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Setmanari d’informació local

La B-124 absorbeix un trànsit diari de 30.000 vehicles entre Castellar i Sabadell. En la imatge, circulació a la sortida de Castellar en direcció a Sabadell, dimarts passat a la tarda.|| Q. PASCUAL

Esperant la 
Ronda Vallès

infRaEstRuctuREs | P03

Les administracions intensifiquen 
les converses per desbloquejar la 
connexió de la Ronda nord amb la B-40

SOM·night torna 
a enlluernar amb 
‘Salta al buit’

El Castellar 
suma 3 victòries 
i se situa líder

cuLtuRa| P 20 uE castELLaR | P15
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Joan Creus (PSC-Som de Castellar)
Quan l’avançament ve d’una impos-
sibilitat de negociar una formació de 
govern és una mala notícia. Els man-
dataris han d’arribar a acords i tro-
bar consensos. Estem disgustats, 
però també entenem que la lògica 
de les negociacions les sap cada par-
tit, depenent del seu projecte i el seu 
ideari. Les regles del joc democràtic 
del nostre país permeten aquesta si-
tuació. Una de les variables, a banda 
de Catalunya, ha estat l’eix dreta-es-
querra. Segurament, respecte altres 
anys, que s’hagi consolidat Ciutadans 
a la part més centre-dreta; Podemos 
més a l’esquerra i l’irrupció de Vox ha 
fet canviar la lògica que teníem ente-
sa fins fa cinc anys. Esperem uns re-
sultats més clars el 10-N. Segons les 
dades del CIS, el PSOE té una projec-
ció de vot del 39%, i això facilitaria una 
entesa amb Podemos i amb forces ca-
talanistes. Hem de tenir esperança.

Rafa Homet (ERC)
És una mostra evident d’una crisi d’es-
tat, de l’Estat espanyol, que no ho vol 
reconèixer i que està en crisi, entre 
altres coses, per no voler trobar una 
solució democràtica al conflicte que 
té amb la ciutadania de Catalunya. I 

com que no vol comptar amb la ciuta-
dania de Catalunya per trobar aques-
ta solució democràtica, es veu obligat 
a fer uns equilibris amb majories par-
lamentàries que no li surten per en-
lloc. Això, a banda d’altres crisis que 
ja té, com l’econòmica, la de valors 
democràtics i la del mateix sistema 
monàrquic. Són incapaços de mun-
tar un govern estable (quatre elecci-
ons en quatre anys). ERC es va com-
prometre que si el PSOE es posava 
d’acord amb Podemos –malgrat els 
presos polítics, malgrat la repressió 
a Catalunya–, els garantien la gover-
nabilitat, quan l’Estat esperava un ‘no’ 
de l’independentisme català.  No pot 
haver-hi govern possible sense comp-
tar amb l’independentisme.

Pau Castellví (Jx Castellar)
Es constata un cop més la ineficàcia 
del sistema polític i la democràcia es-
panyola per poder, d’una banda, ar-
ribar a pactes i de l’altra, endreçar el 
conflicte polític que hi ha entre Ca-
talunya i l’Estat espanyol. Ha quedat 
demostrat un cop més que sense re-
soldre aquests dos aspectes fonamen-
tals no es podrà aconseguir cap mena 
de governabilitat a l’Estat espanyol. 
Això té unes implicacions de falta 
de pressupostos, de tirar endavant 
projectes, que també afecta el mu-
nicipalisme. Penso que és fonamen-
tal que Catalunya voti el 10-N partits 
que posin Catalunya per sobre de tot, 
perquè sinó, de forma repetida, ells 
intentaran trobar un resultat que els 
permeti ignorar el que està passant 
aquí. El més important és l’actitud en 
una negociació.

Marga Oncins (CUP)
 Se’ns demana que aquesta setmana 

impossibilitat de pacte: eleccions 10-n
L’actual pregunta 
als portaveus dels 
partits locals sobre 
l’avançament de les 
eleccions generals

  Cristina Domene

pot ser és que faci sis mesos del blo-
queig, sense govern.   

Agustí Bernad (PP)
És la prova evident del fracàs estre-
pitós del senyor Pedro Sánchez per 
intentar formar govern, per intentar 
presentar una proposta de govern que 
sigui atractiva per als seus presump-
tes socis de govern favorits i un fracàs 
de la seva estratègia de voler ser pre-
sident del govern. Realment ha vol-
gut negociar? Perquè l’actitud que ha 
mostrat aquest senyor és: “com que he 
guanyat les eleccions perquè soc el més 
guapo, el més alt i el millor, m’heu de 
donar suport a mi sense dir res més”. 
Evidentment que va guanyar les elec-
cions, va treure 60 escons a la segona 
força, però el sistema parlamentari 
que tenim nosaltres és que t’ha d’in-
vestir el Parlament, has de buscar els 
teus aliats i oferir alguna cosa atracti-
va. Tant de bo la cosa s’aclareixi el 10-N, 
però en soc bastant escèptic.

Humberto Carrero (Castellar en 
Comú)
Ens sembla que ja estava concebut el 
fet de repetir eleccions. Els votants del 
PSOE van manifestar quan van gua-
nyar les eleccions que pacte amb Ri-
vera, no. Llavors van haver de ser molt 
cautelosos per donar el tomb que han 
fet ara i culpar Podem del no pacte, 
quan l’únic responsable és el PSOE. 
I si això torna a passar, què passaria? 
Sabem que al PSOE l’han coaccionat 
molt entre els grans empresaris i els 
bancs. Si mirem la tradició dels dos 
partits que sempre sortien, el PSOE 
i el PP, mai han fet coalició entre ells, 
sinó que buscaven suport amb CIU i el 
PNV. El PSOE mai ho va fer amb l’es-
querra. Crec que serà molt difícil que 
hi hagi un canvi després del 10-N. 

valorem la convocatòria d’eleccions 
del 10-N. Des de la CUP Castellar no 
tenim res més a dir que les nou de-
tencions fetes a diferents municipis 
durant dilluns el matí són el primer 
acte de campanya electoral del PSOE. 
Les idees estan sent perseguides i les 
detencions són arbitràries. La grave-
tat de les acusacions que els imputen 
i la vulneració de drets bàsics que su-
posa és absolutament intolerable. No 
podem normalitzar la repressió, cal 
que totes les institucions del país es 
posicionin de forma clara i inequívo-
ca en contra de l’operació repressiva 
d’avui. És a la societat civil a qui ens 
toca respondre, ja que es vol evitar 

que exercim els nostres drets fona-
mentals de protesta i organització i 
això no només no ho permetrem, sinó 
que ho guanyarem justament, orga-
nitzant-nos i protestant. 

Matías de la Guardia (C’s)
Pensem com molta de la gent que està 
indignada amb la situació de tornar a 
eleccions. Ciutadans va intentar evi-
tar aquesta situació fent una propos-
ta d’última hora per defugir la batalla 
d’egos que hi ha hagut, però no se n’ha 
sortit. No podem saber els resultats, 
però Ciutadans ja s’ha compromès 
que, si pot sumar vots, pactarà amb 
el PP en menys d’un mes. El que no 

Pedro Sánchez, en la seva darrera compareixença a la Moncloa. || CedidA

Membres del col·lectiu de l’1-O dilluns passat, a la roda de premsa. || r.g.

El col·lectiu de l’1 d’Octubre de Caste-
llar, format per les entitats ANC, Òm-
nium i la CAL, el CDR de Castellar i 
els partits polítics Junts per Caste-
llar, la CUP i ERC, va presentar di-
lluns passat la jornada reivindicativa 
que tindrà lloc diumenge que ve per 
commemorar el segon aniversari  del 
referèndum sobiranista. La celebra-
ció arrencarà a partir de les 19 hores a 
la plaça d’El Mirador, moment en què 
se cedirà la paraula als castellarencs i 
castellarenques que vulguin expres-
sar-se i compartir les seves experièn-

Diumenge de celebració per reviure l’esperit de l’1-O

El col·lectiu de l’1-O 
organitzarà un sopar 
de carmanyola amb 
motiu del 2n aniversari 
del referèndum 

cies al voltant de l’1-O. 
D’altra banda, durant la troba-

da es programarà l’actuació musical 
del grup castellarenc El Collons del 
Pare Rababa.  També s’ha previst un 
sopar de carmanyola, “en què cadas-
cú porti el seu menjar, però nosal-
tres prepararem les taules”, expli-
ca Carme Lleixà, membre de l’ANC.  

Dos anys després de la celebra-
ció de l’1-O, Lleixà assevera que “és 
important no perdre de vista com 
estem i cap a on anem, i més des-
prés de les detencions d’aquesta 
setmana”.  “La nostra idea és man-
tenir viu l’esperit de l’1 d’octubre, 
d’aquella pinya que vam fer entre 
tots el 2017. Va ser molt emocionant 
i anàvem tots a una. No volem que 
això es perdi, volem recuperar-ho”, 
reconeix. “Igual que durant l’1-O la 
gent va ser qui el va tirar endavant, 
volem que la gent sigui l’única pro-

1-O | aniVERsaRi

tagonista de l’acte. El protagonis-
me ha de ser per al poble”, afegeix 
Bea Garcia, membre de Junts per 
Castellar.

En referència a l’operatiu polici-
al de la Guàrdia Civil contra els CDR 
que ha tingut lloc aquesta setmana i 
que s’ha traduït en nou detencions i di-
versos escorcolls, Lleixà assegura que 
és “perquè la gent agafi por abans 
que surti la sentència. És escanda-
lós. Els costa poc acusar de terroris-
me, i potser només són persones que 
van participar en mobilitzacions”. 

En aquest sentit, la membre de 
l’ANC de Castellar apunta que l’ope-
ratiu podria respondre a una voluntat 
de crear un clima de violència. “Hem 
de tenir el cap fred i no respondre 
a les provocacions, que no hi hagi 
gens de violència, perquè hauran 
aconseguit el que volien”, conclou 
Carme Lleixà.  || r.gÓMeZ 
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La Ronda Vallès pren forma
Es reprenen les trobades per desbloquejar la connexió de la Ronda nord amb la B-40

La desitjada i reivindicada connexió de 
Castellar amb la C-58 -sense haver de cre-
uar la Gran Via de Sabadell- a través de 
la Ronda Nord torna a l’agenda política, 
com a mínim per tornar-ne a parlar amb 
el govern central. L’alcaldessa de Saba-
dell, Marta Farrés, es va reunir la setma-
na passada amb el secretari d’Estat d’In-
fraestructures, Transport i Habitatge, 
Pedro Saura, “per parlar de la connexió 
de Terrassa amb Sabadell a través de 
la Ronda Nord, més aviat que el Quart 
Cinturó pròpiament dit”. 

Farrés , en declaracions a L’ACTU-
AL, ha reivindicat la construcció d’aques-
ta infraestructura perquè “permetria als 
castellarencs enllaçar amb la C-58 sense 
haver de venir a la Gran Via, i a Saba-
dell ens interessa la connexió amb Ter-
rassa per connectar amb l’A-2”. L’alcal-
dessa de Sabadell ha subratllat que som 
“davant d’un moment històric” per in-
tentar desbloquejar la situació “perquè 
estem d’acord a tirar endavant aques-
ta infraestructura els ajuntaments de 
Castellar, Terrassa i Sabadell”.

En més d’una ocasió, l’alcalde de Cas-
tellar, Ignasi Giménez, ha qualificat de “to-
talment imprescindible” un traçat que 
connecti el municipi amb l’autopista C-58. 
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, mos-
trava fa uns dies la seva total sintonia amb 
l’alcaldessa de Sabadell i va dir en una en-
trevista a l’agència ACN que “per a nos-
altres és prioritari que la B-40 no mori 
en una rotonda al nord  de la ciutat”. Ba-
llart va  abordar aquesta qüestió amb una 
trobada  amb el president de la Generali-
tat, Quim Torra, tot i que la infraestruc-
tura depèn del govern estatal. 

Som davant d’una nova convocatò-
ria de les eleccions, i sobre si aquest fet pot 
endarrerir encara més la Ronda Nord o 
el tram del Quart Cinturó  o la B-40 entre 
Terrassa i Sabadell, Farrés ho té clar: 
“Les eleccions ens afectaran poc. Tota 
la B-40 es troba en fase d’estudi infor-

matiu i és un tràmit molt burocràtic”. 
La comitiva sabadellenca  tindrà una 
nova trobada per parlar de la qüestió 
amb la Direcció de Carreteres de la De-
legació de Govern.

proposta de traçat

L’alcaldessa de Sabadell ha destacat 
que “el traçat de la infraestructu-
ra al seu pas per Sabadell no serà un 
problema greu”. Tal i com està reco-

 Jordi Rius

Possible traçat de la Ronda Vallès entre els termes de Terrassa, Sabadell i Castellar del Vallès . || AjUntAMent 

L’alcalde a la seu de la Cambra . || CAMbrA 

llit a l’estudi informatiu, la connexió 
de la B-40 amb la Ronda Nord es faria 
a l’altura de la Ronda Oest, a l’avingu-
da Matadepera. La ronda discorreria 
soterrada i coberta per sota del barri 
de Can Deu, pel carrer de Les Palme-
res “preservant el bosc de Can Deu”. 
Des d’allà s’hauria de construir un pont 
que travessés el riu Ripoll i que connec-
tés amb la B-124, entre Can Pagès i Sa-
badell Net.

L’alcalde de Castellar i alhora presi-
dent del Consell Comarcal del Vallès 
Occidental, Ignasi Giménez, dimecres 
va ser el ponent convidat de la pre-
sentació del sisè Informe de Conjun-
tura de Sabadell i l’àmbit de la Conca 
del Ripoll i la Riera de Caldes que es 
va fer a la seu de la Cambra de Saba-
dell, corresponent al primer semes-
tre de 2019. 

Davant d’un auditori ple d’em-
presaris i directius, l’alcalde va ser 
clar: “Hem de treure del nostre lèxic 
les paraules ‘Quart Cinturó’”. Gimé-
nez, després de precisar que “estem 
en contra del Quart Cinturó tal i 
com es va planificar fa molts anys 
com a bypass de connexió amb el 
Baix Llobregat nord”. Segons va dir, 
era una infraestructura que “no tenia 
com a objectiu ser permeable amb 
els pobles per on passava el traçat”. 
El que ara es planteja és la Ronda Va-
llès i , ja que “el nom fa la cosa”, la via 
ràpida ha de poder “connectar vials 
amb la Ronda Oest i amb el tram ja 
construït de la B-40 a Terrassa”.  
Giménez  va advertir que “qui ne-
cessita més la infraestructura és 
Sabadell més que Castellar” pel fet 
que no es col·lapsi la Gran Via amb els 
vehicles que provenen de Castellar, i 
que Terrassa guanyarà “més com-
petitivitat” en el moment que acon-
segueixi la connexió amb Martorell i 
Abrera.  || j. riUS

“Hem de 
treure del 
lèxic el terme 
‘IV Cinturó’”

i.giMénEz | aLcaLDEinfRaESTRuCTuRES | cOmaRca

B-124

Rotonda d’entrada a 
Castellar del Vallès

Torre Turull

Can PagèsCan Deu

Deixalleria 
Sabadell net

Ronda Vallès

B-40

Ronda Oest (C-58c)

Ronda Vallès 
nom  de consens 
entre Castellar, 
terrassa i Sabadell 

Can Deu 
el vial passaria 
soterrat per Can 
deu i enllaçaria amb 
la b-124 per un pont
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set mocions protagonitzen 
l’inici del curs polític municipal

La represa del curs polític a Castellar 
va ser intensa. El ple ordinari de setem-
bre, celebrat dimarts, va estar carre-
gat de mocions –sis– que van allargar 
el debat més de tres hores. Abans de 
l’inici, l’alcalde Ignasi Giménez va lle-
gir una declaració institucional de su-
port a la vaga pel clima convocada per 
al 27 de setembre que ve.

