sessió plenària també per agrair la
feina feta pel poble al grup de regidores
i regidors que marxen aquest mandat.
Les paraules més emotives, però, van
ser per a Antònia Puig -fins ara regi-

dora d’Educació- i Aleix Canalís -portaveu i regidor de Cultura aquest mandat-. “La Maria Antònia ha marcat
un abans i un després en el municipi com a regidora d’Educació”, va dir
Giménez. A Canalís li va recordar que
“forma part del projecte Som de Castellar-PSC des de l’inici i estic segut
que continuarà treballant pel poble
encara que no sigui regidor”.
Després de les fotos de família, els
presents van donat per tancar la sessió
brindant amb una copa de cava. El nou
consistori es constituirà el 15 de juny.
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actualitat
salut | animals

Arriba el mosquit de la leishmaniosi
Castellar és zona endèmica d’aquesta malaltia que afecta fonamentalment els gossos

Rocío Gómez

La leishmaniosi és una de les malalties més temudes per part de les persones que conviuen amb gossos, ja que
pot arribar a ser mortal. Amb l’augment de les temperatures es dispara
el risc de contraure aquesta malaltia
perquè es propaga a través de la picada del mosquit flebòtom, un insecte
especialment actiu durant la primavera i l’estiu. Des del maig i fins a l’octubre, l’alerta per leishmaniosi s’activa a tot l’estat espanyol, un dels països
de la Unió Europea que registra més
casos de la malaltia. Només a Espanya es calcula que el 20% dels gossos la
pateix, segons les dades que ha fet públiques l’Observatori de Salut i Canvi
Climàtic del Ministeri de Sanitat. Cal
remarcar que els gossos no poden contagiar la malaltia als humans perquè
només es transmet a través de la picada del mosquit.
Els símptomes més habituals i
visibles en un animal que pateix leishmaniosi són pèrdua de pes, caiguda
de pèl sobretot a la cara, creixement
anòmal de les ungles, problemes renals, sagnats al nas o inflamació dels
ganglis limfàtics i de les articulacions
de les potes del darrere. “Si està apàtic, si menja massa o poc, coixesa,
problemes a la pell... Amb el nostre
clima hi ha molts símptomes, qualsevol cosa pot indicar que el nostre
gos pateix leishmaniosi”, explica
Marta Dellà, veterinària de la clínica
Bitxos de Castellar. Amb tot, també hi
ha casos asimptomàtics, “però amb
un test ràpid o amb una analítica
externa es pot detectar si l’animal

ha entrat en contacte amb la leishmaniosi i n’és portador”, afegeix
l’especialista.
A més, Castellar del Vallès és
una àrea especialment complicada,
una zona zero per la seva proximitat
amb el Riu Ripoll i el Parc Natural de
Sant Llorenç. Hi ha moments del dia,
però, que el risc de contagi és més
elevat. El mosquit reapareix un cop
passen les hores centrals de la jornada, les hores de més calor. És per això
que durant els vespres i les nits de primavera i estiu es recomana evitar les
passejades per zones boscoses o enjardinades. Segons les dades del Departament de Salut, Catalunya és una
zona endèmica, d’alta incidència de la
malaltia, com també ho són Madrid,
València, Galícia o Andalusia.
Per tal de prevenir i protegir les
nostres mascotes de la picada del mosquit flebòtom, existeixen diverses opcions. Entre les més populars es troben
els collarets, les píndoles i les pipetes
antiparasitàries. Des de fa uns anys,
però, ha irromput al mercat una vacuna contra la leishmaniosi. No actua
com a repel·lent del mosquit, però si
aquest arriba a picar i transmetre la
malaltia al gos, l’animal podrà contrarestar i combatre la leishmaniosi. “Ens
arriben molt animals amb leishmaniosi a la consulta, i quan són portadors, positius, ja no es poden vacunar. De la mateixa manera que
un cop a l’any els vacunem, també
hauríem de realitzar-los un test de
leishmaniosi”, apunta Dellà.
Entre els propietaris de gossos
existeix certa reticència a l’aplicació
de la vacuna perquè les primeres versions generaven molts efectes secunda-

ludoteca les 3 moreres i propposta

La Ludoteca celebra
el Dia Mundial del Joc
El servei municipal va obrir de 15 h a 20 h
per jugar a l’Scrabble, escacs i jocs de taula

Els alumnes de català juguen al pati de les 3 Moreres. || ludoteca

Els gossos grans i de pèl curt són els més vulnerables a la leishmaniosi || cedida

ris en els animals. A hores d’ara, sembla que les noves fórmules provoquen
menys reaccions al·lèrgiques, segons
apunta Dellà, malgrat que l’efectivitat d’aquesta vacuna no és del 100%
sinó del 70% aproximadament segons han reconegut els laboratoris.
És per això que els veterinaris recomanen combinar-la amb els mètodes
antiparasitaris.
Val a dir que algunes races de
gossos com els border collies, són més
sensibles als excipients i a alguns components de les pipetes i els collarets,
que els poden provocar reaccions al·
lèrgiques adverses no només a la pell
sinó també vòmits, convulsions, hiperactivitat i altres afectacions de caràcter neurològic. Si es produeix una reacció al·lèrgica d’aquest tipus, s’ha de
rentar com més aviat millor l’animal

Marina Antúnez

Dimarts passat, la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres va celebrar el Dia
Internacional del Joc. Per aquest
motiu, es van programar diverses
activitats durant tota la tarda, de 15 a
20 hores. Els alumnes adults del servei de Català de Castellar van estar
jugant al pati de les 3 Moreres a primera hora. Més tard, amb la sortida
de l’escola dels infants més petits, l’interior de l’espai de joc es va omplir de
gom a gom. A la planta baixa, es va
dur a terme joc simbòlic i lliure. A la
sala de taller de la ludoteca es van dur
a terme les partides d’Scrabble amb
l’Octavian. A la sala del primer pis,
anomenada la Sala tranquil·la, l’especialista en jocs de taula Òscar Vila va
donar instruccions i ajut als participants als diferents jocs. També hi va
haver una sessió d’escacs amb Salvador Juanpere. Vila va animar els
interessats a formar un grup estable
de jugadors de jocs de taula que puguin trobar-se periòdicament a Castellar per jugar plegats.

només amb aigua perquè l’acció del
sabó podria accelerar l’absorció del
medicament a través de la pell. “Alguns border collies i encreuaments
tenen la mutació del gen MDR1. Hi
ha medicaments d’alt risc, que els
podrien provocar la mort, entre els
quals hi ha desparasitadors interns
i externs que formen part d’algunes pipetes per prevenir la leishmaniosi o per combatre els cucs intestinals”, alerta la veterinària. “En
aquest cas recomanem sempre la
vacuna”, afegeix.
D’altra banda, la veterinària detalla que els gossos més sensibles a la
leishmaniosi són “de talla gran i pèl
curt, com ara els bòxers”, que poden
contraure la malaltia “directament
renal, sense gaire marge ni temps
de resposta”.

salut | tabac

Castellar se suma a la campanya
del Dia Mundial sense Tabac
Castellar del Vallès s’ha adherit un any més a la campanya del Dia Mundial sense Tabac, una efemèride que se celebra cada 31 de maig i que enguany
respon al lema El tabac i la salut pulmonar. L’OMS pretén conscienciar sobre
les conseqüències negatives que té el tabac per a la salut pulmonar de les
persones, que van des del càncer fins a malalties respiratòries cròniques, i
sobre el paper fonamental que exerceixen els pulmons per a la salut i el benestar de tothom. A Castellar, les propostes programades inclouen una acció
de sensibilització que es repeteix cada any, i que és la instal·lació a la Unitat
de Gestió d’Atenció Primària (UGAP), de la taula informativa D’esquena al
tabac, respirem a fons! Com és habitual, també s’oferirà la possibilitat de registrar la capacitat respiratòria i de controlar el monòxid de carboni i/o peakflow als fumadors, alhora que es difondran consells específics contra el tabac.
A més, des del Centre d’Atenció Primària i les farmàcies de la vila es distribuirà entre els pacients que ho requereixin el Consell mínim antitabac, una
publicació amb consells pràctics per deixar de fumar. D’altra banda, diversos equipaments municipals, com el CAP o la Biblioteca Municipal Antoni
Tort distribuiran entre els seus usuaris material divers sobre el tabaquisme.
També, per tercer any consecutiu, el CAP oferirà l’intercanvi de cigarretes
per fruites saludables. D’altra banda, també s’intensificarà la promoció d’activitats de prescripció social que duen a terme l’Ajuntament i el CAP. Castellar també s’ha adherit a la 20a Setmana sense fum de la Catalunya la Societat Catalana de medicina familiar i comunitària (CAMFIC). || redacció
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opinió

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

Paella Popular de Castellar Vell

Àngela Reolid

Agraïments
A totes les persones que ens van
ajudar, el passat diumenge a l’Aplec
de Castellar Vell, per fer les paelles
per a 300 comensals, moltes gràcies!!!
El xàfec sobtat que va caure a
l’hora de dinar no va impedir que
es poguessin fer les paelles gràcies
als esforços dels animosos voluntaris
que, amb els braços enlaire, varen
sostenir el tendal per evitar que
l’arròs esdevingués aigualit...
Una colla de jovent que teníem
a prop ens va deixar, també, una
petita carpa, detall que agraïm
sincerament.
A tots els que varen intervenirhi només els podem dir que Sou
collonuts!!

Toni Mora

Punt de recàrrega
segrestat per l’incivisme
L’altre dia des de l’Ajuntament em
comentaven que el punt de recarrega de cotxes elèctrics a Castellar
era “gratuït, obert i responsable”.
Sentir-ho em va omplir de gratitud
i els vaig felicitar.
Avui dissabte he intentat una carrega a primera hora i m’he trobat
amb un cotxe endollat i una furgoneta de combustió que ocupava la
resta d’espai fent impossible qualsevol apropament a la torre. Pacientment, he tornat a intentar-ho 3
hores més tard. El quadre que m’he
trobat era el mateix. La furgo barrant el pas i el mateix cotxe endollat del mati... Amics, us anuncio que
l’incivisme més recalcitrant i fosc ha
arribat al món “eco”!

Desatesos pel servei
de taxi de Castellar del
Vallès
Benvolguts i benvolgudes,
Aquest escrit és per expressar el
meu malestar i el de la meva família degut a la falta d’atenció del serveis de taxis de Castellar. M’explico:
El dia 7 de maig vaig trucar jo mateixa al número 937143775 per preguntar el cost i amb quant de temps
havia d’avisar per un servei pel divendres dia 10 de matinada. Havíem
d’agafar el primer tren cap a Barcelona a l’estació centre de Sabadell i
això suposava sortir de Castellar cap
a les 4’20 aprox.
El senyor que em va atendre em va
dir el preu i que si ho volíem truquessim el dijous a la tarda per contractar-ho, i així ho vam fer.
Vam trucar dijous però la persona
que ens va atendre (un altre senyor)
ens va dir que no calia trucar a aquella hora (18’35h) que si volíem que en
recollissin a les 4’20 de la matinada,
truquéssim cap allà a les 4h que era
marge suficient.
Així ho vam fer, vam començar a
trucar a les 4 en punt i a les 4’20
sense que ningú ens respongués el
telèfon, vam haver de buscar-nos la
vida per tal de no perdre el primer
tren i en conseqüència el vol que havíem d’agafar.
Fins i tot trucavem des de 2 telèfons
a l’hora a veure si teníem sort. I res,
cap resposta.
Això no pot passar!
No pot ser que ningú atengui encara que fos només per dir que no teníen disponibilitat.
I el que no pot passar tampoc és
que en un poble de gairebé 24.000
habitants només hi hagi un taxista
de guàrdia.
Prego que es posi solució i alerto a
tothom que no es confiïn del servei
que tenim de taxis.

Xavier Garcia

Dret a decidir
A les portes d’unes eleccions municipals o tanmateix ja passades, possiblement per quan es publiqui l’article, podem veure que hi ha com un
mercadeig amb els programes electorals on els uns ens ofereixen allò
que en dotze anys no han pogut/volgut fer i d’altres el que faran si governen. Crec que passats ja quaranta
anys dels primers ajuntaments democràtics tan important és el QUÈ
com el COM ho fem. Actualment les
coses al municipi es fan de la manera de sempre: l’alcalde i regidors escollits en unes eleccions democràtiques fan el que creuen convenient
per a nosaltres, contades vegades
ens consulten, o ens deixen participar de forma controlada i restrictiva i hem d’esperar quatre anys per
poder tornar a decidir. Això pot generar una contradicció amb la lluita
pel dret a decidir en què estem embarcats i a més a més la majoria de
partits que concorren a les eleccions
municipals defensen aquest dret. Per
una part dirigents catalans estan a
la presó i a l’exili, amb perspectiva
d’una condemna de vint-i-cinc anys
per lluitar pel dret a decidir i per l’altre no som prou imaginatius amb les
oportunitats que ens donen les lleis
catalanes per poder exercir el dret
a decidir al menys a nivell municipal. En paraules senzilles seguirem
essent considerats per als nostres
representants com ciutadans menors d’edat que no podem decidir
per nosaltres mateixos. Es a dir, una
visió pobre, restrictiva, poc valenta
i gens engrescadora de la democràcia o podem començar a decidir per
nosaltres mateixos en veure que
els nostres representants escollits
són això: escollits i representants.
A algú se li acudeix pensar que un
empresari deixa les decisions sobre
la seva empresa en mans dels advo-

Junts per Castellar

I ara què? Ara, més
Castellar i més Catalunya

N
Ràdio Castellar

L’actual.cat

L’actual TV

o podíem començar
aquest article sense
agrair de tot cor als
castellarencs i castellarenques que el
passat diumenge van dipositar la
seva confiança en el projecte de
Junts per Catalunya. Junts hem
aconseguit que la llista encapçalada pel President Puigdemont hagi
estat la més votada a Castellar i a
tot Catalunya. 3.589 vots castellarencs que serviran per denunciar
la repressió que l’Estat espanyol
exerceix contra Catalunya des del
si de la UE de la mà del President i
del conseller Comín.
Elecció rere elecció, els resultats
demostren que l’independentisme
no només no baixa, sinó que aug-

cats que el representen en un judici,
a l’assessor fiscal que el representa
davant d’hisenda, al comptable, al
representant que busca clients, deixant totalment la política d’empresa
a les mans dels seus representants?
Les decisions les pren ell i ningú més
i és ell qui té la potestat d’acomiadar
els seus representants que no li fan
la feina com ell vol, per a algún motiu
són escollits per ell. Com és que tan
sols podem prendre decisions sobre
la política del NOSTRE MUNICIPI
una vegada cada quatre anys: hi ha
possibilitats de que els ciutadans de
forma més directa puguin prendre
decisions sobre la política i gestió
municipal? Jo crec que sí. El decret
legislatiu 2/2003 del text refós de la
llei municipal de règim local catalana, així com la llei catalana 19/2014,
del 29 desembre de transparència,
accés a la informació pública i bon
govern, amb una lectura oberta i
amb voluntat realment democràtica de fer que la ciutadania participi
i decideixi ho permeten.

Aquesta ha estat la primera campanya electoral de la CUP Castellar
i per moltes de nosaltres, que, tot i
haver estat actius en moviments populars, mai havíem fet el pas a la política. Fa poc més d’un any, quan es va
fundar l’Assemblea Local de la CUP,
la majoria ni tan sols ens coneixíem,
tot i que compartíem les mateixes inquietuds i les ganes de treballar pel
poble i pel país.
Un any i mig més tard, ens hem vist
immerses en unes eleccions municipals. I ara, un cop passades, podem
dir que la campanya ens ha remogut

per dins. Per una banda, la competició electoral i el fet d’entrar de ple en
el sistema de partits ens ha generat
moltes contradiccions. Contradiccions que hem après a gestionar, a
debatre i que ens han fet créixer, no
només com a assemblea, sinó també
a nivell personal. Per l’altra, el treball
intens dels últims mesos ha servit per
conèixer-nos millor i consolidar-nos
com a assemblea i com a equip. Hem
treballat molt i molt intensament i,
tot i que ens hem trobat perduts en
algunes ocasions, ens n’hem sortit. I
no només hem après moltíssim sinó
que ens ho hem passat molt bé i hem
aconseguit fer nostre el “CUPtimistes” de l’eslògan de campanya.
Malgrat no haver assolit l’objectiu de
trencar la majoria absoluta del PSC,
estem contentes de poder tenir representació al Ple Municipal amb
una regidora.
Són uns resultats més que dignes
per una assemblea tan jove i amb
tan poca experiència a les institucions. Sabem, segons l’experiència
dels últims 12 anys de majoria absoluta socialista, que el nostre paper a
l’ajuntament serà merament simbòlic. Per això, tenim clar que hem de
seguir-nos movent pel nostre espai
natural, que són les associacions, les
entitats i el carrer, organitzant-nos
colze a colze amb el poble. Fora de la
institució és on som més fortes i ens
farem encara més fortes escoltant
les ciutadanes i ciutadans de Castellar i fent d’altaveu.
Amb tot això, volem agrair a les 752
valentes que s’han atrevit, ens han
votat i ens han acompanyat durant
aquests mesos. Us volem dir que,
a partir d’ara, us necessitem més
que mai per continuar creixent en
nombre i en experiència. No volem
estar-nos de fer un especial agraïment a Sant Feliu pels 75 vots que
vam tenir a la seva única mesa i que
ens van acostar al 10%. Ho vau petar!
Si a la primera vegada hem arribat
fins aquí, a partir d’ara serem imparables. Això tot just comença...

menta els seus suports.
I tot això malgrat que intenten empresonar-nos, inhabilitar-nos i silenciar-nos.
El que està clar és que a Castellar
les tendències de vot són molt diferents segons el tipus d’eleccions.
A les europees, Castellar apareix
al mapa com un municipi independentista, però a les municipals guanya el 155, i amb majoria absoluta. Junts per Castellar vam néixer
fa prop d’un any arran de l’encàrrec del President Puigdemont de
treballar per la confluència de les
forces independentistes i aconseguir un ajuntament republicà,
que estigués per la defensa de la
democràcia, els drets i les llibertats dels catalans. Certament, no
ho hem aconseguit.
No obstant, hi ha un bri per a l’esperança. Si a les europees les forces republicanes van obtenir majoria a Castellar, a les municipals,
malgrat tenir menys regidors, han
recollit més vots que a les darreres

eleccions. Junts per Castellar ens
hem posicionat com a tercera força
i hem aconseguit més vots que a les
darreres municipals. Cal mantenir
i incrementar aquesta tendència
durant els propers anys perquè a
les properes eleccions es produeixi el canvi que tant anhelen molts
castellarencs.
Junts per Castellar seguim treballant per fer possible aquesta realitat. Certament, el camí fins aquí
no ha estat gens fàcil. Construir un
projecte transversal, de baix cap a
dalt, lluitant contra una majoria absoluta i amb un cap de llista nou i
jove requereix molt més temps que
un any per poder ser determinant a
l’hora de decantar la balança.
Però comptem amb un equip incansable, il·lusionat i entusiasmat,
que s’estima el poble i Catalunya
i que, lluny de defallir, estem disposats a donar la batalla des dels
nostres dos regidors de l’oposició,
sempre al servei de Castellar i de
Catalunya. Seguim!