Les finances municipals van tenir 
el protagonisme de la part resolutiva 
del ple. Com ja és tradicional, abans 
d’iniciar els tràmits per al nou pres-
supost –que es debatrà a l’octubre–, 
l’equip de govern va presentar a apro-
vació el compte general de l’exercici 
econòmic de 2018. La regidora de Fi-
nances, Yolanda Rivera, va subratllar 
que “el principi de prudència que 
regeix la confecció dels pressupos-
tos permet presentar uns resultats 
positius”. El romanent s’ha situat en 
8,6 milions i s’acompleixen amb es-
creix els objectius que marca la llei 
d’estabilitat pressupostària, destaca 
el baix percentatge d’endeutament 
que té ara mateix el consistori (27%), 
“molt lluny del marc legal, que és del 
110%”. Els grups de l’oposició d’ERC, 
Junts per Castellar i la CUP van ser 
crítics perquè consideren que les in-
versions s’haurien d’optimitzar millor, 

s’aprova destinar 80.000 euros a l’ajut a la mobilitat dels estudiants. 
L’equip de govern desestima dedicar un espai públic a l’1-O

en comptes d’aconseguir superàvit. 
Relacionat amb la qüestió pres-

supostària, l’equip de govern va apro-
var –amb el vot favorable del regidor 
de Cs– una modificació de crèdit per 
incorporar 80.000 euros al pressu-
post per subvencionar la mobilitat 
dels joves per raó d’estudis, una me-
sura de caràcter universal que es va 
aplicar l’any passat amb força èxit (es 
van fer 861 sol·licituds que  finalment es 
van traduir en 675 ajuts, 100 euros per 
a qui estudia a Sabadell i 200 a altres 
municipis). El plantejament de l’equip 
de govern només va ser vist positiva-
ment per Cs, mentre que els altres tres 
grups de l’oposició van reiterar les crí-
tiques fetes ara fa un any, quan es va 
posar en marxa. Rafa Homet, d’ERC, 
va assegurar que aquests ajuts “estan 
mal enfocats i mal dimensionats i 
ataquen els principis d’equitat”. Per 
als portaveus de Junts i CUP, aques-
tes subvencions s’haurien de mar-
car amb alguns criteris ,“com les ne-
cessitats econòmiques o els mèrits 
acadèmics”, va posar com a exemple 
Pau Castellví (Junts per Castellar). En 
aquesta línia, Marga Oncins (CUP), 
va afirmar que aquest ajut “no supo-
sa cap millora social perquè no es 
posa l’èmfasi en les famílies que re-
alment ho necessiten”. En la seva rè-
plica, l’alcalde va argumentar que es 
promovia aquest ajut “per la injustí-

cia que suposa estar a la zona 3, fet 
que acaba penalitzant la mobilitat 
dels castellarencs, castigats per un 
sistema tarifari injust”.

L’apartat deliberatiu va incloure 
fins a set mocions (quatre d’ERC, una 
de Som de Castellar, una de Cs i una 
presentada d’urgència per ERC, Junts 
i la CUP) que van tenir sort diversa do-
nada la majoria absoluta de l’equip de 
govern. De les quatre d’ERC, van tirar 
endavant per unanimitat tres: la de su-
port a les ONG que treballen en el res-
cat i salvament del Mediterrani; la que 
demanava millorar l’accessibilitat als 
concerts i actes culturals a les perso-
nes amb mobilitat reduïda i la millo-
ra de la senyalització de carrers tant 
a cruïlles com a façanes. Cs també va 
aconseguir –gràcies al vot de l’equip de 
govern– que s’aprovés la relacionada 
amb estudiar la gratuïtat dels llibres 
de text a les escoles. Finalment, l’equip 
de govern va sumar la resta de forces 
–a excepció de Cs– a la seva moció de 
suport al Correllengua.

En canvi, no van prosperar les 
dues mocions relacionades amb el pro-
cés que, en aquesta ocasió van trobar el 
vot contrari de l’equip de govern. ERC 
va demanar que s’estudiï fer un home-
natge a l’1-O –que aviat farà dos anys– 
batejant amb aquest nom un espai pú-
blic de la vila per commemorar un dia 
que “ha passat a la història de Cata-

CRòniCa | pLE DE sEtEmBRE

 J.g.

imatge del ple de dimarts passat amb públic assistent i membres del consistori. || r.g.

lunya i que posa en valor el fet que 
més de 9.000 castellarencs fessin 
una demostració de valentia anant 
a votar”, va explicar Oriol Martori, po-
nent de l a moció d’ERC. L’equip de go-
vern es va mostrar reticent argumen-
tant que les directrius per modificar 
el nomenclàtor que fa servir la Comis-
sió d’Honors i Distincions tenen com a 
criteri anar facilitant la presència de 
dones. A més, segons va subratllar l’al-
calde, “el nomenclàtor ha de buscar 
el màxim consens, que potser aques-
ta proposta no genera”.

‘sí’ crític de la cup

La CUP va voler matisar el seu ‘sí’ a 
la proposta d’ERC. De fet, va fer pú-
blic un comunicat hores després del 
ple en què asseguren que “al mateix 
temps que creiem que l’1-O va ser 
una victòria molt important i una 
passa de gegant cap a la independèn-
cia de Catalunya, ens provoca una 
profunda tristor el fet de saber que 
els mateixos partits a què ara se’ls 

omple la boca rememorant aquell 
dia són els que han estat posant en-
trebancs a qualsevol oportunitat 
sorgida d’aquella victòria”.

Tampoc es va aprovar una moció 
presentada amb urgència contra les 
detencions de dilluns a Sabadell i altres 
punts de Catalunya i “la repressió de 
l’Estat espanyol”, va dir Josep Maria 
Calaf, d’ERC. A més, segons el portaveu 
de Junts per Castellar, Pau Castellví, 
“som davant d’una greu crisi de vul-
neració de drets humans”. 

L’equip de govern va demanar 
que es deixés la moció sobre la taula 
per trobar un acord amb un redactat 
diferent perquè, segons van dir, enca-
ra no hi ha prou informació sobre els 
fets, però els grups que l’havien por-
tat al ple finalment van demanar que 
es votés i va rebre el ‘no’ dels dotze re-
gidors del govern i del regidor de Cs, 
Matías de la Guardia, que, de fet, va 
agrair “la tasca tant de l’Audiència 
Nacional com de la Fiscalia en les 
detencions de dilluns”. 
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El curs 2019-2020 ha començat amb l’atorgament de 208 beques de 
menjador atorgades a famílies amb infants escolaritzats. El Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental és qui s’encarrega de gestionar 
el pressupost que el Departament d’Ensenyament de la Generalitat 
dedica a aquest àmbit, mentre que l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès hi farà, per vuitè any consecutiu, una aportació extraordinària de 
50.000 euros. Aquest import es destina a complementar els imports 
d’algunes de les beques ja atorgades.  En total, el Consell Comarcal ha 
rebut un total de 228 sol·licituds de població castellarenca. D’aques-
tes, 62 no s’han pogut atendre perquè no complien els requisits, men-
tre que 16 es troben en procés de resolució. Les restants, 150, són les 
ajudes que ja s’han atorgat.   || redACCiÓ

Discrepància pels pisos de l’incasòl El curs 2019-20 comença amb ajuts per a 
150 beques menjador

Veïns de la plaça de la Miranda i membres de Junts per Castellar. || C. doMene

imatge d’arxiu del menjador de l’escola Joan Blanquer. || ArxiU

haBiTaTgE | pLanificació aJunTaMEnT | sERVEis sOciaLs

Fa anys que la ciutadania de Castellar, 
especialment els joves, demanen la 
creació d’habitatge social al municipi 
que els doni l’oportunitat d’indepen-
ditzar-se sense haver de marxar del 
seu poble. El mes de juliol passat, la 
sessió plenària va aprovar una modi-
ficació puntual del POUM que hauria 
de facilitar que l’Incasòl pugui fer una 
trentena de pisos de lloguer social a la 
zona de la plaça de la Miranda.  Dos 
mesos després de l’aprovació al ple 
(Som de Castellar – PSC, ERC i Ciu-
tadans van votar a favor, la CUP es va 
abstenir i JxC va votar-hi en contra), 
l’assumpte dels pisos està generant 
discrepàncies entre diferents actors: 
els veïns de la plaça de la Miranda, els 
grups polítics i l’Ajuntament.

Veïns d’aquesta zona de Caste-
llar han reunit en les darrers mesos 
700 signatures manifestant la seva 
oposició al fet que es construeixi un 
edifici en aquesta plaça. Per fer front 
comú, a més, han creat una associa-
ció de veïns. El seu estrenat president, 
Toni Martínez, que viu a la plaça des 
de fa 55 anys, explica que la finalitat 
de crear l’associació és tenir un dià-
leg amb l’ajuntament i desestimar el 
projecte de voler fer pisos de protec-
ció oficial a la plaça de la Miranda. 
“Volem que la pista que tenim es 
quedi com està i que no es destini a 
fer-hi un edifici, si en un futur l’ins-
titut la necessités per a ampliació, sí 
que estaríem d’acord. A més, estem 
ubicats entre la carretera i un bar-
ranc, amb un coeficient d’edificació 
molt alt i amb un valor dels preus 
dels pisos molt baix. No volem que 
ens toquin la plaça”, va expressar en-
voltat d’una trentena de veïns que es 

van reunir per mostrar el seu rebuig. 
Una de les veïnes presents va recal-
car que també suposaria un proble-
ma de mobilitat perquè “l’únic carrer 
de sortida a la carretera Sabadell 
que tenim és Trias de Bes, que és 
justament on volen edificar”. A la 
trobada també hi era el portaveu de 
Junts x Castellar, Pau Castellví, que 
va dir que volen “fer costat als veïns 
i demanar que l’ajuntament obri 
un procés de diàleg, perquè creiem 
que no hi ha hagut cap intent. Ins-
tem l’equip de govern a trobar un 
emplaçament alternatiu que sor-
geixi d’un procés de selecció tèc-
nic adequat i sòlid i que informi i 
consulti els veïns”.

Les informacions, però, semblen 
contradictòries. Segons va explicar 
Castellví, l’Incasòl ha descartat l’em-
plaçament de la plaça de la Miranda: 
“Per raons tècniques, perquè s’ha 

considerat que és una zona amb 
un possible valor arqueològic i per 
manca d’edificabilitat”. 

obrir un període de reflexió

En aquest sentit, sobre la possibilitat 
que l’Incasòl faci pisos a la plaça de la 
Miranda, des de l’equip de govern in-
formen que “s’obre un període de 
reflexió perquè la voluntat és tre-
ballar buscant el màxim consens” 
i es demanarà una reunió urgent amb 
l’Incasòl per aclarir en quina situació 
es troba la proposta. “Volem tenir les 
màximes garanties i en cap cas la 
voluntat és tirar pel dret”, sostenen.

No obstant, també recorden que 
des de fa més de deu anys no s’ha fet cap 
habitatge públic a la vila i l’ajuntament 
ha de gestionar en aquests moments 450 
sol·licituds de pisos de lloguer social i, per 
tant, és necessari tenir un horitzó d’actu-
ació en els propers temps.  || C. doMene

Els veïns de la plaça de la miranda i Jxc demanen un altre emplaçament

Després que la proposta d’ERC de batejar una plaça amb el nom d’1 d’Oc-
tubre quedés desestimada en el darrer ple pels vots de l’equip de govern 
(Som de Castellar-PSC) i de Ciutadans,  Junts per Castellar proposa que 
es porti aquesta decisió a consulta popular. Segons una nota de premsa 
de Junts, “l’1 d’octubre de 2017 més del 50% dels castellarencs van 
participar en el referèndum d’autodeterminació que es va celebrar, 
malgrat la repressió policial i mediàtica d’aquell exercici de lliure 
expressió popular”. Segons la formació independentista,  l’única mane-
ra d’establir si la proposta gaudeix, o no, del consens popular necessari, 
“és fent que sigui el propi poble qui parli”. Per això, insta l’equip de go-
vern a considerar aquesta proposta en el marc de la Comissió d’Honors 
i Distincions i de nomenclàtor, “per tal de fer-la efectiva”.   || redACCiÓ

Petició de referèndum per batejar la plaça 1-O

POLíTiCa | Junts x castELLaR
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fORMaCió | cLuB DE La fEina

Explorant els recursos a la recerca de feina

La consultoria El 
Despertador fa durant 
tres dies el taller ‘Kit 
bàsic d’orientació’

La Dora l’Exploradora, el cèlebre di-
buix animat que anava a buscar aventu-
res acompanyada del seu amic, el mico 
Botes, acostumava a cridar “el mapa, el 
mapa” per situar-se i fer partíceps els 
espectadors dels seus descobriments. 
El mapa, la motxilla i la cantimplora, es-
tris que portava la Dora i utensilis indis-
pensables per anar per la muntanya, són 
els elements del taller –juntament amb la 
brúixola– que la consultoria El Desper-
tador fa servir pel seu taller ‘Kit bàsic 
d’orientació’, que  va començar a impar-
tir ahir al Club de la Feina de Castellar. 

El taller s’allargarà dos dijous més, el 3 i 
el 10 d’octubre.

“Nosaltres el que proposem al ta-
ller és fer una metàfora, explorem un 
kit bàsic: en cas que estiguéssim per-
duts a la muntanya, quins serien els 
elements bàsics per poder-nos tro-
bar? Aquests objectes necessaris a la 
muntanya els apliquem i els explorem 
en el que és la recerca de feina”, expli-
ca la psicòloga, coach i codirectora d’El 
Despertador  Anna Soriano.

A l’hora de buscar feina, primer 
cal centrar-se. S’ha d’agafar la brúixola. 
“Per poder trobar la feina que ens pot 
encaixar més, ens hem de preguntar 
què més ens agrada o què és allò que 
se’ns dona especialment bé”, assegura 
Soriano, que afegeix que “la brúixola és 
com un element bàsic per poder enfo-
car aquesta recerca cap a una mira-
da en concret”. El següent objecte que 

s’ha de tenir en compte és la motxilla, una 
mica el bagatge de cadascú. Primer s’ha 
de tenir en compte “quines coses s’hau-
rien d’incorporar quant a recursos”  
com aspectes de formació, currículum o la 
generació de contactes, els recursos que 
“ja tenim a la nostra motxilla” i aquells 
altres dels quals ens hauríem de despren-
dre com  “els pensaments propis que 
fan que molts cops ens costi prendre 
decisions o passar a l’acció per possi-
bles pors que puguem tenir”.

L’altre element que es presenta al 
taller és el mapa, que marca el camí  que 
hem de seguir en el sentit de preguntar-se 
“què vull experimentar o què penso 
que pot interessar-me més estratègi-
cament”. La cantimplora, el darrer ele-
ment del taller, simbolitza l’energia, i té 
en compte “com ens cuidem a nosaltres 
mateixos en aquest camí de recerca de 
feina”, conclou Soriano.  ||  j. riUSJordi Esqué, a l’esquerra, impartint el taller. ||j. riUS

L’alcalde, ignasi giménez, amb els membres del Consell de Comerç. || CedidA 

PiMEC | pREsEntació

El Consell del 
Comerç visita 
Castellar

L’alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi 
Giménez, i la regidora d’Activitat Eco-
nòmica, Anna Mármol, van rebre dijous 
de la setmana passada  a l’Ajuntament els 
representants del Consell de Comerç del 
Vallès Occidental, que ahir va celebrar al 
municipi una de les trobades que porta a 

terme periòdicament. A la reunió també 
hi va assistir el president de l’Associació 
Comerç Castellar, Toni Santos.

El Consell és un òrgan de represen-
tació territorial de PIMEComerç, una en-
titat que suma diverses associacions co-
mercials, entre elles Comerç Castellar, 
que treballen principalment per vetllar i 
defensar els interessos dels comerciants 
de Catalunya, en especial de les micro i pe-
tites empreses de comerç. A més, també 
es vol fomentar l’estructura associativa 
del petit comerç, així com dur a terme ac-
cions diverses en tots els àmbits d’activi-
tat que afecten el comerç de proximitat. 
També té com a missió la sostenibilitat, 
la institucionalitat, la formació i la digi-

talització del comerç. 
Les trobades del Consell de Comerç 

se celebren als diferents municipis mem-
bres d’aquest òrgan (Sant Cugat del Va-
llès, Terrassa, Ripollet, Sabadell, Palau-
solità i Plegamans, Cerdanyola del Vallès, 
Rubí i Castellar del Vallès) i compten 
amb la participació dels dinamitzadors 
comercials. 

L’objectiu  d’aquestes reunions a 
les diferents poblacions és que els inte-
grants del consell coneguin els munici-
pis i les realitats en què treballen els seus 
companys, a més de trobar-hi propostes, 
acords i informacions relatives al comerç 
de la comarcal. El Consell del Comerç està 
presidit per Xavier Oliver.  ||  redACCiÓ
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El nou curs de l’Aula d’Extensió Universitària 
per a Gent Gran arriba farcit de propostes. L’1 
d’octubre tindrà lloc el tret de sortida del pri-
mer trimestre, a partir de les 18 hores a l’Audi-
tori d’El Mirador. La doctora Laura Llobet, de 
l’Àrea Bàsica de Salut de Castellar, i una de les 
impulsores del programa de salut de Prescrip-
ció Social, serà l’encarregada d’estrenar la tem-
porada amb una conferència sobre l’envelliment 
actiu que porta per títol  Fer-se gran a Castellar.  

En referència a la resta de la programació 
del curs, el president de l’Aula, Anton Carbonell, 
explica que un dels objectius d’aquest curs és fo-
mentar la presència del talent castellarenc, man-
tenint “fil directe amb el poble, però també 
una connexió amb l’actualitat”. “Volem ser 
molt de poble però també cosmopolites, edu-
car en el coneixement i promoure el pensa-
ment crític, l’opinió fonamentada”, detalla.

En aquest sentit, durant el primer trimes-
tre visitaran l’Aula l’historiador castellarenc Er-
nest Gallart, que oferirà la ponència A 80 anys 
de l’exili de 1939, o el mediàtic advocat de Carles 
Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, amb la 

xerrada sobre el judici de l’1-O, Judici a la demo-
cràcia. Vist per a sentència, una ponència que tin-
drà lloc el 8 d’octubre.  També a l’octubre, però 
el dia 22, farà parada a Castellar l’exdelegat de 
la Generalitat al Regne Unit i a Irlanda entre el 
2011 i el 2019 Josep Manuel Suàrez Iborra, per 
posar la lupa al Brexit.

Un  altre dels noms estrella que marcaran 
la programació de l’Aula serà la cuinera Carme 
Ruscalleda, el 19 de novembre, amb la conferèn-
cia  Com encarar el futur de la 4a, 5a i 6a gamma. 

D’altra banda, l’entitat reivindicarà dues 
figures de les lletres catalanes, Teresa Pàmies 
i Joan Brossa, ja que enguany se celebra el seu 
centenari. El fill de Pàmies, el també escriptor 
Sergi Pàmies, serà l’encarregat d’oferir un re-
trat de la seva mare. En el cas de Brossa, serà 
el filòleg Jaume Aulet qui repassarà la trajectò-
ria de la ploma catalana amb la xerrada El poeta 
total i el paleta essencial.

Finalment, l’entitat ha preparat per al no-
vembre un monogràfic sobre el canvi climàtic, 
Gel i Clima. L’escalfament global, amb el glaciò-
leg Jordi Camins.  || r.gÓMeZ 

Del 16 al 22 de setembre s’ha celebrat a Ca-
talunya la Setmana Europea de la Mobilitat, 
que promou hàbits de mobilitat més soste-
nibles, segurs i saludables. Castellar del Va-
llès s’ha sumat un any més a aquesta iniciati-
va, que aquest 2019 porta per lema ‘Camina 
amb nosaltres!’. Precisament, la ‘Caminada 
saludable: Camina i fes salut’ enguany també 
s’ha afegit a la festa de la mobilitat sostenible. 
Dimecres, una cinquantena de persones van 
fer un recorregut d’uns 4 km pels voltants 
privilegiats amb què compta la nostra po-
blació. La retrobada després de l’estiu va ser 
molt emocionant. Petons i abraçades entre 
els participants després d’algunes setma-
nes sense l’activitat setmanal. “No només 
millorem la salut física amb aquestes ca-
minades, també la mental. Potser la part 
social és més important, fins i tot. Aques-
ta setmana, a més, ho fem en el marc de la 
Setmana Europea de la Mobilitat. Som un 

exemple. Hem de caminar més i deixar el 
cotxe”, assegura la psicòloga Lourdes Villa-
nueva, una de les encarregades de l’activi-
tat organitzada per l’Àrea Bàsica de Salut i 
l’Ajuntament. 

La setmana que ve continuen les activi-
tats relacionades amb la Setmana Europea de 
la Mobilitat amb els tallers d’Educació Viària 
i ambiental que la policia local impartirà als 
centres de primària de la vila entre els dies 
1 i 4 d’octubre entre les 9 i les 12.30 hores. La 
iniciativa té com a objectiu principal donar 
a conèixer les normes bàsiques de circula-
ció i de seguretat, que s’han de respectar al 
carrer, tant des del punt de vista del vianant 
com del conductor. La Setmana del 2019 ens 
anima a moure’ns de manera sostenible, sa-
ludable i segura: caminar o anar en bicicle-
ta són activitats beneficioses no només per 
a la nostra salut i per al medi ambient, sinó 
també per a la nostra butxaca.   || C.doMene

La doctora Laura Llobet 
inaugurarà el curs de L’aula 

‘camina i fes salut’ s’adhereix
 a la mobilitat sostenible

La doctora del CaP de Castellar Laura Llobet serà la protagonista de la primera xerrada. || Q.PASCUAL

Primera ‘Caminada saludable’ després de les vacances d’estiu. || CriStinA doMene

L’auLa | gEnt gRan MEDi aMBiEnT | mOBiLitat
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Després de dos anys, la trobada dels 
aficionats al món del custom del Vallès 
Occidental torna a Castellar del Vallès. 
L’Speedfest s’instal·larà aquest dis-
sabte i diumenge a l’Espai Tolrà amb 
un objectiu clar: arrelar-se a la vila. 

En aquest sentit, Mateo Cristi-
no, organitzador de l’esdeveniment, 
assegura que la fira busca “un ambi-
ent familiar, per a tots els públics”. 
Tot plegat, per enlluernar els infants 
amb els vehicles clàssics del motor, i 
perquè els adults “recordin aquells 
cotxes”.  Cristino explica que el món 
del custom té com a punt de partida 
les joies de quatre i dues rodes ameri-
canes, amb menció especial a la casa 
Harley-Davidson, però també integra 
“clàssics europeus com els Porsche, 
Volkswagen, i motos japoneses”. 
De fet, a l’Speedfest s’hi exhibiran di-
versos models d’aquestes marques, a 
partir dels anys 30, i també altres ve-
hicles clàssics com el Mustang Elea-
nor Shelby GT500 que va aparèixer 
a la pel·lícula 60 segons.

Concretament, l’Espai Tolrà 
aplegarà una vintena d’expositors 
de tallers, artistes del custom, estudis 
de tatuatges i botigues d’accessoris i 
marxandatge, tant d’equipament de 
motos i cotxes com de roba. “El ‘cus-
tom’ és un estil de vida. No és només 
‘tunejar’ un cotxe”, constata Cristi-
no. A partir de les 11 h i fins a les 19 
h, faran parada a l’Espai Tolrà el ta-
ller sabadellenc V8 Classic Trucks, 
Sarmi Garage Motorcycles de Bar-
celona, la botiga Vintage Speedshop 

torna l’speedfest després de dos anys

Exhibició de motos clàssiques de l’Espai Tolrà en una de les darreres edicions de l’Speedfest. || Q,PASCUAL

+ SPEEDfEST 

Diumenge: concurs 
‘car & bike show’ 

Un dels plats forts de la trobada és 
el ‘car & bike show’ que tindrà lloc 
diumenge que ve a partir de les 18 
hores. El concurs, que serà el punt 
i final de l’Speedfest, reconeixerà 

els vehicles més originals i amb 
un ‘custom’ més acurat que 
s’exhibeixin a l’Espai Tolrà. Així, hi 
haurà dues categories, de moto 
i de cotxe, amb tres premis. El 
primer premi consistirà en 300 
euros i un lot d’obsequis de la fira. 
El segon i tercer premi, seran de 
200 euros i 100 euros, respectiva-
ment. Les inscripcions al concurs 
es podran formalitzar al mateix 
recinte firal dissabte al matí. 

o l’estudi de tatuatge Speed Rebels 
Tattoo de Terrassa, entre d’altres. 
L’entrada a l’esdeveniment té un 
preu de 5 euros.

Finalment, el ritme de les dues 
jornades el marcaran els grups de 
rock i country Connie & The Rockets, 
l’exhibició de burlesc de Glitter Girls, 
The Barroom Buddies Band, el tribut 
a AC/DC Rosie’s Rock Band o Hey Ca-
nallas!, que actuaran a l’Espai Tolrà. 
Al recinte també s’hi instal·laran di-
versos food trucks amb especialitats de 
cuina americana, asiàtica i creps.  

aquest dissabte i diumenge l’Espai tolrà acollirà la trobada vallesana de cultura i motor ‘custom’ 

ESPai TOLRà | actiVitat

 Rocío gómez 
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Benvolgut poble de Castellar del 
Vallès:
És del nostre grat saludar-vos a tots 
un any més per agrair la vostra as-
sistència i participació en l’exposi-
ció de col·leccionistes de la nostra 
població, perquè sense vosaltres no 
seria possible aquest esdeveniment. 
A continuació indiquem els quatre 
números premiats a la nostra tóm-
bola. Números que sortien amb les 
tires del sorteig, ara per ara encara 
falta per recollir el segon premi.1r.  
0672 (un pernil).
2n. 4571 (una esquena de pernil).
3r. 3339 (una paella per a quatre per-
sones a El Racó de la Tapa).
4t. 1144 (un robot Roomba).
Per a la recollida de premis contac-
teu amb el Sr. Josep Valero trucant 
al 626 838 490 i per a més informació 
adreceu-vos a l’Ajuntament.
Moltes gràcies i fins l’any que ve.

Sorteig

 Cercle de col•leccionistes

 Junts per Castellar

illuns passat, l’Audi-
ència Nacional espa-
nyola, hereva del TOP 
franquista, va orde-D

“¡Ha llegado España!”

L
A fi d’acabar de completar la magní-
fica descripció dels esdeveniments 
de la sonada cercavila de la Festa 
Major de 1979, podríem afegir-hi que 
el nostre estimat compositor Carles 
Rovira i Reixach va compondre per 
a l’Esbart Teatral i per aquest motiu 
una sardana titulada ‘Quan no sonen 
les campanes’ que es va estrenar el 
cap d’any de 1980.
A més de sentir-la en diverses balla-
des i ocasions, per si a algú li interes-
sa, n’existeixen cinc gravacions:  tres 
cassets i dos CD. Un dins el CD Aires 
de Castellar de l’any 2002 per la Cobla 
Jovenívola de Sabadell; el volum 1 tipo 
k7 de la cobla Genisenca, Catalunya y 
su folklore, de l’any 1982; de nou la Ge-
nisenca i del mateix any amb el títol 
Sardanes i també per aquesta cobla 
l’any 1999 amb un casset i un CD amb 
el títol Taradell. 
Evidentment ens plaurà anar-la posant 

40 anys de la cercavila 
més sonada

 francesc Sagrera

Recentment l’alcalde ha parafrasejat 
a les xarxes socials Greta Thunberg, 
una noia de 16 anys, que va acudir a 
la seu de les Naciones Unides per de-
fensar el medi ambient davant dels 
líders mundials. L’objectiu de l’alcal-
de va ser triar una part del discurs 
que li convenia per tal d’aprofitar-se 
d’una cita feta per un personatge ac-
tual i reconegut, i així justificar que 
les mesures de palla que està prenent 
en matèria de medi ambient són rea-
listes. Una de les parts del discurs de 
Thunberg deia:  “Heu robat els meus 
somnis i la meva infància amb les vos-
tres paraules buides”, en referència 
als polítics. Justament aquest és un 
dels arguments centrals del seu dis-
curs. Així doncs, demanem a l’alcalde 
que deixi de promoure bonics titulars 
i es posi a treballar. Aprofitar-se de la 
feina d’una noia de 16 anys descontex-
tualitzant-la és sinònim d’una eina po-
lítica de control de masses. 
Referenciant cites seves, no canviarà 
la neteja del sotabosc, que aviat serà 
un incendi al noticiari, o la contami-
nació ambiental que no s’evita, perju-
dicant la mobilitat i protegint praxis 
com la de Panreac (que, per cert, ha 
tornat a emetre gasos, es nota per les 
olors), sinó tornant verd un poble que 
cada cop té menys arbres i 
més ciment. No és una crítica més, 
sinó una evidència.