Assemblea local de la CUP Castellar

Amb un peu a
l’ajuntament i amb molts
al carrer
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opinió

Pujar el Puig de la Creu
abans de coronar l’Everest

E

l futbol femení segueix
conquerint terreny.
Escrivint pàgines en
un llibre que tot just
tanca els seus primers
capítols a casa nostra després d’un
llarg pròleg. En aquest trajecte, els
mitjans estan esdvenenint motor
del progrés, donant visibilitat a cada
efemèride. Un dels darrers episodis amb més ressò mediàtic va ser
la final de la Champions femenina
entre el Barça i l’Olympique de Lió.
Un partit que ensenya que el recorregut és llarg. Una lliçó que recorda
que l’objectiu no són els títols, sinó
seguir posant les bases per a sostenir el creixement. Aixecar la Champions hauria estat com acabar una
marató sense haver corregut mai
la Milla Urbana. El Barça ha refermat la seva aposta amb fitxatges
com Lieke Martens –primer reforç
a la història de la secció pel qual el
club pagava un traspàs–. Però el més
important de l’arribada d’aquestes
futbolistes és el valor d’exercir de
referents i atraure el focus, especialment en l’apartat emocional. Per
sobre de reclutar a les millors del
món, el repte ha de ser potenciar
l’aparició de jugadores formades a
les categories inferiors que creixin
amb una nova mentalitat, havent
tingut models femenins en el seu
trajecte futbolístic. Aconseguir que
les noies que arriben a l’elit no vegin
el futbol com un hobby, sinó com la
seva professió.
En el procés, i especialment després de fites tan cridaneres com ar-

Josep Maria Calaf*

Veritats ciutadanes

T

anquem un cicle municipal de 4 anys especialment intens pel que
fa a esdeveniments polítics. En aquest període els grans reptes de futur traçats en
l’àmbit nacional han arribat a Castellar. Com era d’esperar. Al cap i a la fi
aquest municipi forma part d’aquest
país nostre i en vol compartir les seves
inquietuds en forma d’esperances de
millora en la qualitat de vida. Les grans
manifestacions, tranquil·les, majoritàries i pacífiques ens van portar a un 1-O
que volia ser festiu i aclaridor. Després
hem sabut que aquestes pretensions
que creiem revestides d’una sòlida
robustesa democràtica no eren compartides per un estat concebut únicament amb un caràcter uniformista
que situa la unitat d’Espanya per damunt de qualsevol dret o voluntat. Ara
sabem també que les nostres intencions eren massa càndides. Però també
sabem que l’Estat les ha convertit definitivament en justes i necessàries.
Es evident que la ciutadania ha viscut
aquests esdeveniments amb estupefac-

PLAÇA MAJOR

MARC BÈJAR
Periodista

La nova generació. || JOan mundet

El futbol femení
demana petites passes,
no grans proclames
sense prou base

ció i preocupació. Sigui quina sigui la
seva sensibilitat política. Però el nostre grup municipal ha viscut la situació amb una especial intensitat. Sentíem els nostres drets condicionats i la
nostra representativitat qüestionada
cada cop que veiem que eren imputats
companys que coneixíem i que l’única
culpa era haver col·laborat amb l’1-O.
Aquesta situació, però, lluny de dissuadir-nos ens va empènyer a teixir amistats sòlides i lleialtats permanents en
el grup municipal d’Erc de Castellar.
Confesso estrets lligams d’amistat amb
el Rafa i la Núria i, especialment, amb
el Ferran. Tots hem compartit angoixes, alegries, pors, esperances i feina
sense necessitat de reivindicar-nos un
per damunt de l’altre. Malgrat la situació nacional no hem deixat de fer propostes en clau de municipi. Desenes i
desenes de proposte s que pretenien
i pretenen millorar també la qualitat
de vida de tots els castellarencs. Votin
o no independència.
I, malgrat ser només 4 regidors, hem
intentat assistir a totes les comissions
possibles. A tots els actes institucionals o d’entitats.
A totes les llars on ens convocaven.
Hem volgut parlar amb entitats i particulars. I, com qualsevol estudiant,
aplicat o no, arriba el dia de l’examen
on algú analitzarà i jutjarà el teu tre-

ribar a una final de la màxima competició europea, s’ha instal·lat una
espècie de debat ètic i deontològic
sobre com tractar el futbol femení
i la necessitat d’equilibrar la cobertura al masculí.
Deixem d’equiparar-los. Correm el
risc que la comparació generi rebuig.
Tinc la sensació que és contraproduent incentivar l’interès si únicament ho basem en l’argument que
es tracta de futbol femení i que cal
donar-li veu. Una perillosa mirada
paternalista que, lluny de naturalitzar l’esport sense etiquetes, contribueix a amplificar la diferència.
De res serveixen els gestos de cara
a la galeria. Omplir-se la boca amb

eslògans populistes i frases grandiloqüents que resulten en el fons
buides. L’objectiu, com en qualsevol disciplina, ha de ser enganxar
els espectadors. Dignificar l’esport.
Sense tenir en compte quin nom
hi posa a l’esquena. Mirem-nos al
mirall. Obrim l’armari i rescatem
quina samarreta del nostre equip hi
tenim. Quin nom li hem posat al dorsal. Quines entrades hem comprat i
quins partits hem anat a veure. Deixem de demanar la igualtat de salaris mentre seguim veient un partit de futbol femení a l’any. Evitem
la hipocresia. No ajuda a construir
el futur amb fermesa.
El futbol femení demana petites pas-

ses, no grans proclames sense prou
base com per a complir-se. Obrir
les portes del Camp Nou a un partit de futbol femení seria un gran
gest. Però potser millor començar
omplint el Mini Estadi. No intentem coronar l’Everest sense haver
pujat abans el Puig de la Creu. Cal
seguir edificant sense pretendre començar la casa per la teulada. Que
arribar a una final europea serveixi
d’al·licient per a noies que vegin el
futbol com una opció més a practicar de petites. Però no equivoquem
el missatge.
No es tracta de potenciar el futbol
femení pel fet de ser-ho. Sinó de potenciar el futbol. Pel fet de ser-ho.

ball presentat. I aquest dia és, per un
polític, les eleccions. Els ciutadans en
exercici del seu dret, de les seves impressions, de les seves preferències,
de la seva ideologia i de les seves simpaties emeten un veredicte inapel·
lable i no recurrent. Ni tan sols discutible. Ens diuen allò que volen per
Castellar i ens ho fan saber.
Erc ha rebut el dictamen de la ciutadania: ens ha donat un regidor més
i mil vots més que el 2015. És, efectivament, un reconeixement que valorem i agraïm.
Us enganyaria si no us digues que
esperàvem més. Que volíem més.
Sempre he estat sincer amb vosaltres des d’aquesta columna. Però la
diferència entre el que ens heu donat
i el que esperàvem no s’ha de buscar
en el vot dels ciutadans sinó en com
hem fet arribar la nostra feina a la
ciutadania i, la que ha arribat, com
l’han valorat.
De la mateixa manera que persistirem indefalliblement en la llibertat
d’aquest país sabem que conquerirem els cors de tots els castellarencs fent encara millor les coses i
explicant-nos encara millor. Aquí i
arreu és la perseverança d’Erc que
es va instal·lant en l’ànim dels ciutadans. No ens podem permetre no
triomfar definitivament i totalment

perquè seria tan com renunciar a
instal·lar permanentment la llibertat i la justícia.
Gràcies conciutadans per confiar en
nosaltres i per fer-nos entendre que
encara podem millorar més i millor.

poble per davant dels seus propis.
Tenim un equip preparat per decidir i
actuar, un equip de persones honestes,
realistes, transparents i eficients. Un
equip que representa a tots els sectors
i sensibilitats de Castellar.
Gràcies a totes les persones que ens
heu donat el vostre supost, que heu
apostat per Castellar i per fer poble.
No us decebrem. Governarem per tots
els nostres veïns i veïnes. Treballarem
per seguir guanyant-nos la vostra estima i respecte. Per aconseguir que tothom se senti orgullós de ser de Castellar. També vull donar les gràcies a tots
els regidors i regidores que durant els
darrers anys m’han fet costat.
Gràcies per la dedicació, la paciència,
les hores que heu dedicat, el diàleg, el
consens i, per què no destacar-ho, les
discrepàncies que ens han ajudat a esforçar-nos per poder créixer i aprendre. Ens deixeu un llegat impagable.
També m’agradaria fer extensiva
aquesta felicitació a totes les persones escollides per representar a Castellar en el Ple municipal.
Des d’aquest mateix moment us ofereixo col·laboració i mà estesa.
Resto, junt amb el meu equip, a la vostra disposició per treballar conjuntament per millorar la nostra vila.

* Regidor d’ERC

Ignasi Giménez*

6.053 gràcies per la
vostra confiança

E

ls castellarencs i castellarenques han tornat
a dipositar majoritàriament la seva confiança amb el nostre projecte a aquestes darreres eleccions
municipal. Ser escollits per continuar governant la nostra vila durant els
propers quatre anys suposa una gran
satisfacció, però sobretot, la més gran
de les responsabilitats.
Quan vaig escollir a les persones que
volia que em fessin costat durant aquesta travessa, vaig posar una sola condició: que posessin els interessos del

* Alcalde en funcions
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actualitat
educació | projecte unity in diversity

solidaritat | remodelaciólocal

Un espai ‘digne’ per a Càritas
Cristina Domene

Càritas Castellar – Via Solidària ha
estrenat les noves dependències de
gestió d’aliments a l’Espai Tolrà, en
un local amb entrada pel carrer de
Portugal. D’aquesta manera, l’entitat, que pertany a la Parròquia de
Sant Esteve, amplia l’espai que ocupava des de l’any 2004 i podrà així
donar un nou impuls al programa
de suport a les necessitats bàsiques
de les famílies amb dificultats socioeconòmiques i que no poden cobrir
adequadament les seves necessitats
alimentàries. “Ningú ve per gust a
aquest local, per tant, l’objectiu era
fer-ho més apropiat. Que el tracte
humà i l’espai fos el més digne possible”, ha afirmat Txema Cot, rector
de la Parròquia de Sant Esteve i president de Càritas Castellar.
El local, que els darrers mesos
ha estat objecte d’una remodelació
emmarcada en uns treballs de millora global de l’Espai Tolrà, es troba si-

tuat a nivell de carrer, i es distribueix
en una botiga de menjar i un magatzem d’aliments. “Tenim més espai,
hem fet prestatgeries, hem incorporat un traspalés. És un lloc molt
més agraït per qui ha de venir, però
també per qui treballar, de manera voluntària, recordem”, diu Cot.
El local compta amb neveres i
congeladors que permeten participar en programes com “Recooperem”, una iniciativa d’aprofitament
alimentari del sobrant dels menjadors escolars. “Aprofitant que
podem incorporar més nevesres,
un altre dels projectes que tenim
sobre la taula és apuntar-nos al
programa de ‘Carn i Peix fresc’”,
apunta el mossèn.
botiga de roba

A més, properament Càritas estrenarà també una botiga de roba
de segona de mà, que estarà situada a la planta soterrani del mateix
local, amb entrada també pel carrer de Portugal. Aquest establi-

ment es proveirà de la roba posada
a punt per la Fundació Formació i
Treball i s’obrirà a tota la ciutadania, ja sigui pagant un preu econòmic o a través del mateix sistema
de punts que funciona per a la distribució dels aliments a les famílies amb necessitats socioeconòmiques. “En aquests moments hi ha
set contenidors vermells de roba
repartits per Castellar. Si es consolida, la idea es posar-ne més. El
recorregut de la roba, que es tracta i s’adequa a una planta a Sant
Esteve Sesrovires, es fa procurant
que la roba que es dona al municipi d’origen no hi retorni” per
preservar la intimitat de donant i
rebedor. A més, la botiga permetrà
donar feina a una persona en risc
d’exclusió social, un lloc de treball
que es preveu que sigui rotatori, a
mida que les persones que l’ocupin
trobin altres feines.
L’entitat local Càritas Castellar-Via Solidària atén un centenar
de famílies castellarenques.