L’alcalde i els insults

 assemblea Llibertària

en el programa Renaixença dels dis-
sabtes i diumenges a Ràdio Castellar.

nar a més de cinc-cents agents de 
la seva policia militar, helicòpter 
inclòs, la ràtzia que es va saldar 
amb la detenció de nou indepen-
dentistes acusant-los de terroris-
me i rebel•lió. 
Tot plegat s’emmarca en una ma-
niobra propagandística orques-
trada des de les altes instàncies de 
l’Estat amb l’objectiu de crear un 
clima d’alarma i enverinament so-
cials, tot intentant lligar indepen-
dentisme amb terrorisme. 
I qualsevol persona que analitzi ob-
jectivament la successió d’esdeve-
niments arribarà a aquesta matei-
xa conclusió.
Poques hores després de l’inici dels 
escorcolls, el tribunal publica un 
comunicat en què s’informa de la 
desarticulació d’un “entramat ter-
rorista” d’arrel independentista, 
que havia estat manipulant subs-
tàncies precursores en la confecció 
d’explosius i que planejava atemp-
tar un cop es fes pública la sentèn-
cia del procés. Com a curiositat, en 
aquest comunicat es fa un ús abu-
siu del condicional. 
Massa condicional tractant-se 
d’unes acusacions tan greus com 
rebel•lió i terrorisme. 
Poc després, es filtra o fabrica un 
vídeo en què apareixen una olla i 
un sac en un garatge, intentant co-
lar-ho com a prova concloent del 
delicte de terrorisme. Tot plegat 
forma part d’un espectacle dantesc 
que arriba a l’èxtasi quan tot el circ 
polític-mediàtic espanyol comença 
a parlar sense cap mena de vergo-
nya ni complex moral de “goma-2” 
i de bombes sense conèixer ni tan 
sols l’atestat policial, que està sota 
secret de sumari.
Tant hi fa. 
A ells ni els importa ni els ha im-
portat mai la veritat. La qüestió és 
que cal justificar d’alguna manera 
una nova aplicació del 155 i s’ha d’in-
fondre el terror entre la població. 
I sempre, quan es tracta de repri-
mir Catalunya, les diferències entre 
partits polítics espanyols s’esvaei-
xen. És més, quan hi ha el PSOE al 
govern, s’acostumen a tolerar mi-
llor els actes repressius per allò 
que són “d’esquerres” i tal. 
Alguns independentistes es plan-
tegen investir Sánchez gratis, fins 
i tot. Barrionuevo i els GAL, Peces 
Barba i allò de “hay que bombarde-

a setmana passada 
es va celebrar la Set-
mana Europea de la 
Mobilitat 2019, amb 

una gran quantitat d’iniciatives 
arreu que mantenen l’objectiu de 
promoure la mobilitat sostenible. 
A la nostra vila aquest és un tema 
especialment preocupant, ja que 
el creixement del nucli urbà s’ha 
basat (i segueix basant-se) en un 
model absolutament dependent 
del vehicle privat. No obstant, als 
carrers sembla que ha passat de-
sapercebuda.
Es fa difícil plantejar alternatives 
sostenibles al cotxe que puguin 
competir-hi. La que pot semblar 
més immediata és la del cotxe elèc-
tric, però aquesta no suposaria un 
canvi real del model de mobilitat, 
ja que manté la perillositat d’acci-
dents, segueix suposant una ges-
tió individual dels desplaçaments 
i conserva la idea que els trajectes 
més òptims són els que es poden 
fer porta a porta. Però, què passa si 
substituïm part dels nostres trajec-

 CuP Castellar

Mobilitat sostenible. Està 
a les nostres mans?

E
l veritable poder d’un 
Estat és la capacitat que 
té per separar a algú de 
les persones que estima, 
d’entrar a casa teva sense 

la presència del teu advocat, a prime-
ríssima hora d’un dilluns mentre els 
teus fills encara dormen i regirar-ho 
tot  i de poder acusar a qualsevol sense 
proves suficients.

 Dolors Ruiz*

Tu també ho veus, oi? No 
és per casualitat.

tes habituals amb cotxe per anar a 
peu o amb bicicleta? Potser no ens 
caldrà anar al gimnàs, controla-
rem més els temps d’arribada, no 
ens haurem de preocupar tant per 
l’aparcament… Això, combinat amb 
el transport públic, sí que suposa-
ria un canvi de model real, en favor 
de la mobilitat sostenible.
El govern actual de Castellar diu 
tenir la voluntat de treballar pel 
medi ambient. En aquest sentit, 
va elaborar un decàleg de les me-
sures a prendre en els propers qua-
tre anys. D’aquestes, la que fa re-
ferència a la mobilitat sostenible 
és la de fomentar una xarxa a peu 
i pedalable. L’actuació concreta 
proposada és la connexió del nucli 
urbà amb Sant Feliu del Racó i les 
Urbanitzacions, que val a dir que 
va ser la proposta del Consell d’In-
fants guanyadora dels pressupos-
tos participatius l’any 2018 i que no 
s’ha executat encara.
Bona part del discurs que l’Ajunta-
ment actual de la vila dirigeix als 
castellarencs i les castellarenques 
construeix la idea de coresponsa-
bilitat. I sí, cadascun de nosaltres 
escollim cada dia com ens movem, 
però cal que darrere les paraules i 
les iniciatives d’una setmana l’any 
hi hagi una voluntat política real de 
canviar el model de mobilitat que 
implica limitar l’ús del vehicle pri-
vat i les inversions que s’hi destinen 
i, al mateix temps, fer del transport 
públic una alternativa competitiva.

ar Barcelona cada 50 años”, Guerra 
i el seu “cepillado del estatuto ca-
talán”... no són del PP, són del PSOE, 
igual que Sánchez, igual que Iceta. 
Qui diu que hem d’investir aquesta 
gent? És l’actitud del “¡Ha llegado 
España!” que deien els franquistes 
quan van entrar a Barcelona. Espa-
nya no canvia per molt que alguns 
s’entestin a defensar un reformis-
me malaltís, com de malalt de sín-
drome d’Estocolm. 
Mentrestant, a Castellar, quan por-
tem al ple municipal una moció per 
condemnar aquests fets, el Sr. Al-
calde i el seu equip de govern diuen 
que prefereixen no mullar-se i, en 
comptes d’abstenir-se, hi acaben 
votant en contra; un “no” clara-
ment contrari als principis de tots 
aquells independentistes que van 
votar-los en les últimes eleccions.
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opinió

l Padró Municipal 
d’Habitants és el re-
gistre administratiu 
on consten tots els 
veïns d’un municipi i 

on s’incorporen les modificacions 
d’aquests. Les seves dades constitu-
eixen prova de residència i de domi-
cili habitual. El padró té una vigèn-
cia de cinc anys, passats els quals es 
renova completament amb l’objec-
tiu de corregir errors i desviacions. 
Les variacions ocorregudes durant 
aquests cinc anys es recullen, fins 
l’any 1969, en un apèndix anual en 
què consta una relació nominal de 
canvis: altes, baixes, canvis de do-
micili dins la població i canvis de 
condició (naixements, majories 
d’edat, casaments, defuncions...).
A partir de 1970 el format dels lli-
bres de registre de padró i els seus 
apèndixs anuals canvia i enlloc de 
contenir un assentament per perso-
na es creen fulls d’empadronament, 
signats pel cap de casa, també or-
denats per districtes, seccions, illes 
de cases, carrers... Serà a partir de 
1996 quan s’estableix el registre de 
padró continu en suport informàtic.
La informació que ens aporta el 
Padró és molt àmplia: ens infor-
ma del nom i els cognoms del veí, 
la seva adreça (carrer i número de 
casa), sexe, edat, estat civil, grau 
d’instrucció (si sap llegir i escriu-
re), lloc de naixement i província, 
professió i temps de residència a 
la localitat. A l’Arxiu Municipal 
de Castellar del Vallès conservem 
el padró municipal d’habitants de 
l’any 1924, que aporta una nova 
dada que, exclusivament, només 
apareix aquest any: el salari que 

  Padró. || joAn MUndet

La informació del padró 
municipal d’habitants

E PLaÇa MaJOR

SíLVia SÁiz CaLVó
arxivera Municipal

es cobrava per la feina realitzada.
La major part de les persones que 
vivien de renda, els rendistes, co-
braven un sou d’entre 2000 i 3500 
pessetes; també l’oficial de l’Ajun-
tament i el farmacèutic cobraven 
3000 pessetes, mentre que el tre-
sorer de l’Ajuntament tenia un sou 
de 2700 pessetes; metges i mes-
tres cobraven 2000 pessetes men-
tre que l’escrivent de l’Ajuntament 
rebia 1800 pessetes i un secretari 
de Jutjat en rebia 1500.
A partir d’aquí els sous són molt 
més baixos: la llevadora tenia un 
sou de 400 pessetes, un xofer rebia 
750 pessetes de sou i vigilants i se-
renos cobraven 175 pessetes.
Tot i així, la majoria de la població 
de Sant Esteve de Castellar tenien 
sous molt més baixos: el director de 
la fàbrica de can Barba tenia un sou 
de 10 pessetes i els encarregats, de 
9. Confiters, electricistes, pintors, 
picapedrers, paletes, forners, sas-
tres, transportistes, barbers, saba-
ters, treballadors d’una foneria, un 
industrial de gasoses, persones que 

es dedicaven al comerç, alguns de-
pendents i jornalers tenien un sou 
de 9 pessetes.
Ferrers, altres paletes, forners, al-
guns jornalers i pagesos, mecànics, 
traginers, persones que es dedica-
ven al comerç i escrivents rebien 
un sou de 8 pessetes, mentre que 
tartaners, persones que també es 
dedicaven al comerç, altres for-
ners, bitlletaires (qui despatxava 
la loteria) i altres barbers cobra-
ven 7 pessetes.
Capítol a part són els jornalers, ja 
que el seu sou oscil•la entre les 9 i 
les 4 pessetes. Normalment els tre-
balladors més grans i experimen-
tats cobraven entre 8 i 9 pessetes, 
mentre que a mesura que dismi-
nuïa l’edat també ho feia el sou. 
Amb 18 anys el sou era de 6 pes-

setes i els joves entre 13 i 17 anys 
rebien un sou entre 4 i 5 pessetes. 
El aprenents cobraven 3 pessetes 
i fins i tot un jove aprenent només 
cobrava 50 cèntims.
Per últim, un pastor rebia 3 pes-
setes, mentre que una minyona 
rebia també la mateixa quantitat. 
Les dones que treballaven a casa 
no rebien cap sou i la seva profes-
sió era la de sus labores. 
De tota manera val a dir que mol-
tes d’elles, encara que en el padró 
figurin com a ocupació sus labores, 
també treballaven a la fàbrica de 
can Barba, però no estan ressenya-
des ni s’apunta cap sou. 
Serà que la mà d’obra femenina no 
tenia cap visualització al padró ni 
en la societat del moment? 
Per altra part tampoc es fa referèn-

cia al sou de religiosos, germanes 
i sacerdots.
Curiositats a part, el sou que rebia 
la major part de la població era 
força minso; malgrat que la major 
part de la població tenia algun ter-
reny (horts i vinyes) que ajudaven 
al manteniment de la família, el sou 
del treball, majoritàriament escàs 
condicionava la vida quotidiana 
dels castellarencs. 
Malgrat que el treball femení aju-
dava a nodrir les necessitats fami-
liars feien que la major part dels, 
aproximadament, tres mil sis-cents 
castellarencs que tenia Sant Esteve 
de Castellar el 1924 tinguessin unes 
condicions de vida força dures, la 
qual cosa ens pot donar una pinze-
llada de com es vivia gairebé cent 
anys enrere.

Cal ser molt valents per superar les ad-
versitats i per aguantar el ritme. Per 
sort tenim la possibilitat d’aprendre 
dels errors anteriors, d’aturar-nos un 
moment i preguntar-nos per què ens 
volen enfrontats. L’Estat Espanyol no 
està preparat per resoldre el conflicte 
amb Catalunya.
Al Ple del mes de setembre a l’ajunta-
ment de Castellar del Vallès ni PSC ni 
Ciutadans han condemnat les detenci-
ons. No han aprovat una moció que s’ha 
presentat amb caràcter d’urgència i 
que demanava condemnar la repressió.
Els Ajuntaments i els polítics que el go-
vernen haurien d’estar al costat de la 
ciutadania en defensa dels drets civils 
i polítics i no al costat de la repressió. 
I encoratjar als veïns a protestar sem-
pre contra la repressió de manera pa-
cífica i democràtica.
Els Ajuntaments haurien de comba-
tre i desmentir les falses notícies i tenir 
cura de la certesa de la informació que 
es difon.  I haurien de ser especialment 
curosos els càrrecs electes, doncs allò 
que diuen molt sovint ve avalat per la 
plaça que ocupen. Els remeto a visio-
nar els últims minuts del ple d’aquest 
dimarts per observar com de fàcil és 
distorsionar la realitat des de la ca-
dira del que mana. Els que hem estat 

escollits pels vots d’un poble hauríem 
de ser els primers a expressar la soli-
daritat amb el patiment de les perso-
nes detingudes i amb les seves famíli-
es, amics i veïns.
No és molt demanar: és de sentit comú i 
és de responsabilitat humana i política. 
I malauradament a Castellar del Vallès 
aquests acords van ser tombats pels 
grups del PSC i Ciutadans.  
 I ens queda un gran dubte. No escol-
taran la veu del poble per molt que tin-
guem raó? 
*Regidora d’ERC

I és que ja estem en precampanya elec-
toral per a les eleccions generals. I 
aquestes detencions tenen evident-
ment intenció propagandística. Bus-
quen evidentment criminalitzar idees 
polítiques legítimes i intenten associar 
un cop més l’independentisme i el repu-
blicanisme amb violència. L’Estat es-
panyol vol atemorir i desmobilitzar el 
conjunt del moviment independentista 
i republicà català, ben divers, absoluta-
ment pacífic i radicalment democràtic.
Amb la imminència de la sentència de 
l’1-O i la repetició de les eleccions gene-
rals, l’Estat espanyol ha engegat preme-
ditadament una nova onada repressiva 
contra el poble català. 
Casualment, ara es tornen a detenir 
activistes independentistes amb acu-
sacions de terrorisme. Llàstima que 
no mostressin la mateixa eficiència 
amb els terroristes que van atemptar 
a la Rambla de Barcelona el 17 d’agost 
de 2017 - algun dels quals era confident 
dels serveis d’intel•ligència espanyols.
L’Estat Espanyol, per molt que es vul-
gui dir democràtic és evident que no 
ha superat l’herència del règim del 78. 
És un estat capaç de permetre presons 
preventives incondicionals tan llargues 
que molt sovint seran l’excusa per in-
flar les condemnes.