Els participants del projecte internacional Unity in Diversity. || cedida

L’Escola El Casal
celebra l’Erasmus+ Week
L’escola El Casal va celebrar la
setmana passada l’Erasmus+
Week, dins de les activitats del
projecte internacional Unity in
Diversity. El projecte permet
desenvolupar habilitats i adquirir coneixements únics i valuosos, tant a nivell personal, com
a nivell acadèmic, com institucional. L’escola des que participa
en programes internacionals ha
patit grans transformacions amb
vocació internacional, avançada
i de qualitat.
El grup internacional format per alumnes i professors de
l’escola i també d’escoles de Di-

namarca, Turquia i Holanda, han
fet sessions de treball al voltant del
tema del projecte d’integració de la
diversitat cultural i dels refugiats en
els centres educatius i en la societat
dels respectius països que participen
al projecte. Hi va haver una xerrada
formativa de Proactiva Open Arms,
s’ha parlat d’aspectes de les nostres
tradicions i de la nostra cultura, com
ara fer castells o aprendre a elaborar
plats tan típics com la crema catalana.
A més, s’ha pogut visitar llocs emblemàtics com Montserrat o Barcelona
El programa continua el curs vinent,
amb tres viatges més a Dinamarca,
Turquia i Holanda. || redacció

ins castellar | suma +

necessitats educatives especials.
La festa es farà aquest divendres per a tot l’alumnat de l’institut.
Es faran tallers vinculats a la diversitat (bicicletes adaptades, llenguatge Braille, jocs adaptats...) i més tard
començarà la part més lúdica de la
festa (botifarrada, zumba...) que estarà oberta a totes les famílies. Finalment, hi haurà el tancament de
festa organitzat pel Fòrum Jove de
l’Ajuntament que oferirà una Festa
de l’escuma. || redacció

Divendres, la Festa
de les Cultures

El local, situat a peu de carrer, es distribueix en una botiga de menjar i un magatzem d’aliments. || aj. castellar

Com cada any, arriba a l’Institut
Castellar la Festa de les Cultures.
Enguany serà una festa especial
ja que estarà dedicada a la marató Suma+ que s’està portant a
terme a Castellar i que intenta visibilitzar i atendre l’alumnat amb
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esports
El Cornellà de Xavi Calm
s’imposa al primer partit
La UE Cornellà del tècnic castellarenc Xavi Calm va imposar-se per
2-1 en el primer partit de play-off
d’ascens a La Liga 123. Un gol al

El Kenpo Karate Castellar,
als nacionals de Jaén

temps de descompte de l’equip
verd va servir per superar per la mínima a la Ponferradina. Els de Calm
es jugaran el passi a la segona eliminatòria a El Toralín de Ponferrada (Lleó), aquest pròxim diumenge a les 20:00 h.

Jaén va ser la seu del Campionat Nacional de Kenpo Karate, on la presència castellarenca va fer-se notar
amb un total de set lluitadors provi-

nents del club Kenpo Castellar, que
van participar en les diferents modalitats de l’exhibició: Martí Montells,
Iker Jiménez, Albert Montells, Eric
Caset, Lara Pérez, Ainhoa Pérez i
Jordi Garcia, que van ser dirigits pel
sensei Loren Jiménez.

MOtor | C. d’Espanya velocitat

Morales a les portes
del podi, Sánchez, 8è
Poca recompensa pels dos pilots
castellarencs, després d’un cap de setmana
on van mostrar-se molt competitius

Jorge González

La segona prova del Campionat d’Espanya
de Velocitat amb moltes complicacions,
amb totes les jornades d’entrenaments condicionades per la puja apareguda al traçat
del Circuit de Barcelona-Catalunya. Dissabte, dia en què es decideixen les graelles
de sortida per les curses, apareixien les pitjors condicions pels pilots; ni completament
moll ni completament sec, amb precipitacions intermitents. La gestió del risc esdevingué el factor clau per aconseguir el millor
resultat possible sense traspassar la línia
d’una caiguda amb risc de lesions.
L’experiència de Carmelo Morales el
va portar a ser el més ràpid el dissabte i es
va endur la ‘pole’ per la cursa del diumenge. El ‘31’ va demostrar una gestió del risc
impecable imposant-se quan realment és
important, havent-se demostrat més prudent fins a l’hora de la veritat. Per la seva
banda, Max Sánchez aconseguia una vuitena posició en graella que li permetia arrencar des de la tercera línia de sortida, no
massa lluny de les posicions capdavanteres.
Afortunadament diumenge els núvols van permetre suficients clars per què
les curses de SBK i Moto4 es disputessin
en condicions de sec. Primer va ser la d’en
Max, que va fer una bona sortida i va guanyar una posició en la primera volta en una

lluita aferrissada amb els rivals que l’envoltaven. Precisament aquests combats cos a
cos van permetre que els sis primers pilots
s’escapessin com a grup capdavanter i Sánchez quedés a l’immediat grup perseguidor.
A mesura que passaven les voltes, el
de Castellar va mostrar una gran competitivitat encapçalant aquest segon grup i
buscant reduir distància amb els escapats.
Tot i això, la lluita entre els perseguidors
era constant així com els canvis de posicions entre ells. En Max sovint liderava el seu
grup i responia immediatament als atacs
dels seus rivals, per tal d’encarar l’última
volta amb opcions a la setena plaça, que era
la primera del seu grup. Així començava l’última volta per intentar mantenir la posició
en travessar la línia de meta, però va patir
un incident al primer sector que el va deixar sense opcions de lluitar contra els seus
rivals de grup i es va haver de conformar
amb la desena posició de la cursa.
A les 14:00 començava la cursa de
SBK on Carmelo Morales sortia des de
la primera posició de graella. El castellarenc feia una bona sortida, però un toc
amb un altre pilot al primer revolt del traçat català el va enviar fora de pista i el va
fer perdre diverses posicions. A la tercera
volta, el ‘31’ va arribar a rodar en vuitena
plaça i des d’aquell moment va esprémer
al màxim la seva BMW per tal d’escalar el
màxim nombre de posicions possibles. Dos

A dalt, Morales
lluitant pel millor
temps. A sota, la
mare del Max desitjant-li sort abans
de la qualificació.
|| A. san andrés

2
PROVA

de la
temporada, amb
més de 200
pilots a pista

avançaments i la caiguda d’Alejandro Medina quan liderava la prova, el va ajudar a
guanyar tres posicions més i ja era cinquè,
però encara a més de tres segons del quart.
Carmelo no va llençar la tovallola i
volta a volta anava reduint la distància amb
el quart, fins que el va avançar a menys de
tres girs pel final.
Així el de BMW va aconseguir la quarta posició final i es va quedar a les portes

del podi. “El balanç del cap de setmana
és positiu tot i haver acabat quart a la
cursa. L’any passat vam patir molt en
aquest circuit, però ara hem estat molt
competitius i això en fa estar content.
La cursa s’ha complicat molt per què
he patit un toc amb un altre pilot i m’he
sortit de la pista, així que m’ha tocat remuntar” declarava el pilot de Castellar en
acabar la cursa.
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esports
futbol sala | divisió d’honor

FUTBOL | 1a catalana

El Castellbisbal abusa de la
calma del FS Castellar

‘Hattrick’ d’Estrada i tercera
victòria consecutiva (3-0)

Moment del partit enfront del Nou Escorial, equip campió de lliga. || A. san andrés

Marc Estrada va sumar un ‘hattrick’ i acaba la lliga com a màxim golejador amb 11 gols. || A. san andrés

El FS Farmàcia Yangüela Castellar tanca la temporada amb una derrota per 5-1 enfront del FS
Castellbisbal, un rival que es jugava el descens
de categoria. Els de Darío Martínez acaben la
lliga en desena posició.
El desplaçament a Castellbisbal dels taronges ha estat amb total seguretat el viatge que
més nosa ha fet de tota la temporada a l’equip
de Darío Martínez. Amb la permanència aconseguida a l’anterior jornada i sense res en joc
per part dels castellarencs, la darrera jornada
de lliga pel Castellbisbal era una lluita a mort.
A només dos punts del CFS Eixample -primer
equip a la zona de descens- i empatats amb el

Últim partit de la UE Castellar a Segona Catalana i tercera victòria consecutiva dels de Juan
Antonio Roldán, que s’acomiaden de la categoria superant per 3-0 al Sallent.
En un partit sense res en joc per cap de
les dues bandes, els blanc-i-vermells van superar als del Bages per un contundent 3-0 amb
un ‘hattrick’ de Marc Estrada que li serveix per
quedar com a màxim golejador del seu equip
aquesta temporada, superant amb 11 gols a
Toni Murillo (10).
Els de Roldán aconsegueixen la tercera victòria consecutiva en lliga, una xifra que malauradament no s’ha donat en tota la temporada,

Rosario Central, l’equip groc necessitava una
victòria enfront del Castellar per assegurar la
categoria i així li feien saber als de Martínez, que
marxaven al descans amb un contundent 5-0 al
marcador i el partit decidit.
Només Ivan Sequera aconseguia veure
porta amb el gol de l’honor a les acaballes del partit, després de l’huracà dels primers 20 minuts.
El FS Castellar acaba en 10a posició, en
una lliga guanyada pel Nou Escorial -equip que
va caure al Blume i empatar a casa amb el Castellar- i on l’Olesa, segon, l’acompanyarà a 3a Divisió. Rosario Central, Gavà B i Floresta B perden la categoria. || a.san andrés

BIKETRIAL | Open ‘ELbixu’