D
imarts, al Ple muni-
cipal d’aquest mes 
de setembre, tots 
els grups municipals 
vam adherir-nos al 

Manifest proposat per l’Associa-

 ignasi giménez*

Vaga Mundial pel Clima. 
En defensa del futur, d’un 
planeta viu i d’un món just

ció Entrepobles, llegint-lo com a 
Declaració institucional. Aquest 
Manifest es reprodueix també a 
les pàgines d’aquesta edició de 
L’Actual.
La humanitat s’enfronta a un dels 
seus majors reptes: la crisi climà-
tica. Una crisi que posa en risc la 
nostra pròpia supervivència i la 
d’un gran nombre d’altres espèci-
es i ecosistemes i que impacta de 
manera injusta especialment a les 
poblacions més empobrides i vul-
nerables del món.
L’activista Gretha Thunberg ha 
estat clara i contundent davant els 
caps d’Estat a la Cimera del Clima 
de les Nacions Unides: 
“Els ulls de totes les futures gene-
racions estan posats en vostès. Si 
opten per fallar-nos mai els hi per-
donarem”. Ens ho diu ella i ens ho 
diuen els joves de casa nostra: cal 
actuar davant l’emergència cli-
màtica.
Revertir aquesta situació de crisi 
climàtica és responsabilitat de les 
institucions europees, del Govern 
espanyol, dels governs de les di-
ferents comunitats autònomes i, 
també, dels ajuntaments. Cal estar 
a l’alçada de les necessitats que exi-

geix el moment.
Les dades són contundents i el temps 
juga en contra nostre. Ja estem patint 
les conseqüències: onades de calor més 
intenses i prolongades, sequeres re-
currents, desertificació, augment dels 
fenòmens meteorològics extrems, pèr-
dua de biodiversitat, falta de disponi-
bilitat d’aigua potable i terres fèrtils, 
incendis més virulents, empobriment 
i augment de les desigualtats...
Per aquesta raó des de l’Ajuntament 
de Castellar demanem que es decla-
ri, de manera immediata, l’emergèn-
cia climàtica i es prenguin les mesu-
res concretes necessàries per reduir 
ràpidament a zero net les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle, en línia 
amb el que estableix la ciència i sota 
criteris de justícia climàtica.
És necessari assumir compromisos 
polítics reals i vinculants, molt més 
ambiciosos que els actuals, amb la 
consegüent assignació de recursos 
per fer front a aquesta crisi.
Les institucions, els Estats i les em-
preses han d’escoltar a la ciutadania 
i a les organitzacions que exigeixen un 
nou model socioecològic que no com-
prometi la supervivència de la vida tal 
com la coneixem.
*alcalde
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gastronomia

 Manel Bonafacia

és calent perquè es torri una mica la 
farina i faci una capa que impedeixi 
que durant la resta de la cocció, a foc 
mitjà, absorbeixi més oli del compte. 
El bistec rus ha de ser gruixut, d’un 
o dos dits, i per tant, no es pot coure a 
foc fort perquè es cremaria per fora i 
quedaria cru per dintre, que no passa 
res si fem servir carn de vedella, però 
si és de porc o barrejada, millor que 

Bistec rus, l’avi de 
l’hamburguesael 

Menjador

recomano fer-ne algun dia i servir-lo 
als vostres fills, els que en tingueu. El 
podeu preparar així:
Per a quatre persones, agafem 
400/500 grams de carn picada (ve-
della, porc o meitat i meitat, millor 
picada a la carnisseria al moment), 
la posem en un bol i la salpebrem, hi 
afegim un parell de rovells (o un ou 
sencer), un all i julivert ben picats, 
dues cullerades de farina de galeta 
(o una llesca de pa sec remullada en 
llet i escorreguda). Ho barregem bé, 
hi afegim més farina de galeta si la 
massa queda massa líquida i ho dei-
xem reposar a la nevera una horeta. 
A l’hora de l’àpat, fem una bola amb 
la carn i l’aplanem amb les mans, la 
passem per farina per les dues ban-
des i li acabem de donar forma. Si en 
fem un de sol per a tota la família, el 
posem a fregir en una paella calenta 
amb una fina capa d’oli al fons. Deixem 
que es torri una mica i abaixem el foc, 
a mitja cocció el girem amb cura i dei-
xem que s’acabi de coure. Ha de que-
dar torrat per fora i melós per dintre, 
no sec, i un bon truc és fer servir una 
paella de 20 centímetres si voleu que 
us quedi més gruixut i no tan fet, o 
una de 22 centímetres o 24 perquè us 
quedi més prim i cuit. Per fer bistecs 
individuals, repartim la carn en qua-
tre parts, les aplanem, arrebossem i 
fregim de la mateixa manera.

quedi cuita, però sense passar-se.
El bistec pot ser individual, que és 
quan s’assembla més a una hambur-
guesa, o mida familiar, que és com 
m’agrada a mi perquè és com recordo 
que el preparava la mare, per a tota 
la família. Imagineu-vos un bistec rus 
per a quatre persones, de 400 o 500 
grams de carn i almenys de vint centí-
metres de diàmetre, ben torradet per 
fora i melós per dintre, acompanyat 
amb unes verdures escalivades, per 
exemple. O amb patates rosses, que 
és com ens el preparava la mare: de 
tant en tant n’hem de seguir fent per-
què no se’ns oblidi que a casa podem 
fer aquesta meravella que no té res 
de veure amb les xips de bossa o les 
patates congelades.
El record d’aquest plat que em temo 
que ara no prepara gaire gent m’ha fet 
reflexionar sobre les modes, el pas del 
temps, la transmissió de la tradició, els 
nous costums i el que porten associat.
Al cap i a la fi, un bistec rus cuit a la 
planxa per evitar greixos no és tan di-
ferent d’una hamburguesa feta amb la 
mateixa carn, i probablement molta 
gent el preferiria si tingués al davant 
un exemplar de cada i pogués triar. 
L’hamburguesa, quan és bona i no 
porta coses estranyes, sinó només 
carn, corre el perill de quedar eixuta, 
cosa que no passa amb el rus, que grà-
cies a l’ou i el pa sucat amb llet queda 
molt tendre i melós, i la presència de 
l’all i el julivert en potencien sabor.
El bistec rus no se sol menjar entre pa, 
sinó al plat, amb les patates o l’acom-
panyament que li vulguem posar, i us 

El mes passat parlàvem de la inaugu-
ració d’un local nou al nostre poble 
on serveixen allò que ara anomenen 
burgers, en versió gurmet o prèmium. 
Tastant-les, em van venir al cap un 
plat que a alguns us sonarà a xinès, 
però que fa uns anys, no tants, era fre-
qüent a les cases, i espero que encara 
es prepari: el bistec rus.
Potser és exagerat considerar-lo un 
ancestre de les hamburgueses, però 
hi ha qui sosté que l’origen de les dues 
preparacions són els bistecs tàrtars, 
la carn crua picada conservada en sal 
que va saltar a Amèrica des del port 
alemany d’Hamburg (origen del nom 
de l’hamburguesa) i que també va bai-
xar cap al sud d’Europa fins arribar 
aquí, on va acabar convertint-se en 
el bistec rus.
La base és comuna: carn picada, de 
porc o de vedella, o ambdues barre-
jades, a la que s’afegeix all i/o ceba pi-
cats ben petits o ratllats, julivert, ou i 

**L’actual visita els establiments sense 

avisar, de forma anònima, i paga totes 

les consumicions.

farina de galeta (o molla de pa remu-
llada amb llet, com a les mandongui-
lles), sal i pebre, es barreja bé i es fan 
unes boles més o menys grans que 
s’aplanen, s’arrebossen amb farina 
blanca i es fregeixen.
També es poden fer a la planxa, és 
clar, però l’elaboració més genuïna 
del bistec rus és fregit amb oli suau; 
es posa el bistec a la paella quan l’oli 
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canvis amb continuïtat a l’fs castellar

David Civit és el nou amo dels vestidors del Joaquim Blume, on entrenarà el sènior de l’fS farmàcia Yangüela Castellar. || A.S.A

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar prepa-
ra ja l’inici de la lliga de la setmana que ve i 
dona continuïtat al projecte iniciat la tem-
porada passada per Darío Martínez. Amb 
pocs canvis, la principal novetat és a la 
banqueta, on el tècnic David Civit promet 
treball i sacrifici al capdavant de l’equip.

El projecte de planter de l’equip ta-
ronja seguirà sent el màxim exponent del 
conjunt taronja per a la temporada, que 
s’inicia la setmana que ve en el partit que 
els enfrontarà al Lloret Costa Brava a do-
micili. La nova etapa amb Civit a la ban-
queta promet el mateix estil de joc que ha 
caracteritzat el club amb entrenadors com 
Borja Burgos o Darío Martínez.

El molletenc Civit arriba a la ban-
queta després de convèncer Martínez –
ara segon entrenador de Burgos al CN 
Sabadell i coordinador de l’FS Castellar– 
i amb l’experiència a la base de clubs com 
el Montmeló o el Santa Perpètua. En la 
banqueta, però, no estarà sol i l’acompa-
nyarà l’experimentat Rubén Jiménez com 
a segon entrenador, que va estar al capda-
vant de l’equip fa cinc temporades.

També exjugador dels citats equips 
i del Montornès, el nou tècnic va encaixar 
“en el perfil que buscaven per a l’equip i 

 albert San andrés

amb la manera de jugar i d’on ve el club”.
Amb les baixes confirmades de David 

Fernández, Ivan Carvajal, Max Smith, Iván 
Sequera o el porter Josep Maria Méndez, 
els taronges s’han reforçat amb vells co-
neguts com Oriol Gallardo, Javi Hervás i 
el nouvingut Lluís Puig, provinent del CN 
Sabadell, a més d’un parell de jugadors 
més per concretar.

“Sempre he confiat molt en la feina 
de base i crec que és on els entrenadors 
han de corregir i créixer. Com a tècnic 
has de ser capaç de donar prou quali-

David civit relleva Darío 
martínez en la banqueta 
i aposta pel mateix estil 
de joc del club taronja

tat als jugadors de la base per aconse-
guir que tinguin un bon nivell al primer 
equip” reconeix Civit, que no es marca, 
però, un objectiu a principis de temporada.

“Personalment crec que l’objectiu 
principal és competir als partits i fer un 
joc vistós i alegre en què els jugadors 
gaudeixin jugant. No em marco pujar de 
categoria, guanyar la Lliga o descendir, 
sinó aprendre a competir, que ens cal, i 
al final la Lliga ja ens posarà en el nos-
tre lloc” afirma Civit, d’un equip en què 
“hi ha molt potencial, però cal contro-

lar-lo i saber treure-li profit”.
La idea de treballar la base del club 

és molt bona, segons creu el nou tècnic, 
que remarca que “soc molt probase i 
sempre m’he esforçat molt perquè els 
jugadors treballin i puguin arribar 
molt amunt”, una filosofia que el club 
castellarenc s’esforça des de fa molts 
anys en portar a terme. “Crec més en 
formar jugadors que en fitxar uns al-
tres que marxin a final de temporada 
i desmuntin l’equip cada any” afirma. 
“Construir un grup nou cada curs és 
molt difícil i si es treballa bé la base 
i els jugadors es troben còmodes en 
un club que els dona facilitats, el bloc 
s’acaba mantenint”.

A l’equip encara “hi ha mancan-
ces i carències, sobretot en les peces 
noves que han arribat i en la manera 
d’entendre el joc de cada jugador. S’ha 
de consolidar el joc de l’equip i remar 
tots en el mateix sentit, perquè aques-
tes individualitats i jugadors que tenen 
molt a demostrar i molta capacitat, 
puguin potenciar-ho bé amb l’ajuda 
de tot l’equip”.

Els de Castellar han quallat una 
llarga pretemporada i han aconseguit 
la victòria contra el Montmeló (4-3) i 
han caigut contra el CN Sabadell juve-
nil de categoria nacional (2-4), el Flores-
ta de Tercera Divisió (9-1) i el Montornès 
(3-4) i amb un empat amb el Cornellà (4-
4). Els partits a casa li han servit al tèc-
nic per adonar-se que “el Blume és una 
pista petita que aporta que quan hi ha 
molta gent a la grada, a la pista es noti”.

L’equip militarà aquesta temporada 
al grup I de Divisió d’Honor –l’any passat 
ho va fer al II– on es trobarà amb vells co-
neguts com el Manlleu, Can Calet, Sant 
Cugat, Centelles o el Lloret Costa Brava, 
amb qui debutarà en lliga. 

debutarà el nou 
projecte de l’fS 

Castellar 

OCTuBRE

5

Aquesta setmana la tenista geor-
gina garcia competeix al torneig 
WtA 60k de Porto, a la localitat 
de Caldas de rainha, on tractarà 
de superar els 1/32 de final contra 
la tenista italiana Verena Meliss. 
Al tancament d’edició, garcia ja 

està classificada per als quarts de 
finals de dobles, després de superar 
dimarts la suïssa Ylena in-Albon i la 
grega Valentini grammatikopoulou, 
fent parella amb la moldava nacio-
nalitzada espanyola Cristina bucsa 
per 7-5/3-6/6-10.   

georgina garcia
tractarà d’arribar lluny 
al torneig de Porto
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Nou de nou per a la UE Castellar 
després de superar per 2-1 el CD 
Badia en un partit complicat en què 
van jugar amb un home menys du-
rant 20 minuts. Els blanc-i-vermells 
només van necessitar dos minuts a la 
primera part per anotar els dos gols 
de la victòria.

Tot i l’allau de baixes –Óscar 
Carmona, Àlex Moreno, Jordi 
Ambrós, David López i Jan Marc 
Roldán– els castellarencs van fer un 
onze inicial de garanties per afrontar 
un partit complicat contra un rival 
que va arribar en quarta posició de 
la taula després de sumar una victò-
ria i un empat a l’inici de lliga.

El Badia, l’equip que va que-
dar-se a les portes d’ascendir a Se-
gona Catalana la temporada passa-
da –va classificar-se per la promoció 
desbancant el Can Rull en l’última 
jornada i caient després contra la UD 
Cirera en la promoció– va plantar-se 
al Joan Cortiella amb la intenció de 
jugar de tu a tu amb els locals i aca-
bar amb la imbatibilitat de les dues 
primeres jornades de lliga.

El Castellar s’ho va passar ma-
lament durant els primers minuts, 
amb un Badia capaç d’evitar que els 
de Juan Antonio Roldán s’apropessin 
a la porteria d’Aitor Bravo durant els 
primers quinze minuts. Tot i això, la 
seguretat de la línia defensiva i una 
bona col·locació sobre el terreny de 
joc els va fer aguantar l’embat.

Amb una contundència brutal, 
Toni Murillo aconseguia el primer 
gol dels locals després d’aprofitar 
un rebot del porter provinent d’un 
xut de Marc Estrada. El rival, però, 
no tenia gairebé temps per refer-se 
quan Estrada assistia Carlos Saave-
dra i ara era ell qui aprofitava el refús 
del xut de Saavedra per a fer el 2-0. 
El Castellar era com un huracà que 

Dos minuts frenètics i tres punts (2-1)
La uE castellar supera el cD Badia i suma els nou punts possibles per ocupar el lideratge del grup Vi de 3a catalana

 albert San andrés

fuTBOL | 3a cataLana

sorprenia un Badia confós després 
d’haver dominat.

La segona part igualava les for-
ces a les dues bandes, amb ocasions 
per als dos equips, però sobretot per 
al Castellar, que era capaç de sor-
prendre en tres contraatacs seguits.

Els de Badia però, encara no ha-
vien dit l’última paraula i Rubén Re-
bollo escurçava diferències al 60 amb 
un golàs de falta des del límit dret de 
l’àrea, on Andy Garcia no podia fer 
res. Aquest és el primer gol encaixat 
de la temporada.

Nou minuts després, els proble-
mes encara eren pitjors per al Caste-
llar, amb l’expulsió de Leo Saavedra 

per doble amonestació –la primera 
l’havia vist al primer temps–, que dei-
xava el seu equip amb deu durant els 
últims vint minuts, un període en què 
el Badia tornava a tancar els caste-
llarencs al seu camp.

Tot i això, el Castellar era capaç 
de crear perill i Estrada perdonava 
el 3-1 al 72 després de fallar en la de-
finició en el mà a mà amb Bravo. Mu-
rillo feia lluir-se el porter al 76, que 
amb una bona estirada va enviar la 
pilota a córner.

Aguantant l’allau, els castella-
rencs encara gaudien d’una última 
ocasió al descompte, després d’una 
galopada de llibre de Marc Repiso, 

que, després de córrer més de 30 me-
tres tot sol, va rematar dins l’àrea i 
va aprofitar el refús per enviar la pi-
lota al pal.

Demanant l’hora, els de Roldán 
van embutxacar-se els tres punts per 
aconseguir el ple que els permet ser 
líders en solitari, amb nou punts, des-
prés de l’empat a tres entre l’Olím-
pic Can Fatjó i el Marina-Can Gam-
bús, els dos únics equips que havien 
sumat els sis punts amb el Castellar.

“Teníem un rival molt com-
plicat al davant. Han dominat a 
la primera part, però hem estat 
letals a la contra amb dos gols se-
guits que han encarrilat el partit. 