11 podis de
l’Escola de trial
a Colobrers

Una de les zones de formigó al parc de Colobrers. || cedida

Tot i la pluja caiguda en la jornada de dissabte, 80 pilots van participar en la segona prova de l’Open de trial ‘ELBIXU’,
puntuable també pel Campionat de Catalunya. Les cinc zones -dues de formigó,
dues de pedra i una de fusta- habilitades

quedant a només tres punts del Matadepera,
equip que jugarà la promoció de descens. Amb
només una victòria en el partit de casa enfront
de l’equip veí (es va empatar), s’hauria capgirat
la situació. Els castellarencs acaben la lliga en
15a posició, consumant el segon descens de categoria consecutiu. Can Parellada, Juan XXIII
i Roda de Ter els acompanyaran a 3a Catalana.
D’altra banda, el CF Parets és campió de
lliga i nou equip de 1a Catalana, per primera vegada a la seva història. El CF Caldes es jugarà
l’ascens enfront del CE El Catllar (grup 6), aconseguint la plaça després d’un esprint de 10 victòries consecutives a final de lliga. || A.san andrés

al parc de Colobrers van restar intactes tot i la tempesta, per la disputa de
la prova de bike-trial, amb una gran
presència nacional i fins i tot, internacional, amb un ciclista arribat d’Holanda. Amb un temps força estable fins al
final de la prova, les 13 categories van
poder completar el circuit, on els locals
van tenir una importància molt rellevant en l’entrega de premis.
Nil Clusa s’emportava la victòria
en push-bike, sent Ares Valls el líder
del campionat després d’aconseguir
la victòria a la primera prova de l’Era
d’en Petasques i la segona plaça a Colobrers. Arnau Mellado va ser el vencedor en promesa, categoria que lide-

ra Erik Manrique. Gael Hernández va
ser el millor en Open Negre, que lidera Oriol Sanromà, mentre que a Naia
Rovira ho fa en poussin, on va acabar
segona pel darrere de Lluc Roa.
Eric Bernal lidera després de
guanyar en l’Open Blanc, mentre que
Quim Paris va ser el vencedor en benjamí, classificació que lidera Izan Téllez.
Pel que fa a la resta, Dan Rovira
(Open verd) i Martí Rusiñol (minime),
Pau Terradas (blau), Alan Rovira (junior), Nil Benítez (vermell) i Pedro Sousa
(veterans) són líders, després de guanyar a Colobrers. Rai Arjona lidera
després de la victòria d’Albert López
en veterans pro. || a.san andrés
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esports
TEnis | Roland Garros

Bàsquet | Play-out

Garcia queda fora
de Roland Garros

Aquest diumenge, l’afició ha
de ser el sisè home al Puigverd

Garcia no estarà al quadre final de Roland Garros. || cedida

Albert Cadafalch en acció durant el partit a Mataró. El castellarenc va ser eliminat. || A. san andrés

La tenista castellarenca Georgina Garcia va quedar eliminada del quadre previ de Roland Garros i no disputarà la competició. Tot i superar
els dos primers partits, l’Huracà va quedar fora en el tercer en perdre
enfront de l’alemanya Antonia Lottner.
Garcia, numero 179 del món, arribava a París després de caure a
1/32 de final en el torneig de La Bisbal de l’Empordà, enfront de la britànica Naiktha Bains (5-7/6-7) en individual, mentre que en dobles perdia
a la final fent parella amb l’hongaresa Dalma Galfi (4-6/4-6), davant les
australianes Arina Rodionova i Storm Sanders.
Després d’aquestes dues derrotes però, la castellarenca arribava
forta a França, on va eliminar en la Q1 a la coreana Na-Lae Han per la
via ràpida (6-3/6-3). En segona ronda, superava la sèrbia Olga Danilovic
(124 WTA) per 6-4/2-6/6-2.
Quan tot semblava de cara per entrar al quadre final, l’alemanya
Antonia Lottner (149 WTA) es creuava en el seu camí, aconseguint la
victòria per 3-6/4-6, que va deixar fora del Grand Slam a la tenista de
Castellar, que segueix en la lluita per escalar posicions en el rànquing
mundial del WTA. L’any passat l’Huracà va superar la ronda prèvia,
caient en 1/64 de final enfront de Caroline Wozniacki. || a.San andrés

El Puigverd decidirà quin és l’últim
dels quatre equips que perdrà la categoria. La derrota del CB Castellar
en el segon partit del play-out de descens enfront del Mataró B (84-72), fa
que els del Maresme forcin el tercer
partit de la sèrie.
Els groc-i-negres van trobar-se
un ambient força hostil al Josep Mora
de Mataró, tant a la grada com a la
pista, on l’equip dirigit per Enric Spa
havia pres bona nota dels punts forts
i febles dels de Raúl Jodra, després
de la desfeta del primer partit.
Amb cinc jugadors del segon
equip i del junior, els castellarencs
volien sentenciar l’eliminatòria per
la via ràpida i així ho van demostrar
al primer quart, on van aconseguir

una renda de sis punts portant la iniciativa del joc i fent callar la grada.
De manera diferent a com van
jugar al Puigverd, els de Spa deixaven la tàctica al segon quart, on amb
un marcatge doble a Joelvin Cabrera
i tapant forats a l’ampolla per evitar
les penetracions d’Albert Cadafalch,
desgavellant als visitants que encaixaven un 11-2 als primers minuts.
Sense capacitat de reacció, la
diferencia al descans era de 10 punts
(40-30) amb Cada i Joelvin carregats
amb tres personals cadascú.
El tercer no era millor i els grocs
marxaven amb 11 d’avantatge a l’últim i definitiu quart, amb una defensa molt contundent i al límit de
la legalitat.

El complet desgavell castellarenc es feia patent als últims 10 minuts, on Cadafalch era expulsat per
una tècnica i una desqualificant simultànies per queixar-se. Molt sorprenent tenint en compte que ni tan
sols va dirigir-se a l’àrbitre. Finalment els groc-i-negres queien per
una diferència de 12 punts i tot per
decidir a l’últim partit.
És per això que el Puigverd
haurà de ser un fortí aquest diumenge (19:00 h, entrada gratuita) per ser
el sisè jugador i ajudar al conjunt de
Raúl Jodra a mantenir la categoria.
D’altra banda, dissabte al matí
va celebrar-se la a V Festa del Minibàsquet a l’Espai Tolrà, organitzada
pel CB Castellar. || a. san andrés
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agenda
FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

AGENDA

2A CATALANA · GRUP IV · J34

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP II · J26

COPA CATALUNYA· GRUP II · J26

1A CATALANA · GRUP A · J30

DEL 31 DE MAIG AL 6 DE JUNY

Les Franqueses - Can Parellada 2-1
Caldes M. - Sabadell B
3-1
Cardedeu - Roda de Ter
5-0
Joanenc - Matadepera
1-1
Masnou - Juan XXIII	
4-1
Parets - Gramanet
2-1
Sabadellenca - Berga
1-2
Vic Riuprimer - Ripollet
4-1
UE Castellar - Sallent
3-0

Eixample - Floresta B
13-3
Rosario Central - Alheña
4-4
Nou Escorial - Casserres
8-0
Olesa - Sants
4-5
Sant Joan Despí - Rocafort
5-8
Castellbisbal - FS Castellar 5-1
Gavà B - Monistrol
4-8

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CF Parets
67 34 19 10 5
CF Caldes Montbui 64 34 19 7 8
CE Berga
64 34 18 10 6
Vic-Riuprimer RFC 62 34 18 8 8
FC Joanenc
61 34 17 10 7
UDA Gramanet
59 34 18 5 11
CF Ripollet
58 34 17 7 10
CF Les Franqueses 56 34 16 8 10
FC Cardedeu
56 34 16 8 10
CD Masnou
49 34 14 7 13
CE Sabadell B
48 34 13 9 12
CE Sallent
44 34 12 8 14
UE Sabadellenca 41 34 12 5 17
FC Matadepera
38 34 10 8 16
UE Castellar
35 34 9 8 17
CD Can Parellada 29 34 8 5 21
CS Juan XXIII
13 34 3 4 27
CE Roda de Ter
9 34 2 3 29

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

AP Nou Escorial
54 26 17 3 6
FS Olesa
52 26 16 4 6
FS Bosco Rocafort 51 26 15 6 5
Sants Futsal
49 26 15 4 7
S.Joan Despí CFS 42 26 12 6 8
Monistrol FS
40 26 12 4 10
Alheña CE
39 26 12 3 11
FS Casserres
35 26 11 2 13
FS Castellbisbal
34 26 10 4 12
FS Castellar
34 26 8 10 8
CFS Eixample
33 26 9 6 11
F Rosario Central 32 26 9 5 12
CCR Gavà B
11 26 3 2 21
Olímpic Floresta B 10 26 3 1 22

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

DISSABTE 1 JUNY
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00 aleví B – PB Sant Cugat
09:00 aleví H – Santa Eulàlia R.
10:30 benjamí B – Ripollet CF
11:30 escola – Santa Perpètua
11:30 benjamí D – UFB JABAC
13:00 infantil D – Sabadell Nord CF
Partits a fora
09:00 Sabadellenca UE – cadet B
10:30 EF Base Ripollet AD – aleví G
12:00 Sabadell FC - aleví E
12:30 L.- Las Planas - infantil B fem
14:00 Base Montcada CF - juvenil B
15:00 EF Base Ripollet AD - cadet C
DIUMENGE 2 JUNY
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00 aleví C – Can Rull R. T. CFU
09:00 aleví F – OAR Gràcia
10:30 prebenjamí A – J. 25 Sept
10:30 infantil A fem – Castellbell
12:30 infantil B – EF Planadeu
14:00 juvenil fem – Sabadell FC
Partits a fora
09:00 prebenjamí B, diada
del consell esportiu
09:00 benjamí E, diada
del consell esportiu
09:00 OAR Gràcia - infantil C
10:00 PB Castellbisbal - aleví D
BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 1 JUNY
Pavelló Puigverd
09:00 	Festa de les escoles
de bàsquet, fins les 14 h

ATLETISME | C. catalunya

Cinc cadets del CAC a
la final de Catalunya

Un dels moments del control sub-10, 12 i 14 de Castellar. || CEDIDa

FUTBOL (UE Castellar)

Mollet va ser la seu aquest cap de setmana de la jornada prèvia
dels campionats de Catalunya d’atletisme, on cinc atletes del CA
Castellar van aconseguir un bitllet per a la fase final. A banda,
les pistes de Castellar van reunir un miler d’atletes en la vuitena jornada de control de les categories sub-10, sub-12 i sub-14.
A Mollet, Jan Casamada (2:43,40) aconseguia un destacat
tercer lloc en els 1.000 metres, on Paola Clermont (3:16,29) va ser
novena. Joan Pau Mèrida (30,85 m) era sisè en javelina i Paula
Pi (6:06,63) era vuitena als 1.500 obstacles. Oleguer Martínez
(2,85 m) es classificava per la final amb un 12è en salt de perxa.
Pel que fa a la jornada a Castellar, es va tancar amb més
de 2.000 visitants durant el dia, segons dades de l’organització,
amb 40 atletes locals i 20 voluntaris del club que van ajudar a
desenvolupar les tasques d’organització a la perfecció, en una
nova jornada rodona pel club verd. || redacció

DIUMENGE 2 JUNY
Pavelló Puigverd
19:00 senior - UE Mataró B
HOQUEI (HC Castellar)