Érem conscients de la dificultat 
d’aquest partit i així ha estat en 
una segona part en què han pres-
sionat i s’han vist amb un gol i una 
expulsió. Hem defensat molt bé 
i al final hem aconseguit els tres 
punts” va explicar després del partit 
el jugador i segon entrenador, Sergio 
Rodríguez. “S’ha d’anar jornada a 
jornada perquè som molt consci-
ents que aquesta és una Lliga molt 
complicada i hem de seguir treba-
llant per millorar moltes coses” 
conclou Rodri. 

El pròxim rival de la UE Cas-
tellar serà la Juventud 25 de Septi-
embre de Rubí (29/09 a les 12.05).  

La defensa, amb Carlos Raya (esquerra) i Rodri (dreta) de centrals, és una de les referències del joc de la uE Castellar d’aquesta temporada. || A. SAn AndréS
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segona derrota de 
l’Hc castellar (4-2)

Els de Ramon 
Bassols segueixen 
sense sumar a la 
Lliga, tot i plantar cara 
a un rival complicat

Inici complicat de temporada per a un 
HC Castellar que segueix sense acon-
seguir sumar en la segona jornada de 
Lliga. L’equip grana va caure el cap de 
setmana passat per 4-2 a la Seu d’Ur-
gell contra el CH Cadí.

Els inicis de temporada sempre 
són complicats quan s’estrena cate-
goria, i més si és per haver-la perdut. 
L’equip grana segueix a la recerca de 
la seva identitat en un procés que serà 
difícil i llarg, ja que el conjunt haurà 
d’adaptar-se a una nova categoria en 
què feia cinc anys que no participava.

Amb només cinc jugadors del 
primer equip i sense el lesionat Jordi 
Vegas i la nova incorporació Roger 
Estrach, el tècnic Ramon Bassols es 
veia obligat a convocar dos jugadors 
del júnior, Joel Margall i Guillem Cua-
drat, per completar la llista dels juga-
dors que van viatjar a la Seu d’Urgell.

La pista de parquet de la Seu 
va acollir un partit disputat entre 
dos rivals que arribaven en situació 
diferent, amb un debut amb victòria  
per als locals (2-4 al Manresa) i una 
derrota per als visitants (5-7 contra 
el Sant Cugat).

Sobre la pista, però, l’equip 
grana va lluitar en igualtat de condi-
cions durant la primera part i va re-
matar un marcador advers i empatar 
a dos. Amb la igualada, el Castellar 
descuidava la defensa i encaixava un 
d’aquells gols absurds que era defi-
nitiu per a les aspiracions dels caste-
llarencs. De poder passar a capgirar 
el marcador, el 3-2 va definir la línia a 
seguir pels locals, que en la recta final 
aconseguien el quart gol. Jorge Rey, 
amb un hat-trick, i Jan Roca eren els 

  albert San andrés

hOquEi |  2a cataLana

L’hC Castellar va tornar a caure en la segona jornada de lliga. aquesta vegada contra el Cadí. || A. SAn AndréS

golejadors de l’equip groc, mentre que 
Guillem Plans i Xavi Vernet van ano-
tar pels granes.

L’equip va tornar a acusar falta de 
definició, amb molts xuts a porteria du-
rant el partit. Com ja s’ha vist a les últi-
mes temporades la falta d’encert en els 
metres finals els acaba condemnant. 

“És difícil analitzar encara 
l’equip. Ens falta ritme de partit i 
estem buscant amistosos per trobar 

la solució” explica el tècnic, i afegeix 
que “estem en un moment en què 
treballem igual que l’any passat i 
no guanyem. Perdem als últims deu 
minuts i acabem fosos. Esperem que 
quan s’incorporin els dos jugadors 
puguem millorar” conclou Bassols.

L’equip seguirà treballant de 
cara al pròxim partit de Lliga contra 
l’Alpicat, líder del grup D de Segona 
Catalana amb ple de victòries. 

consecutives 
a l’inici de la 

temporada a 2a 
Catalana

DERROTES

2
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Matadepera - juv. 25 Sept. 2-4
Can Parellada - rubí b 2-0
C. Sabadellés - juan xxiii 2-2
uE Castellar - Badia V. 2-1
Castellbisbal - Llano 2-3
La romànica - Planadeu 5-1
Can Fatjó - Marina 3-3
San Lorenzo - Pajaril 0-2
Can rull - Mirasol 6-1

olesa - Sfèric 6-4
Sabadell - barberà 2-3
Sentmenat - Santa Perpètua 6-4
Piera - Sant ramón 5-6
Masquefa - Sant Cugat 6-2
Alpicat - Manresa 7-0
Cadí - hC Castellar 4-2

Lloret - fS Castellar 5/10
Manlleu - Can Calet 5/10
Montcada - Pineda de Mar 5/10
rubí - Cardedeu 5/10
Sant Cugat - Parets 5/10
Castellbisbal - Centelles 6/10
Sant julià - Mataró b 6/10

fuTBOL fuTBOL SaLa BàSquET hOquEi PaTinS
3a cataLana · gRup Vi · J3 DiVisió D’HOnOR · gRup i · J1 cOpa  cataLunYa· gRup 2 · J1 2a cataLana · gRup D · J2

uE Castellar 9 3 3 0 0
olímpic Can Fatjó 7 3 2 1 0
CF La romànica 7 3 2 1 0
Marina - C. gambús 7 3 2 1 0
Pd Pajaril 7 3 2 1 0 
Can rull rt CFU 6 3 2 0 1
juv. 25 Septiembre 6 3 2 0 1
Cd Llano 6 3 2 0 1
Cd badia del Vallès 4 3 1 1 1
Cd Can Parellada 4 3 1 1 1
Ue rubí b 3 3 1 0 2
Ud San Lorenzo 3 3 1 0 2
Ue Castellbisbal 2 3 0 2 1
C Sabadellés 1856 1 3 0 1 2
CS juan xxiii 1 3 0 1 2
CF Mirasol - baco U. 1 3 0 1 2
escola Planadeu 1 3 0 1 2 
FC Matadepera 0 3 0 0 2
 
 

Lloret Costa brava 0 0 0 0 0
fS Castellar 0 0 0 0 0
CeFS Manlleu 0 0 0 0 0
CFS barri Can Calet 0 0 0 0 0
CFS Montcada 0 0 0 0 0
FS Pineda de Mar 0 0 0 0 0
rubí CeFS 0 0 0 0 0
FS Cardedeu 0 0 0 0 0
FS Sant Cugat 0 0 0 0 0
Parets FS 0 0 0 0 0
FS Castellbisbal 0 0 0 0 0
Centelles Ae 0 0 0 0 0
Sant julià de r. FS 0 0 0 0 0
FAV Mataró b 0 0 0 0 0
 

AeSe  0 0 0
Cb Castellbisbal  0 0 0
Cn tàrrega  0 0 0
Cb ripollet  0 0 0
Cb Artés  0 0 0
Cb Alpicat  0 0 0
Cb navàs  0 0 0
CB Castellar  0 0 0
Cb Cerdanyola  0 0 0
Ue Sant Cugat  0 0 0
Centre Catòlic L’H  0 0 0
reus Ploms Salle  0 0 0
bàsquet Pia  0 0 0
bàsquet Almeda  0 0 0

CLaSSifiCaCió  PJ Pg PPCLaSSifiCaCió PT PJ Pg PE PP CLaSSifiCaCió PT PJ Pg PE PP CLaSSifiCaCió PT PJ Pg PE PP

HC Alpicat 6 2 2 0 0
UeH barberà 6 2 2 0 0
CP Sant ramón 6 2 2 0 0
CH Cadí 6 2 2 0 0
CP Masquefa 3 2 1 0 1
HC Sentmenat 3 2 1 0 1
HC Montbui 3 1 1 0 0
Club olesa Patí 3 2 1 0 1
CH Santa Perpètua 3 2 1 0 1
PHC Sant Cugat 3 2 1 0 1
HC Piera 0 1 0 0 1
hC Castellar 0 2 0 0 2
HC Sfèric 0 2 0 0 2
CeH Sabadell 0 2 0 0 2
CP Manresa 0 2 0 0 2

AeSe - Castellbisbal 28/09
tàrrega - ripollet 28/09
Artés - Alpicat 28/09
navàs - CB Castellar 28/09
Cerdanyola - Sant Cugat 28/09
Centre Catòlic - reus 29/09
basquet Pia - Almeda 29/09 
 

El CB Castellar tindrà al davant una temporada complicada. || A. SAn AndréS

Casado i Alcaraz, 
vencedors de la Copa
Els dos castellarencs acaben en 
primer i segon lloc a sant Vicenç

Aquest cap de setmana arrenca una nova 
temporada de la Copa Catalunya de bàsquet 
en què el CB Castellar tractarà de mantenir 
la categoria després de l’última reestructu-
ració econòmica al club.

Els groc-i-negres arriben després d’una 
pretemporada curta però bona en què des-
prés de perdre en el debut durant la presen-
tació per la Festa Major amb el Sant Pere de 
Terrassa van superar la UE Sant Cugat –rival 
del mateix grup de Copa– i el CN Sabadell, de 
Primera Catalana.

Els grups de Copa Catalunya s’han tor-
nat a modificar aquest nou curs i l’equip cas-
tellarenc repeteix al grup II, un quadre més 

lleuger que l’I, on trobem clàssics com el Sant 
Josep, el Granollers o el Cotonificio. Tot i això, 
el II tampoc serà fàcil amb rivals de l’altura 
del Ripollet, l’Artés o la Pia Sabadell, a banda 
dels hospitalencs AESE i Centre Catòlic o 
les sempre complicades pistes de les Terres 
de Ponent, amb el Tàrrega o l’Alpicat com a 
principals esculls.

Els de Quim Pérez-Alarcón debutaran 
aquest dissabte (19.30 h) a la pista d’un nou-
vingut a la categoria, el CB Navàs, un conjunt 
compacte que aquesta temporada es farà fort 
a casa i que voldrà donar la sorpresa contra un 
CB Castellar que farà de la lluita el seu màxim 
exponent.  || A. SAn AndréS

Arrenca un any complicat a Copa

Axier Casado i Oriol Alcaraz van imposar-se en la Copa 
Catalana de ciclisme en categoria cadet després d’un 
campionat excepcional en què els dos castellarencs han 
comandat des de l’inici. En la prova final a Sant Vicenç 
dels Horts no hi va haver la sorpresa i els dos ciclistes del 
Tot-Net Terrassa es van alçar amb el primer i segon lloc 
respectivament.

A Sant Vicenç, Casado i Alcaraz també van ocupar 
el primer i segon lloc de la classificació, amb Àlex Cano 
(CC Sant Boi) en tercer lloc, després de completar un cir-
cuit de 42 km. 

Casado s’emporta el títol amb 527 punts, i Alcaraz  
–millor cadet de primer any– en suma 467 després de 16 
proves. El tercer va ser Sergi Darder (CC Sant Boi), que 
queda amb 364.  || A. SAn AndréS

CiCLiSME | cOpa cataLana

BàSquET | cOpa cataLunYa

fuTBOL (uE Castellar)

DiSSaBTE 28 SETEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   aleví D – fundació terrassa  
09:00   infantil fem – f. terrassa  
10:30    prebenjamí a – can trias uD 
10:30     benjamí c – cerdanyola 
12:00     benjamí a – Olímpic garriga
12:00     benjamí E – Ef Ripollet  
13:00     prebenjamí B – cn terrassa  
13:00     benjamí D – pB sant cugat  
15:00     juvenil a – natació terrassa  
17:00     cadet a – natació terrassa  
19:00     juvenil B – Juv. 25 sept.  

DiuMEngE 29 SETEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15     veterans – cerdanyola  
10:30     aleví a – nàstic manresa  
10:30     aleví B – fundació terrassa  
12:00     benjamí a – c. sabadelles  
13:00     cadet B – montañesa  

agEnDa
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BàSquET (CB Castellar)

DiSSaBTE 28 SETEMBRE
Pavelló Puigverd
16:30  sots 25 B  – cB sentmenat 

Partits a fora
19:30   cB navàs -  sènior a 
20:15   sabadell sud cB -  sots 25 a 

DiuMEngE 29 SETEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00   premini – partit amistós 
09:00    mini – partit amistós 
12:00    júnior  – aE Les corts uBaE 
19:00    sènior fem – uB mir 

fuTSaL (fS Castellar)

DiSSaBTE 28 SETEMRE
Partits a fora
09:00  montcada -  prebenjamí
10:30    montcada -  benjamí B
12:00  montcada -  benjamí a
13:15    montcada -  juvenil B
14:30   montcada -  cadet

DiuMEngE 29 SETEMRE
Pavelló Joaquim Blume
09:30   infantil B -  montcada
10:30    infantil a -  montcada
11:30     aleví c -  montcada
12:30    aleví B -  montcada
13:45     juvenil a -  cn sabadell

Partits a fora
16:30    montcada  -  sènior B

hOquEi (hC Castellar)

DiSSaBTE 28 SETEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
16:00  prebenjamí a – sant Josep 
17:00   benjamí a – caldes 
19:45    sènior 2 cat – Hc alpicat 

Partits a fora
11:00   Les franqueses -  benjamí B
12:15   Hc capellades -  infantil

DiuMEngE 29 SETEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
10:00   aleví – cH arenys de mar 
11:30    júnior – Hc sentmenat 

Partits a fora
10:30 cp torrelles -  fem 
13:00   caldes -  juvenil 
12:45   manlleu -  prebenjamí plata 

RugBi (RC CaSTELLaR)

DiSSaBTE 28 SETEMBRE
Estadi Colobrers
09:00   Entrenament pretempo-
rada amb escola fc Barcelona

TEniS i PàDEL (CT Castellar)

DiSSaBTE 28 SETEMBRE
Pavelló Puigverd
10:45    infantil a – cV cerdanyola 
12:30    infantil c – sant gervasi
12:30    cadet B – i. montserrat
20:30   sènior B – cV sant adrià

DiuMEngE 29 SETEMBRE
Partits a fora
16:00   cV sant cugat - infantil B  
16:00   cV avinyó -  sènior a masc.  
17:00   col·legi alemany  -  sènior a  
17:45   cV sant cugat -   cadet a  
19:45   cV sant cugat -   juvenil
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cultura auditori municipal

Anna Roig i Àlex Cassanyes Big Band 
Project van portar La tendresse aquest 
dissabte a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont. Feia ja nou anys que Roig no visi-
tava la nostra població i era, a més, la 
primera vegada que ho feia abraçada de 
la magnífica big band del Penedès. L’ha-
víem vist, i ens havia enamorat, amb la 
banda l’Ombre de ton Chien, que ara, 
de moment, ha deixat aparcada. Aques-
ta vegada, i després d’uns quants con-
certs d’estiu a l’aire lliure, tornen als 
auditoris els catorze músics, el direc-
tor i la preciosa veu d’Anna Roig per fer 
un sentit homenatge a la cançó france-
sa. Entre d’altres, amb un repertori di-
vers i no pas el més conegut de la cançó 
francesa, “sinó que és un recull de les 
cançons que a mi més m’han marcat 
i remogut”, explicava Roig al públic.

Àlex Cassanyes també ha remogut 
aquestes cançons i ha arranjat melodi-
es de Jacques Brel, Georges Brassens, 
Serge Gainsbourg, Barbara i temes deli-
ciosos d’autores menys conegudes com 
Michèle Bernard. Cassanyes té la vir-
tut de fer no només una versió pròpia 
de les peces que arranja sinó, i sobretot, 
de convertir-les en paisatge i atmosfera 
d’allò que explica la cançó i que l’Anna 
canta, ja sigui a través de les melodies 
que ens transporten al passat nostàlgic 
de quan, amb els amics d’infantesa, sor-
tíem a voltar cada tarda amb bicicleta, 
com el que explica la cançó ‘La bicyc-
lette’ d’Ives Montand; fent-nos viure 
el comiat de dos amants abans que ella 
pateixi un accident mortal d’avió; o fer-
nos ballar abraçats d’algú de qui ens 
enamorem només mentre dura un ball; 
i a través del punyent tema de Barba-
ra, que ens parla del comiat d’una filla 
al seu pare que es mor, un pare de qui 
havia patit abusos, o contemplant, com 
relata la lletra de ‘Le passant’, les per-
sones que ens creuem pel camí i que ja 
mai més tornarem a veure. 
Si l’Àlex ens atrapa amb els seus arran-
jaments, l’Anna ho fa amb la seva veu 

tan particular i, alhora, amb les explica-
cions que fan de preàmbul de les peces. 
“M’agrada explicar, en català, una 
mica quina serà la història de cada 
cançó, que canto en francès”. Fent 
això, i sobretot, fent-ho de la manera 
tan dolça que té l’Anna d’explicar-se, el 
públic hi queda atrapat. De fet, abans 
d’entrar a l’auditori: “Venim perquè 
ja estem enamorats de la veu d’An-
na Roig”, deia un assistent, després 
de ratificar el bon estat de salut de la 
cantant després del concert.

Roig i Cassanyes, i els músics, rei-
vindiquen la tendresa. Ho fan amb totes 
les lletres, expressant la seva militància 
al públic, i interpretant peces de con-

militants de la tendresa

anna Roig va dedicar un dels temes al públic, sense el qual –va dir– no hi hauria concerts. || Q. PASCUAL

anna Roig i Àlex cassanyes Big Band project van oferir un repertori basat en la cançó francesa a l’auditori municipal

 Marina antúnez

anna ROig 
va cantar de nou 
a Castellar i ho 
va fer en format 
orquestra 

180 PERSOnES 
van gaudir de 
l’espectacle que 
va presentar a 
l’Auditori, ‘La 
tendresse’

junt i només a veu i piano.
I en el punt àlgid, per si no n’hi ha-

gués prou, Cassanyes també diu que vol 
“explicar el que per a mi és la tendre-
sa”, i ho fa amb la composició i inter-
pretació d’un tema instrumental que 
ha titulat ‘Lux macula’, un punt de llum 
que s’obre a totes les orelles del públic, 
ben atentes. Els músics, que hi fan sen-
tir per sobre els instruments de vent, 
executen a la perfecció aquest esperit 
de tendresa.

Cap a la part final del concert 
d’aquesta gira, a més de la cançó fran-
cesa, Roig també es permet la llicèn-
cia d’interpretar la ‘Tendresa’ de Lluís 
Llach i de fer-nos, al bis final, un tema 

de la banda que la va donar a conèixer 
al gran públic, l’Anna Roig i l’Ombre de 
ton Chien, ara sí, amb una big band im-
pressionant al darrere. 

El concert d’Anna Roig i Àlex Cas-
sanyes Big Band Project ha obert la 
temporada cultural a l’Auditori Muni-
cipal d’aquesta tardor-hivern omplint 
180 butaques. El proper espectacle, 
A.K.A., ja ha esgotat les entrades per 
al dia 4 d’octubre. La proposta següent 
serà Una gossa en un descampat, el dia 
19 d’octubre. 

El dia 16 de novembre es podrà 
gaudir d’El brindis; el 30 de novembre, 
de La reina de la bellesa de  Leenane  i el 
14 de desembre, de Lapònia. 
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culturaentitats

El centre Excursionista entrega un xec solidari a l’entitat i quatre artistes han col·laborat en el disseny de bosses

L’entitat Suma + per la Marató de la 
Diversitat ha rebut, aquest dimecres, 
un xec solidari per import de 1000 € 
aconseguit gràcies a l’alta participa-
ció a la caminada nocturna #sotala-
lluna realitzada el dia 6 de juliol i or-
ganitzada pel Centre Excursionista 
de Castellar. D’aquesta manera, l’en-
titat ha agraït novament la solidari-
tat de castellarencs i castellarenques 
per aquesta causa.

D’altra banda, quatre artis-
tes de Castellar també s’han afe-
git a la iniciativa amb la voluntat 
de recaptar més fons. Enric Agui-
lar, Josep Masaguer, Blanca Gibert 
i Joan Mundet han col·laborat en el 
disseny d’unes bosses de roba. A 
cada una hi ha un dibuix d’un racó 
emblemàtic de l’entorn de Caste-
llar del Vallès. Comprant la bossa, 
es dona dret a participar en el sor-
teig d’unes làmines originals. El 
preu per bossa és de 5 €. 

Suma+ ha previst per a aquest 
dijous una xerrada amb la psicòloga 
Meritxell Masachs a la Sala d’Actes 
d’El Mirador. Ella parlarà de la fa-

L’associació que suma + a castellar
SOLiDaRiTaT | DiVERsitat

mília i els ancestres i explicarà si 
ens influencien o no. La inscripció 
per assistir-hi és de 5 €, que també 
es donaran a Suma+.

Suma+ per la Marató de la Di-
versitat és un projecte que duen a 
terme un grup de pares i mares a 
través de la Federació d’AFAs de 
Castellar del Vallès amb el suport de 
l’Ajuntament i de totes les escoles i 
instituts de la vila. És una associació 
sense ànim de lucre que té com a fi-
nalitat fer ressò, sensibilitzar i recap-
tar fons per la diversitat dels infants 
de Castellar del Vallès.

La Marató va néixer amb la in-
tenció d’unir tot un poble en una ma-
teixa causa, recollir fons per millorar 
l’atenció de l’alumnat amb diversitat 
de necessitats, en els nostres centres 
educatius.Les activitats i actes que 
organitzen des de l’associació són to-
talment inclusius, pensats per gau-
dir en companyia dels veïns. Els co-
merços, empreses i administracions 
col·laboren de manera conjunta per 
donar suport a aquesta causa.    ||  

MArinA AntúneZ El Centre Excursionista de Castellar va lliurar dimecres a Suma+ un xec solidari per import de 1.000 euros. || M. AntúneZ

una representació de Castellar per les llibertats, dimecres passat, al Calissó || r.g.

Neix l’entitat 
Castellar per 
les Llibertats 
“Som una plataforma política però 
no partidista, transversal, que vol 
remoure consciències socials a tra-
vés de la cultura i fomentar la lliber-
tat de les persones”. Així es defineix 
Castellar per les Llibertats, una en-
titat de nova fornada que aplega una 
quinzena de castellarencs i castella-
renques. En la seva presentació, di-

mecres passat, en una roda premsa 
al  Calissó d’en Roca, la plataforma 
es va posicionar “en contra de les 
detencions dels CDR d’arreu del 
territori”.  “Són unes detencions 
totalment injustes, són un acte de 
repressió i és contra això que nos-
altres lluitem i volem treballar”, 
assevera Ferran Rebollo, membre 
del col·lectiu. 

Cal destacar que, l’entitat, que 
ha dut a terme diverses lectures dra-
matitzades a equipaments com la Bi-
blioteca o amb motiu de Sant Jordi, 
oferirà aquest diumenge a les 12.30 
hores al Calissó d’en Roca, la lectu-
ra dels relats Contes des de la presó, el 
llibre que ha publicat Oriol Junque-
ras. Aquesta proposta cultural servi-

rà per “celebrar tant els resultats 
de l’1-O com que la gent fos lliure 
de poder participar malgrat que 
l’Estat Espanyol busqués la mane-
ra que no ho féssim. La ciutadania 
va lluitar per aconseguir-ho”, afe-
geix Rebollo.

D’altra banda, el col·lectiu cul-
tural detalla que, tot i que les prime-
res propostes que han desenvolupat 
són lectures dramatitzades, estan 
oberts a tota mena d’expressions 
artístiques. “El que volem és dur 
a terme activitats pensant en la 
cultura, però també en les lliber-
tats i en els problemes que tenim 
ara mateix a Catalunya”, conclou 
Conxi Gràcia, membre de Castellar 
per les Llibertats.  ||  r. gÓMeZ

auDiTORi MuniCiPaL | cOncERt
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cultura corals

L’espectacle de 
sOm·night va 
enlluernar en les 2 
funcions fetes a la 
sala de petit format

SOM·night va aconseguir exhaurir 
totes les entrades a les dues funci-
ons que va oferir dissabte passat a 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu 
amb l’espectacle Salta al buit. El mun-
tatge “va més enllà de la música o, 
en tot cas, aprofita la música per 
anar més enllà”, diu la directora de 
SOM·night, Sònia Gatell. 

Salta al buit és un espectacle 
que compta amb música en directe 
interpretada per Sergi Rodríguez al 
piano i les veus de SOM·night dirigi-
des per Gatell. La companyia trenca 
la formació coral per presentar un 
espectacle amb moviment escènic, 
coreografies i interpretació de text. 
“Volem que la música ens ajudi a 
entendre moments crucials de la 
vida dels joves, com la incompren-
sió, el dubte, el trencament, la de-
cepció, els somnis, l’esperança”, 

‘salta al buit’ va exhaurir entrades
SaLa PETiT fORMaT | EspEctacLE

apunta Gatell.  
El repertori va incloure unes 

interpretacions plenes d’energia i 
matisos que van ennluernar els es-
pectadors. S’hi van poder escoltar 
melodies de grans musicals com  
Newsies, Chicago, Adèle, El gran 
showman, Rent o Tick, tick... boom 
entre d’altres, com la peça que va 
entrar en format coral en el moment 
final, ‘With or without you’ d’U2, in-
terpretat en una atmosfera especial, 
un escenari buit on hi van lluir, sub-
tilment, unes espelmes de colors. I el 
públic encara es va quedar una es-
tona més assegut a les butaques un 
cop acabat. “Necessitava uns mi-
nuts per tornar després d’aquest 
viatge”, manifestava, emocionat, un 
espectador.

Tres anys després de la seva 
estrena, Salta al buit va tornar a de-
mostrar el per què de l’èxit aconse-
guit cada vegada que s’ha mostrat 
a l’escenari. Aquest cop, retrobem 
una companyia més madura i amb 
prou talent per lluir, com ja feia, i 
que torna a pujar a l’escenari amb un 
espectacle revisat, actualitzat i amb 
més energia que quan va donar-se a 
conèixer.  ||  M.  AntúneZ Moment d’un dels números de l’espectacle ‘Salta al buit’ amb SOM·night. || Q. PASCUAL

assaig de la Coral per concert de diumenge a l’auditori Municipal. || M. A.

SPf | EspEctacLE

Pas a Pas 
presenta un 
concert emotiu

La Coral Pas a Pas oferirà, de nou, un con-
cert a l’Auditori Municipal Miquel Pont, dis-
sabte que ve a les 13 hores. En aquesta oca-
sió, el repertori triat té com a eix central les 
emocions. “A partir de quina emoció ens 
transmet cada cançó”, explica la directo-
ra de la coral, Clara Martí. Les emocions 
també aniran relacionades amb els colors, 
que el públic podrà veure aquell mateix dia 

a l’escenari, “ja sigui a través d’algun ob-
jecte d’aquell color o pel que es projecta 
en una pantalla, etc.”. Aquest serà, sens 
dubte, el factor sorpresa, “que ni nosaltres 
sabem encara”.

Com ja van iniciar l’any passat, els 
cantaires –una vintena– oferiran un es-
pectacle molt complet, en què no només hi 
haurà cant, sinó també un narrador i ball. En 
aquest sentit, compten amb la col·laboració 
de l’escola sabadellenca Escènics, forma-
ció i creació artística, d’alumnes d’Espa-
iart i també d’alumnes de l’escola El Casal 
“que van fer el servei comunitari amb 
nosaltres el curs passat”, apunta Martí. 
D’aquesta manera, es tancarà el servei com-
partit, amb el concert. A més, els cantaires 
estaran acompanyats, al piano, per Miquel 
Garcia, i per Paula Duran a la flauta traves-

sera.  “Totes les peces que hem assajat de 
gener a settembre les presentem ara, són 
d’estrena, excepte dues”. El format d’es-
pectacle funciona molt bé i, per als cantai-
res, usuaris de Suport Castellar i Adips, és 
un repte afegit perquè “han d’estar con-
centrats cantant sabent que, al mateix 
temps, estan passant coses a l’escenari”, 
comenta Martí. La satisfacció és comprovar 
com gaudeixen públic i cantaires, al mateix 
temps, amb la proposta. “Sempre és una 
satisfacció immensa veure com la cara 
se’ls il·lumina un cop s’acaba el concert”. 

Als cantaires de la coral els costa es-
pecialment mostrar les emocions, per això 
cantar en escenaris, i col·laborant amb al-
tres entitats, és un repte afegit. “Amb tan 
poc temps que tenim ho aconsegueixen, 
són capaços de fer-ho”.   || M. AntúneZ
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El castellarenc Oriol Vicente, a través 
del vicerectorat de recerca de la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona, ha 
digitalitzat i reproduït amb impresso-
res 3D unes peces úniques que expli-
quen el comerç al Mediterrani occi-
dental a l’antiguitat. “És un projecte 
europeu en què participen tres mu-
seus”, diu Vicente: el Museu Arqueo-
lògic d’Eivissa, el Museu Arqueològic 
d’Empúries i el Museu d’Ensérune, a 
França. “S’han posat d’acord per fer 
aquest projecte, en què participa la 
UAB”, afegeix Vicente.

El projecte que s’ha muntat és  
un laboratori obert d’innovació en hu-
manitats digitals. Es va engegar fa tres 
anys al voltant de les humanitats di-
gitals, “que utilitzen el món digital 
per desenvolupar les seves feines, 
tant en l’àmbit de recerca de gestió, 
docència i difusió”. Es van comprar 
dos escàners 3D que fan fotografies i 
punts de núvol per situar i els objectes 
a l’espai,  “agafen la forma i el volum i 
també els posa textura”, diu Vicente. 
Així, es  poden aconseguir imatges de 

qualsevol cosa, des d’una cullera fins 
a un temple, les virtualitza perquè es 
puguin veure i estudiar des de qual-
sevol punt del món. “Democratitza 
l’accés a aquell objecte, democra-
titza la cultura”.

En concret, a Eivissa, el projec-
te europeu en què treballen Vicente 
i el seu equip de la UAB és fent la di-
gitalització de les millors peces de fe-
nicis i grecs i la reproducció d’aques-
tes peces utilitzant impressores 3D. 
“Fins ara, per reproduir les peces 
s’havia de fer un motlle, i és clar, 
tenir a mà la peça original”, acla-
reix Vicente.

La digitalització serveix per a 
la conservació, i s’aconsegueix una 
còpia gairebé exacta de l’objecte. “Si 
es degrada l’original, en podries re-
produir un altre d’igual”. Amb la 
impressora s’aconsegueix una peça 
gairebé igual, de manera que “tenim 
unes eines que ens permeten gau-
dir de les obres d’art des de casa”. 