DIVENDRES 31 MAIG
Pavelló Dani Pedrosa
21:00 juvenil B – Arenys de Munt
DISSABTE 1 JUNY
Pavelló Dani Pedrosa
18:00 benjamí – CP Corbera
19:00 infantil – GE i EG
20:00 prebenjamí B – UE Horta
Partits a fora
11:00 A. de Munt – prebenjamí B
15:30 	Sant Just – prebenjamí A
DIUMENGE 2 JUNY
Pavelló Dani Pedrosa
09:00 	VII Festa Mini Femení
d’hoquei patins, fins les 21 h
Partits a fora
09:00 CP Corbera – iniciació A
11:00 Cerdanyola CH – benjamí
TENIS I PÀDEL (CT Castellar)

DIVENDRES 31 MAIG
Partits a fora
21:00 P.Calella - veterans B pàdel
DISSABTE 1 JUNY
Partits a fora
13:00 Ripollet – masculí B pàdel

Poliesportiu | torneigs

Hoquei i rugbi celebren
els seus torneigs

DIUMENGE 2 JUNY
Pistes de tenis C/Sant Feliu
17:00 Masc.A - A.Terrassa pàdel
Partits a fora
19:30 Cercle S. – fem.B pàdel
EXCURSIONISME (CE CASTELLAR)

Coincidint amb els finals de temporada, arriba el torn pels torneigs i aquesta
setmana l’hoquei i el rugbi seran els clubs que marquin el calendari a Castellar.
Dissabte a l’estadi de Colobrers, el RC Castellar serà l’altre protagonista, amb la celebració del Ier Torneig “El Mussol” d’escoles de Rugbi, organitzat
conjuntament amb l’Escola de Rugbi del Vallès, on també pertany el club castellarenc. A la cita no faltaran clubs com la Santboiana, el Poble Nou barceloní,
el Tarragona, Cervelló o el Cornellà, en un acte obert a tothom que vulgui descobrir aquest esport.
D’altra banda, l’HC Castellar serà l’organitzador de la VII edició de la festa
del MiniFEM, aquest diumenge, una jornada on la Federació Catalana de Patinatge vol seguir promocionant l’esport femení de base i on el club grana mostrarà tot el potencial del club en l’organització d’un esdeveniment on participaran jugadores d’arreu de Catalunya. || REDACCIó

DIUMENGE 2 JUNY
C. Excursionista Castellar
XXII Trobada Excursionista a
l’ermita de la mare de Deu de
les Arenes amb missa en record
dels excursionistes traspassats.
Sortida a peu a les 7:00 h del local
del Centre Excursionista Castellar
RUGBI (RC CASTELLAR)

El rugbi serà protagonista dissabte, l’hoquei femení el diumenge. || CEDIDA

DISSABTE 1 JUNY
Estadi Colobrers
9:00 1r Torneig ‘El Mussol’
Escoles de Rugbi
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cultura
Es prepara una Supernit a la
Biblioteca Municipal Antoni
Tort, aquest divendres
La Supernit és el colofó d’una de les
històries creades pel Super3 i que
des finals d’abril s’ha començat a

musicoral

Avui, el Quins fogons ens
explica com elaborar una
sobrassada vegana

difondre. El final de l’aventura protagonitzada per la Nenúfar i la Matoll
arribarà aquest divendres al vespre
a Castellar, quan els lectors infantils
podran ajudar les seves heroïnes a
escapar de la biblioteca de la casa
del Super3 on estan tancades.

Semblava impossible fa uns anys però
és una realitat avui en dia. La sobrassada vegana és una elaboració fàcil i

ràpida d’elaborar, i queda deliciosa.
Només fan falta uns quants ingredients (tomàquet rehidratat, ametlles o
avellanes, pebre vermell imprescindible, all, oli, comí) Ja pots veure el vídeo
al Facebook de Quins fogons i al canal
de Youtube de Lactual.cat.

concert | 10 anys espaiart

De la tradició a la modernitat, el 27è Musicoral
La Coral Xiribec va omplir l’Auditori Miquel Pont, amb la Ressò de Sabadell i la Veus de Munt

Josep Maria Costa, a la dreta, presenta el moment final de l’actuació de la coral Xiribec, que va estar acompanyada per la Veus de Munt i la Ressò. || q.pascual

Guillem Plans

No és estrany gaudir, en un mateix concert, d’una cançó tradicional centenària i, pocs minuts després, deixar-nos
balancejar per la tornada pausada d’un
èxit de Txarango. O, fins i tot, recordar
una pel·lícula gràcies a la seva banda
sonora. Part de la màgia de les cites
cantaires és, precisament, aquesta capacitat per sorprendre el públic. Probablement per això, aquest dissabte a

la tarda, l’Auditori Municipal Miquel
Pont es va omplir per viure el repertori divers de la 27a edició del Musicoral.
Aquest any, les corals convidades a l’esdeveniment van ser la
Ressò, de Sabadell, i la Veus de Munt,
d’Arenys de Munt, que va comptar
amb el pianista Joan Vallcorba. La
primera, dirigida per Maica Brecha,
i la segona, per Miquel Garcia Gomà.
Per altra banda, el director de la Coral
Xiribec és Andreu Brunat, qui ressal-

ta la riquesa del repertori del Musicoral: “nosaltres vam fer peces de rock
català, un estil que per nosaltres és
diferent, però que ens va bé perquè
creixem una mica; peces més tradicionals, pròpies de les havaneres;
i una peça coral clàssica”. El grup
cantaire local va estar acompanyat
pel pianista José Manuel Martínez.
El repertori de la Coral Xiribec va
estar format per “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 va cantar
“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 va interpretar 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.
Per acabar, les tres corals van oferir un cant comú, el “Canon de la pau”,
de Francis Terral amb adaptació catalana de Mª T. Giménez.

19

DEL 31 de maig AL 06 juny DE 2019

cultura
tradició | sant feliu del racó

concert | dissabte 1 de juny

Èxit de participació
a Santa Quitèria

Actuacions del Cor Sant Esteve
Després de l’Hora del Conte, la Coral actuarà amb l’Orfeó Català

Repartiment del pa de Santa Quitèria, diumenge passat. || q. pascual

Moment del concert del Cor Sant Esteve a l’Hora del Conte Infantil. || cedida

Sant Feliu del Racó va celebrar, dissabte i diumenge passats, la festa de Santa Quitèria. La valoració per part de l’organització és molt positiva. “Malgrat la pluja de
dissabte, unes 300 persones van venir a la botifarrada”, apunta Enrique Vives,
organitzador de les activitats conjuntament amb la María del Mar Valbuena. La
gent que va assistir a l’acte va ajudar a coure les botifarres i també hi van assistir
l’alcalde i representants de diverses formacions polítiques. “La nit va acabar amb
música fins a les 3 de la matinada”.
L’endemà, van engegar les activitats amb una missa per Santa Quitèria. “El vermut i la sortida de la verge i benedicció del pa van congregar unes 150 persones”,
afegeix Enrique. La benedicció del pa es va fer, com ja és tradició, a la plaça de l’Església. La processó de la santa va arribar fins a la plaça del Doctor Puig. Allà, es va fer
la benedicció del pa per a tothom i el vermut de Santa Quitèria. || Marina Antúnez

Aquest dissabte passat, la Biblioteca Municipal Antoni Tort va acollir l’Hora del Conte Infantil amb el
Cor Sant Esteve. En concret, amb dos dels seus cors:
el de Menuts i el de Mitjans. Més d’una vintena de
cantaires van acompanyar la narració del “Sac de
pedres” de Xesco Boix, adaptat per Marta Rodoreda i reconvertit en el “Sac de cançons”. A través de
la història del pobre músic, els petits cantaires van
interpretar el pobre “Ma-me-mi-mo-músic de carrer” i “Tinc un conill”, entre d’altres. Els cors, dirigits per Berta Junqué i Mireia Cadevall, van comptar amb la col·laboració de Jaume Sala a la guitarra

LA CENTRALETA | CONTES

PROPOSTA | CEC

Nit de Contes per a adults a La Centraleta

XXI Trobada Excursionista a l’Ermita de les Arenes

Aquest divendres, a les 20 hores, torna una Nit de contes i llegendes per a adults a la
llibreria La Centraleta. En aquesta ocasió, sota el títol contes que viatgen amb el vent.
Són contes de diferents cultures i tradicions per viatjar amb les paraules. La sessió anirà
a càrrec d’Helena Cuesta, narradora oral des de 2004 i Guia Oficial de Turisme de Catalunya des del 2010. Ella diu que “m’agrada explicar històries tan reals com de ficció, crec que les meves dues professions es donen la mà i els agrada viatjar juntes”.
A través dels contes, les persones podem visitar llocs molt llunyans i sentir-los
molt a prop. Des de 1999, Cuesta viu a Barcelona, ciutat que s’ha convertit en casa seva
i on li agrada molt viure i treballar.
Com a narradora, ha explicat conts als museus de Caixaforum i CCCB, a la Fundació Jiménez Arellano i Villa del libro de Urueña, A Valladolid i al National Gallery
The Annex i Iziko Museum, a Ciutat del Cap, en fastivals, maratons, escoles i biblioteques. || m. a.

Aquest proper diumenge, 2 de juny, el Centre Excursionista de Castellar i l’Associació d’Amics de
l’Ermita de les Arenes, organitzen la trobada excursionista a l’Ermita per a recordar tots aquells
excursionistes castellarencs traspassats. Es pretén que sigui una jornada de record, d’excursionisme, de respecte a la natura i transversal a totes les
seccions del CEC.
L’hora de sortida serà a les 7 del matí, des
del local del Centre Excursionista de Castelalr, en
direcció a les Arenes seguint l’itinerari dissenyat
per Jaume Torrens. A les 9.30 hores es preveu l’arribada a l’Ermita de les Arenes i esmorzar. A les

i Marina Antúnez com a narradora.
L’agenda del Cor Sant Esteve continuarà
aquest proper 1 de juny, quan el Cor de Grans del
Cor Sant Esteve oferirà un concert amb el Cor Infantil de l’Orfeó Català, a les 19 hores, a l’Auditori
Municipal. El dia 16, a les 12 hores, el Kor Ítsia participarà a la I Trobada de corals “Memorial Conxita
Roca” al costat del Cor d’Acords i el Cor Di-Versions.
L’Ajuntament és qui organitza aquest concert als
Jardins de l’Ajuntament. També el dia 16, a les 18.30
hores, podrem escoltar el Cor de Grans amb el Cor
de Mondragón a l’Església de Sant Esteve. || m. a.

10 hores, la Coral L’Olivera oferirà un concert de
cant coral i, a les 11.15 hores, començarà la missa
amb ofrena floral oficiada per Josep Maria Cot del
Valle, en record dels excursionistes traspassats.
A les 12 h es farà un pica pica a l’exterior de
l’ermita i, a les 12.30 hores, tot caminant, s’arribarà a la zona d’esbarjo de les Arenes on s’esperarà
l’autobús que ve de Sant Llorenç Savall en direcció a Castellar del Vallès.
Totes les persones que no vulguin anar-hi
caminant i vulguin gaudir igualment dels actes
poden arribar-hi en cotxe i estacionar el vehicle a
l’aparcament de l’Ermita de les Arenes. || m. a.
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esplai sargantana | espai tolrà

EMMTB | auditori municipal

Una de les fotografies històriques amb alguns dels monitors i infants de l’Esplai Sargantana. || cedida

La professora Canòlich Prat i dues alumnes de l’EMMTB. || a. p.

El Sargantana bufa 20 espelmes
L’esplai celebra el 20è aniversari aquest dissabte, durant tot el dia, a l’Espai Tolrà
Marina Antúnez

Dissabte, l’Espai Tolrà acull la celebració del 20è aniversari de l’Esplai Sargantana. L’entitat va néixer “de la necessitat d’alguns mares i pares que els seus
fills fessin alguna activitat els dissabtes”, apunta Dani López, monitor de l’Esplai Sargantana des de fa 6 anys. L’esplai
es va establir als Safareigs. “Després,
va estar dos mesos a la ludoteca i, finalment, on som ara”, a l’edifici annex
al Palau Tolrà, “els antics galliners”.
Es va decidir que el nom de l’esplai
fos la paraula que sortís primer en obrir
el diccionari, “però resulta que va sor-

tir “funerària” i, és clar, no és un nom
gaire apropiat per un esplai, he he”, diu
el Dani. El monitor recorda algunes anècdotes, com la de Belinda Gil, “una dona que
ens enviava cartes pensant-se que les estava enviant al seu esimat”. I personatges
com l’Estruç amb tanga, el Tentacle fúcsia,
el Freezer, i el número 37, convertit en tot
un símbol per a l’esplai.
Avui, el Sargantana compta amb
23 monitors i prop de 100 infants, des de
4 a 18 anys. Es fan colònies de Setmana
Santa i de tardor, i campaments a l’estiu. “També fem rutes amb els grans,
travesses de diversos dies per caminar”, diu la Marta Gómez, monitora de
l’Esplai Sargantana.

Per l’1 de juny, l’esplai ha programat
activitats que començaran a les 10.30 h. Es
farà un esmorzar i tallers amb els Capgirats,
Ball de Gitanes, Ball de Bastons i swing. A
les 12 h hi haurà ballada de swing i bastoners
i, a continuació, es farà un dinar de “traje”,
“on cada família portarà alguna cosa per
compartir”, apunta la Marta. A partir de les
16 h de la tarda es faran jocs d’esplai i, a les
19 h, h haurà actuació dels Tucantandrums
de l’ETC. Els seguiran el grup Bufanúvols.
A les 21 ho hi haurà botifarrada amb
beguda per 5 euros. Els tiquets es poden
adquirir a la botiga STOP i al forn Turón.
Després del sopar hi haurà actuació de karaoke amb Toca-me-la, i finalitzarà la festa
Dj Tetikos.

Emotiu concert
de Torre Balada
Dimecres, l’Auditori Municipal Miquel Pont va acollir el
concert de fi de curs de l’Escola Municipal de Música Torre
Balada, que enguany va voler dedicar les interpretacions
al recentment desaparegut Toni Meler, que va ser-ne director durant 10 anys. El concert va començar amb un
sentit homenatge a l’exdirector i professor de l’escola. Es
va projectar un vídeo musical on es veia Toni Meler actuant a la bateria i que incloïa imatges seves.
Els diferents grups d’alumnes, tant de cant com d’instrument, es van succeir a l’escenari per interpretar part del
repertori treballat durant el curs, amb el suport del professorat de l’escola. Entre ells, hi va haver el cor més petit i el
combo d’adults, passant pels instruments de corda i vent,
i fins i tot, el grup de folk. Es van interpretar peces d’allò
més variades, des de peces clàssiques fins a temes folk i
pop - rock. Unes 200 persones van poder gaudir del repertori. Sobretot, hi van assistir familiars dels músics. || m. a.

21

DEL 31 de maig AL 06 juny DE 2019

cultura

curiositats

museu nacional d’escacs | donació

salseros.es | sabadell

El Museu Nacional d’Escacs creix

Rècord Guinness mundial de Bachata, a Sabadell. || cedida

Rècord Guinness de
bachata, a Sabadell
Pere Guàrdia Corominas ha donat 82 jocs d’escacs al Museu Nacional d’Escacs, a Castellar del Vallès . || cedida

El Museu Nacional d’Escacs celebra
l’adquisició d’una col·lecció d’escacs
importantíssima. “La família de Pere
Guàrdia Corominas ha fet la donació
més important de jocs d’escacs de Catalunya des de l’any 1403”, apunta Salvador Juanpere i Aguiló, president del
Museu Nacional d’Escacs. N’ha donat
una seixantena.
En un primer viatge a Myanmar,
van oferir a Guàrdia uns escacs fets amb
materials típics del país. A mesura que
va fer altres viatges amb la seva dona Josefa Punti Bigas, va arribar a acumular
al voltant de 85 jocs d’escacs comptant
que les seves quatre filles també van afegir algun joc de l’estranger.
Quan a Guàrdia li preguntaven

quins escacs eren els seus preferits ell
responia :”des del primer fins a l’últim
tots tenen importància però n’hi ha
un que és únic, els escacs a tres bandes”. Aquest és, possiblement, el més
senzill, comprat a Taiwan.
En una habitació d’uns 30 m2
s’han col·locat els escacs i altres records:
jocs de Nova Zelanda, Tailàndia, Iran,
Xile, Polònia, Kènia, Costa Rica, Brasil,
Itàlia, Taiwan, Jordània, Estats Units,
Argentina, Irlanda, Canadà, Egipte,
França, Alemanya, Suïssa, Rússia, República Txeca, Regne Unit, Marroc, etc.
Cada joc s’acompanya de la bandera del seu país i, en algun, també hi
ha monedes. Tenen característiques
diferents: “De Polònia, els escacs del

Compte Dràcula; de Myanmar, d’elefants i guerrers”, apunta Juanpere. El
tauler de Brasil està format per pageses i camperols i,en el de Kènia, hi ha
un seguit de cares enormes amb aspecte de tòtems. “La gent que ha vist
el museu ha quedat impressionada”,
diu Juanpere.
El dia que una de les filles, la M.
Teresa Guàrdia, i el seu marit Joan van
ensenyar la col·lecció a Salvador Juanpere, aquest va tenir gran alegria. La
família de Guàrdia es va posar en contacte amb l’Ajuntament i, aquest, amb
el Club d’Escacs Castellar. Juanpere,
des d’aleshores, ha prioritzat aquests
escacs perquè el Museu passés a custodiar-los. || m. antúnez

El 19 de maig es va batre el rècord Guinness de bachata a Sabadell, amb 950
persones (475 parelles) ballant alhora durant 16 minuts i 15 segons, ininterrompudament. Fins ara, el rècord estava en 740 persones, un rècord que s’havia assolit a Grècia. “El nostre repte era superar-ho i ho vam fer, amb 210
persones més”, explica Raquel Colomina, la castellarenca de Salseros.es
que, juntament amb Rotary Club Sabadell, van organitzar la convocatòria.
Per fer efectiu aquest rècord de ball llatí, es va comptar amb 60
voluntaris i un notari va certificar el número de balladors. La voluntat
d’aconseguir aquest rècord va començar a moure màquines ja fa quatre
mesos. “42 escoles de salsa van ajudar que la gent s’aprengués la coreografia”. Des de les 10 del diumenge 19 fins a les 14 hores els balladors
van situar-se entre Eix Macià i plaça Creu Alta. “Allà és on vam recollir totes les evidències, certificats i vídeos”.
En un dels vídeos, s’ha gravat l’entrada de tothom, de dos en dos.
Les previsions meteorològiques van fer patir fins a l’últim moment, però
el temps va respectar el ball, i poc després de les 14 h, es va posar a ploure. Després del ball de rècord, una de les discoteques patrocinadores de
l’esdeveniment va cedir les seves instal·lacions perquè la gent pogués seguir ballant fins a les 17.30 h.
“A part d’aconseguir el rècord Guinness, l’hem fet solidari”, explicava Colomina. I és que tots els beneficis de la venda d’inscripcions
(que també incloïa una samarreta) estan destinats a un projecte educatiu infantil de la Creu Roja de Sabadell. || m. a.
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DESTAQUEM

EXPOSICIONS I ALTRES

Jornada de formació: Com afavorir la
fauna útil de l’hort amb marges florals
Diumenge2 · 11 h · horts de Puigvert
Aquest diumenge, s’ha previst una xerrada formativa als horts de Puigvert centrada en el reconeixement de la fauna útil
de l’hort i com afavorir-la amb marges
florals. Es parlarà dels insectes que ajuden a mantenir l’hort equilibrat i en bona
salut i quines plantes cal tenir als marges
per atreure’ls i conservar-los. Les inscripcions es poden fer el mateix dia o bé
a través del correu elshortsdepuigvert@
gmail.com. El preu és de 5 euros i gratuït
pels hortolans.

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 31 de maig i 3, 5, 7 i 10 de juny, de 10 a 12 h
Servei Local d’Ocupació
Organització: 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 31 de maig al 9 de juny de 2019

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

Divendres 31
16.30 a 20 h - PROPOSTA
Festival extraescolars Mestre Pla
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: AMPA Escola Mestre Pla
19 h - MÚSICA
Concert de Di-versions Cor de
Gòspel de Castellar
Calissó d’en Roca
Org.: Calissó d’en Roca
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

Dissabte 1
De 10 a 00 h - PROPOSTA
Festa 20 anys Esplai Sargantana
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Esplai Sargantana
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

19.30 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

De 17 a 19.30 h - FESTA
Festa del Dia Mundial del Medi
Ambient
Plaça d’El Mirador
Org.: Consell d’Infants i Ajuntament,
amb la col·laboració de Viu el
Parc, la Diputació de Barcelona i la
Generalitat de Catalunya

Diumenge 2

19 h - TALLER
“Dibuixa el teu mapa de desitjos”
A càrrec de Sílvia Gallego, terapeuta
holística
Info i inscripcions: tel. 649 54 58 03
(tardes), a/e tothicapcastellar@gmail.
com. · Casal Catalunya · Org.: Tothicap
Hi col·labora: Ajuntament

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

Dijous 6

Dissabte 8
De 9.45 a 20.15 h - ESPORT
Jornada prèvia Campionat de
Catalunya Sub 10-12-14
Pistes municipals d’atletisme
Org.: Club Atlètic Castellar
De 10 a 13 h - MÚSICA
Concert final de curs de Tam
Music
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Tam Music
De 10 a 13.30 h - PROPOSTA
Celebració del Dia Mundial de
Teixir en Públic
C. de Sala Boadella
Org.: Ajuntament

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

19 h - XERRADA
Xerrada amb Antònia Carré Pons
sobre el seu llibre Com s’esbrava
la mala llet
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Servei Local de Català, Consorci
per la Normalització Lingüística i
Biblioteca Municipal Antoni Tort

18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble Perfil
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

19.30 h - XERRADA
‘Reflexions sobre el progrés’, a
càrrec de Felicitat Llop
La Centraleta · Org.: La Centraleta

18.30 h - TEATRE
El rei borni
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

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

17.15 h, 19 h i 21.30 h – TEATRE
7a Mostra de teatre infantil i juvenil
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC i Espaiart

Dilluns 3

Divendres 7

18.00 - Taller
Taller d’autocompostatge
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: Ajuntament i Consorci per
a la Gestió de Residus del Vallès
Occidental

11 h - PROPOSTA
Tapes gratis al Mercat Municipal
Mercat Municipal
Org.: Mercat Municipal

17.45 h - BALL
Festa country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

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

Dimecres 5
9.30 h – PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i ABS

De 17 a 20 h - PROPOSTA
Dia Internacional dels Arxius: portes
obertes i mostra de documents municipals i provinents de donacions
Arxiu Municipal · Org.: Arxiu Municipal
21 h - TEATRE
7a Mostra de teatre infantil i juvenil
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC i Espaiart
21 h - CINEMA
Cinefòrum: Todos lo saben
Auditori Municipal · Org.: CCCV

11.30 h - PROPOSTA
Racó 0-3 anys: Jugar amb aigua
és divertit
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal
De 17 a 20 h - PROPOSTA
Dia Internacional dels Arxius:
portes obertes i mostra de documents municipals i provinents de
donacions
Arxiu Municipal
Org.: Arxiu Municipal

Diumenge 9
11.30 h, 12 h, 16 h i 18 h - TEATRE
Mostra de teatre infantil i juvenil
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC i Espaiart
12 h - PROPOSTA
SonaSwing a la plaça de Cal
Calissó Vermut
Pl. de Cal Calissó
Org.: SonaSwing i El Calissó d’en Roca
18 h - BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai Tolrà
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”

penúltima

Els més gran dels misteris, la manera d’unir unes lletres amb les altres
Orhan Pamuk

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA

Recomanació

DIVENDRES 31
Vilà
DISSABTE 01
Permanyer
DIUMENGE 02
Castellar
DILLUNS 03
Europa
DIMARTS 04
Casanovas
DIMECRES 05	ros
DIJOUS 06
Permanyer
DIVENDRES 07
Catalunya
DISSABTE 08
Catalunya
DIUMENGE 09
Yangüela

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

DEFUNCIONS
Encarna de Domingo Madrigal
89 anys · 21/05/2019
Gene Bonet Torras
91 anys · 23/05/2019
Feliciano Jiménez Pérez
63 anys · 26/05/2019
Maria Grané Martínez
91 anys · 26/05/2019
Dolores Barrera Morales
83 anys · 28/05/2019
Joan Ferrer Duran
93 anys · 28/05/2019

La llum blava de les
pantalles i la son

Actuació al País de Gal·les (3), juliol de 1951
A part del treball artístic i musical del grup de dansa d’Educación y Descanso de Sabadell i de
l’orquestra castellarenca, també formava part de la sortida aprofitar tot el temps possible per fer
turisme, prou escàs i dificultós en aquells anys. Bona part dels expedicionaris posen, contents i
riallers, a Londres, al davant del Parlament. || fons: Miquel Juliana Puigdomènech || AUTOR: DESCONEGUT || TEXT: ALBERT ANTONELL || arxiuhistoriacastellar@gmail.com || facebook.com/arxiuhistoria

INSTAGRAM · @lactual
@jordiserrafotograf
Ermita de les Arenes

@joanmuntada
Panettone

@jninerola
Near the objective

La retina de l’ull té unes neurones sensibles a
la llum blava que connecten amb el rellotge biològic intern situat al cervell. Així, quan l´ull
percep la franja de llum blava de la llum solar,
el cervell rep ordres per regular els ritmes de
la vigília i del son.
Ara bé, l’ús de pantalles digitals fa que la llum
artificial rebuda a hores nocturnes activi el
ritme circadià de la mateixa manera que ho
fa la llum solar, cosa que pot crear un desfasament que alteri la nostra salut general. Això
succeeix quan aquestes pantalles són de tipus
Led, ja que emeten intensament aquesta franja de llum blava.
La majoria d’investigacions apunten que només
a altes hores de la nit es produeix una alteració
important del ritme de vigília i del son. Durant
el dia, per contra, la llum blava emesa pels dispositius Led activa les funcions de l’atenció i la
concentració.
Els filtres d’absorció de llum blava en vidres
oftàlmics ens poden ser útils per certs usuaris que treballen en horari de nit i quan treballen de dia, però no són necessaris si no utilitzem pantalles.
Eva Navarro Miravet
Optometrista Col·legiada COOOC nº8064

Optimón òptics
C.Passeig nº 36 · T. 93 714 22 88
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la contra
Q. pascual

Eva Juni
Psicòloga clínica

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Optimista
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Una persona a qui admires?
Els meus fills i les persones solidàries
Quin plat t’agrada més?
Torrada de pa amb tomàquet i pernil
Un llibre?
‘La sombra del viento’
Un color
Blau
Un animal?
El cavall
Un grup?
Txarango
Una teràpia ideal?
La que augmenta els objectius
Un racó idíl·lic?
Les caletes del GR-92
Un comiat?
Fins aviat

”De vegades anar al
psicòleg es viu com
un fracàs personal

“

És psicòloga clínica, sexòloga i terapeuta de parelles. Un
altre àmbit d’actuació és el treball amb els adolescents i
imparteix tallers de prevenció en instituts sobre problemes relacionats amb el pes, alimentació i imatge corporal
Jordi Rius

· Per què vas voler ser psicòloga?

Als 17 anys vaig haver de triar la carrera perquè soc nascuda al desembre. M’agradaven les assignatures de
filosofia, havia tocat alguna cosa de
psicologia. De fet, l’havia posat com
a segona opció, després de Comunicació Audiovisual. Però estic molt
contenta d’haver entrat a la segona
opció i vaig gaudir molt de la carrera, que va respondre a les meves expectatives i les va superar.
· Dins de l’àmbit de la Psicologia,
en què et vas voler especialitzar?

A mi m’apassionava la clínica. Tot
l’itinerari el vaig fer clínic, tota la
teràpia, la psicopatologia... El que
sí és cert és que quan vaig acabar la
carrera tot el mercat laboral va decidir una mica per mi. Em van sortir
més feines de la psicologia industri-

al i de l’àmbit de selecció de personal. De fet vaig estar 14 anys treballant de selecció de personal a Caixa
de Sabadell. Però jo tenia molt clar
que volia dedicar-me a la psicologia
clínica i a les tardes feia el doctorat
de Psicopatologia a la UAB.
· Quan vas decidir plantar-te pel
teu compte?

Vaig començar primer treballant
en un centre a Barcelona, a Sentmenat i puntualment en un altre de
Sabadell. Després vaig estar al centre Núria Jorba de Barcelona. I de
mica en mica em vaig proposar d’establir-me pel meu compte.
· Especialitzada en teràpia de la
parella, disfuncions sexuals...

Era un sector que no estava atès a nivell de psicologia. Moltes vegades les
parelles pensen que els pot anar bé
o malament però no se’ls acut anar
a un psicòleg. Ara és cada cop més

freqüent, i més quan els rols de parella estan molt poc definits, que es
demani ajuda externa per resoldre
situacions de conflicte on la parella
s’encalla i no és capaç de solucionar.
· Com es sinceren les parelles?

La gent troba un espai on poder compartir alguna cosa que potser durant
molts anys no han pogut compartir
amb ningú. Es parla molt de sexualitat, se’n fa broma però costa que la
gent comparteixi una problemàtica
en aquest sentit, sobretot el gènere
masculí. Aleshores, trobar un espai
on puguis entendre, expressar i resoldre aquesta situació és una de les
teràpies més agraïdes i relativament
senzilles de resoldre.
· Potser no és tan fàcil el treball
amb els adolescents pel que fa
als transtorns alimentaris?

Quan hi ha un nivell de gravetat important i potser hi ha un risc vital

moltes vegades cal un tractament
integral que requereix hospitalització. En una consulta privada, el que
pots fer és un acompanyament, un
seguiment, una prevenció de recaigudes o aturar si el problema està
en els moments inicials. El treball és
més complex perquè no has de lluitar
només contra el transtorn sinó contra tota la pressió social que potencia i reforça certes conductes gens
saludables. Des de la família i l’escola, quan aconseguim potenciar el
sentit crític i l’autoestima més enllà
de la imatge corporal són processos
més llargs però bonics.
· Està normalitzat el fet d’anar a
la consulta del psicòleg?

De vegades anar al psicòleg es viu
com un fracàs personal. Et diuen:
no has estat capaç de resoldre-ho
tu això? O tan malament estàs com
per anar al psicòleg? Per fer difusió
de la teva activitat, has de tenir pre-

sència a la xarxa i després ja funciona el boca-orella.
· Tens alguna tàctica especial a
l’hora de fer teràpia?

Intento fer un bon seguiment entre
sessions i un plantejament progressiu d’on estem, on volem arribar i
amb quines dificultats ens estem
trobant al llarg del camí.
· Com atens, d’entrada, una
persona que t’arriba angoixada
a la teva consulta?

Primer bàsicament és entendre el
que li passa, que hi ha un problema
i que té una solució. El primer que
fem en una teràpia és la psicoeducació, és a dir, que la persona pugui
entendre allò que li està succeint. I
a partir d’aquí disposar d’eines per
anar revertint aquesta solució que
li genera malestar. Expliques quina
és la teràpia, què s’ha de treballar o
quines tàctiques s’han d’aplicar.