Des de la universitat, comenta 
Vicente, s’està fent aquesta feina de 

conservació, difusió i estudi que per-
met, alhora, generar noves narrati-
ves. “Amb la realitat virtual, la re-
alitat augmentada, pots explicar 
l’obra d’art de maneres molt di-
ferents, donar un altra visió”. En 
aquest sentit, la peça es pot percebre 
a través del so, del vídeo i de la imat-
ge, immersius.

tanit o no

La Tanit és una peça que, a Eivissa, és 
una icona del seu patrimoni. Era una 
deessa fenícia, i després púnica, que 
a l’illa va tenir molta acceptació. Ara, 
l’equip de la UAB ha digitalitzat una 
peça trobada a principis del segle XX 
que es va dir que era una Tanit. Però, 
investigant, es va veure que s’havia 
fet en un taller de Sicília, “i allà no hi 
havia fenicis, sinó grecs”. Per tant, 
no pot ser una Tanit, sinó que “deu ser 
una Demèter”. En tot cas, és un bust 
d’argila excepcional que encara con-
serva part de la pintura. “El treball 
dels cabells és minuciós”. Ha estat 
digitalitzada.   || MArinA AntúneZ

La pel·lícula de Quentin Tarantino Érase una vez en... Hollywood obrirà el 
diumenge 6 d’octubre, a les 18.45 h, la programació estable de cinema impul-
sada per sisè any consecutiu per l’Ajuntament de Castellar. Cada diumen-
ge, fins al mes de maig, l’Auditori Municipal Miquel Pont tornarà a acollir 
sessions que es faran en suport digital estàndard d’alta definició (HD 2K).
Érase una vez en... Hollywood, el primer títol escollit, és una comèdia negra 
que compta en el seu repartiment amb Leonardo DiCaprio, Brad Pitt i 
Margot Robbie, entre d’altres. 

La programació de cinema dels diumenges del mes que ve continua-
rà el diumenge 13 d’octubre amb una doble sessió. A les 16.30 h, la comèdia 
de Santiago Segura Padre no hay más que uno; i a les 18.45 h, Rocketman, el 
musical dirigit per Dexter Fletcher que explica la història d’Elton John. 
El diumenge 20 d’octubre, a les 18.45 h, es projectarà el film català, dirigit 
per Laura Jou, La vida sense la Sara Amat, una proposta del Club Cinema 
Castellar Vallès que s’ha inclòs dins la  programació del Correllengua 2018 
impulsada per la CAL Castellar. Finalment, el film d’animació El rey león 
clourà la programació d’octubre el dia 27 (16.30 h i 18.45 h).

L’octubre també és el mes escollit per reprendre la programació de 
cinema familiar que un cop al mes s’inclou dins el Cicle de Cinema Infan-
til en Català (CINC) impulsat per la Generalitat. El títol seleccionat per al 
diumenge 20 d’octubre (12 h i 16.30 h) és Toy Story 4.

Aquesta nova temporada, el portal web www.auditoricastellar.cat 
ha activat novament la venda d’entrades per Internet a les sessions de ci-
nema que tenen lloc els diumenges a l’Auditori. La compra es podrà fer en 
totes les projeccions de pel·lícules que organitza l’Ajuntament de Caste-
llar del Vallès, tant pel que al cicle de cinema familiar com al que du per 
títol ‘Diumenge d’estrena’.  

els divendres, cinefòrum i docsbarcelona del mes

La programació de cinema a Castellar es completa amb l’oferta dels di-
vendres, que inclou sessions de cinefòrum organitzades pel Club Cine-
ma Castellar Vallès i les propostes de DocsBarcelona del mes, una inici-
ativa impulsada per Cal Gorina, el Club Cinema Castellar Vallès i L’Aula 
d’Extensió Universitària.

Des del 13 de setembre i fins al 19 de desembre es projectaran un 
total de 13 títols (11 en divendres i 2 en dijous) en versió original. Entre 
aquests, s’hi podran trobar pel·lícules com La favorita (Oscar a millor 
actriu), les franceses En buenas manos i Gracias a Dios (que relaten el 
procés d’adopció i el cas real d’abusos sexuals comesos per un sacerdot, 
respectivament), la comèdia negra argentina El cuento de las comadrejas, 
el drama Alabama Monroe o dues pel·lícules ambientades en la Segona 
Guerra Mundial, Lejos de Praga i El vendedor de tabaco. També hi haurà 
una nova sessió del cicle Filmoxarxa impulsat per la Filmoteca de Cata-
lunya, amb el bàsic del cinema català La piel quemada.

 Pel que fa a l’oferta del DocsBarcelona del Mes, les projeccions 
tractaran temes com el preu de l’habitatge a escala mundial (Push), la 
vida d’una jove en un camp de refugiats palestí (What Walaa Wants) i 
una iniciativa de cultiu de tomàquets orgànics a Grècia (When Tomato-
es Met Wagner). Podeu consultar la programació a www.castellarvalles.
cat.    || redACCiÓ

Eines per democratitzar l’art ‘Érase una vez en...
Hollywood’ obre la 
temporada estable

El castellarenc Oriol Vicente treballa amb l’equip de la uaB en el projecte de digitalització de peces, a Eivissa. || CedidA

inVESTigaCió | patRimOni CinEMa | pROgRamació

La uaB aplica impressores i escàners 3D en l’àmbit de les humanitats



DEL 27 DE sEtEmbrE aL 03 D’octubrE DE 201922

DESTaquEM EXPOSiCiOnS i aLTRES

agenda del 27 de setembre al 6 d’octubre  de 2019

DivenDres 27

21 h – CinEfòRuM
La favorita
auditori municipal
Organització:cccV

22 h – MÚSiCa
M. Davis en concert
calissó d’en Roca
Organització: calissó d’en Roca

Dissabte 28

tot el dia – PROPOSTa
Speedfest Castellar del Vallès
Espai tolrà
Organització: castellar speedfest

11 h  – PROPOSTa
Jornada de formació: ‘Claus per 
aconseguir el màxim benestar de 
les teves gallines’
Els Horts de puigvert
Organització: Els Horts de puigvert

11.30 h – PROPOSTa
Juguem en família: textures amb 
els peus
Ludoteca municipal Les 3 moreres
Organització: Ludoteca municipal 
Les 3 moreres 

13 h – ESPECTaCLE
Concert de la Coral Pas a Pas
auditori municipal
Organització: coral pas a pas

22.30 h – BaLL
nit de ball a càrrec del Duet Sol 
de nit
sala Blava de l’Espai tolrà
Organització: tot Ballant

Diumenge 29

tot el dia – PROPOSTa
Speedfest Castellar del Vallès
Espai tolrà
Organització: castellar speedfest

12.30 h – PROPOSTa
Lectura de ‘Contes des de la 
presó’, d’Oriol Junqueras
El calissó d’en Roca
Organització: castellar per les 
Llibertats

18 h – BaLL
Ball a càrrec de Rico Rico
sala Blava de l’Espai tolrà
Organització: amics del Ball de saló 

19 – PROPOSTa
Celebració del segon aniversari 
de l’1 d’Octubre
Lloc: plaça d’El mirador
Organització: col·lectiu 1 Octubre 
castellar 

Dimecres 02

9.30 h – SORTiDa
Caminada saludable:
Camina i fes salut
sortida des de la porta del cap
Organització: ajuntament i Àrea 
Bàsica de salut

Dijous 03

19 h – XERRaDa
‘família i ancestres. 
Ens influencien?’
a càrrec de meritxell masachs, psi-
còloga
sala d’actes d’El mirador
Organització: suma+
*inscripció: 5 €

DivenDres 04

21 h - TEaTRE
a.K.a. (also Known as), de flyhard 
produccions / sala flyhard
Entrades exhaurides
sala de petit format de l’ateneu
Organització: ajuntament

21 h – CinEfòRuM
En buenas manos
auditori municipal
Organització:  cccV

22 h – MÚSiCa
Correllengua 2019: Recital amb 
antaviana i altres contes de Pere 
Calders
sala de Butxaca de l’ateneu
Organització: caL castellar

Dissabte 05

11.30 h – COnTES
Once upon a Time
L’Hora del conte en anglès, a càrrec 
d’idiomes castellar
Ludoteca municipal
Organització: idiomes castellar i 
Ludoteca municipal Les 3 moreres

17.30 h - PROPOSTa
Presentació de la temporada d’es-
plai: Enganxa’t a l’Esplai!
trobada familiar amb infants, pares i 
mares i amics. Berenar per a tothom
pl. de francesc macià
Organització: colònies i Esplai xiribec

De 17.30 h a 19.45 h – PROPOSTa
Correllengua 2019. activitats di-
verses
plaça d’El mirador
Organització: caL castellar

22.30 h – BaLL
nit de ball amb el Duet 
Pentagrama
sala Blava de l’Espai tolrà
Organització: tot Ballant

Diumenge 06

matí - PROPOSTa
58a Marxa infantil de Regularitat
inscripcions al cEc els dies 1, 2 i 3 
d’octubre, de 18 a 20 h
sortida i arribada a la pl. d’El 
mirador
Organització: centre Excursionista 
de castellar

12 h – TEaTRE faMiLiaR
Mare Terra 
de La companyia del príncep totilau
auditori municipal
Organització: ajuntament

18 h – BaLL
Ball a càrrec de Doble Perfil
sala Blava de l’Espai tolrà
Organització: amics del Ball de saló

18.45 h – CinEMa
érase una vez en... hollywood
auditori municipal
Organització: ajuntament

‘Claus per aconseguir el màxim 
benestar de les gallines’
11 h - els Horts de Puigvert

Aquest dissabte al matí, l’Associa-
ció els Horts de Puigvert ha progra-
mat  una xerrada sobre les claus per 
aconseguir el màxim benestar de 
les gallines. Anirà a càrrec del Pol 
Llonch, veterinari investigador de 
la UAb, que parlarà dels hàbits de 
comportament i alimentaris de les 
gallines, així com de les principals 
necessitats d’higiene del galliner. La 
sessió tindrà lloc d’11 a 12.30 hores 
als horts de Puigvert. La inscrip-
ció es pot fer a elshortsdepuigvert@
gmail.com o al 636 24 24 04. té un 
cost de 5 euros  i és gratuït per als 
hortolans associats. 

Exposició permanent: ‘Trenquem reixes per la llibertat’ 
exterior de l’escola Municipal d’Adults
Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares 
ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650 00 80 74
Exposició del concurs de fotografia artística 41è Trofeu Joan 
Riera i 55è concurs en color
Calissó d’en roca
Correllengua 2019. Exposició de treballs de les escoles Sant Esteve, 
El Sol i La Lluna, Emili Carles-Tolrà i El Casal
del 5 al 14 d’octubre, de dl. a ds. de de 8.30 a 21 h al Mercat Municipal · 
organització: CAL Castellar
Exposició “Castellar Digital i Creatiu”
Fins al 30 de setembre, dt., dc. i dj., de 17 a 20 h; dv., de 10 a 13 h
Centre d’estudis de Castellar - Arxiu d’Història (c. Mina, 9-11)
organització: Centre d’estudis de Castellar del Vallès- Arxiu d’Història 
Jornada ‘Claus per aconseguir el màxim benestar de les meves 
gallines’
28 de setembre, d’11 a 12.30 h
inscripcions: elshortsdepuigvert@gmail.com o al 636 24 24 04

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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faRMàCiES DE guàRDia 
 
 
DiVEnDREs 27 ROS 
DissaBtE 28 CaTaLunYa 
DiumEngE 29 YangÜELa 
DiLLuns 30 PEManYER 
DimaRts 01 CaTaLunYa 
DimEcREs 02 fEnOY 
DiJOus 03 EuROPa 
DiVEnDREs 04 CaSanOVaS 
DissaBtE 05 CaSTELLaR 
DiumEngE 06 CaSTELLaR 

farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. esteve, 3
farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
farmàcia Catalunya
937 158 678 · balmes, 57
farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. St. esteve, 71
farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · barcelona, 58
farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
farmàcia Europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80
farmàcia Castellar 
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3

DEfunCiOnS 

Servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de Sabadell i terrassa.

farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de terrassa, 377

“La gent que no diu res quan enraona és la que enraona més.”
Joan Brossa

@neiona @jordi_novatek_urbex @tsegui
Autumn leaves are falling down Hotel abandonat roques singulars

MEMòRiES DE L’aRXiu D’hiSTòRia 

inSTagRaM · @lactual

Des del terrat de casa seva, Jordi Garròs va prendre aquesta imatge del desaparegut Mercat 
Municipal. S’hi observa, adossat, l’antic edifici de l’Ateneu Castellarenc destinat a teatre i sala de 
ball, que posteriorment fou enderrocat per edificar-hi l’Auditori Municipal Miquel Pont. Ara, tot 
aquest espai és ocupat per l’edifici conegut com El Mirador.  || FonS: jordi gArròS || AUtor: jordi 

gArròS || text: roger roCAVert ||ArxiUHiStoriACASteLLAr@gMAiL.CoM ||  FACebook.CoM/ArxiUHiStoriA   

Mercat Municipal, març de 1986

penúltima

núria Ribó Blanco 
79 anys · 18/09/2019                             
José angel Blazquez                    
76 anys · 18/09/2019   
felipe Mercado Pancorbo    
 74 anys · 18/09/2019
Emilia Castilla Ballesteros                       
 93 anys · 19/09/2019
Josep Torras Pujol   
60 anys · 21/09/2019                               

TELÈfOnS DinTERÈS: Ajuntament 937 144 040 ·  Fax Ajuntament 937 144 093 · Policia Local 937 144 830 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 ràdio 
Castellar 937 144 951 · Casal Catalunya 937 158 998 · Casal Plaça Major 937 143 655 · CAP (Ambulatori) 937 4711 11 · Servei de Català 937 143 043 · Centre de Serveis 937 471 055 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · Mossos d’esquadra 112 · jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSb  937 145 389 · ACC 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis Castellar 937 143 775 · Parròquia  937145283
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la contra

Josep Obrador

No soc un atleta 
molt ambiciós, però 
sí molt tossut

Atleta i entrenador del CAC
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Fa tres anys va tornar a competir en l’atletisme veterà i va 
escollir una disciplina desconeguda per a ell com la marxa 
atlètica, en què ha sumat un bon grapat d’èxits, entre els 
quals destaquen dos campionats d’Espanya màster.

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
tossut
un defecte que no pots dominar?
neguitós
una persona que admires?
tothom que ajudi la gent
un color?
Vermell
un animal?
gos
un referent en l’atletisme?
Fermín Cacho
quin plat t’agrada més?
La pasta
un grup de música?
Qualsevol de rock o heavy
una cursa per guanyar?
Campionat d’europa
un Estadi?
Les pistes de Castellar
un repte?
La millora constant

”

“

· Com comences en el món de l’at-
letisme màster? 
Vinc del món del mig fons, amb 15 
anys ja competia a la JAS de Saba-
dell. El nivell llavors era brutal, venia 
d’una època postolímpica. Després 
vaig fer triatlons al CN Sabadell i el 
2000 vaig entrar al Club Atlètic Cas-
tellar, moment en què vaig treure’m 
el carnet de monitor estatal d’atletis-
me. Temps després vaig deixar una 
mica de banda l’esport i vaig tornar 
a entrenar nens al CAC.

· Moment en què descobreixes la 
marxa atlètica.
Vaig practicar-la de molt jove a l’es-
cola, però va ser en la tornada en què 
vaig descobrir que en la marxa atlè-
tica hi havia poca gent, i vam incul-
car els nens a practicar-la. És una 
modalitat en què no hi havia gaire 

gent, al club no teníem ningú i vaig 
començar. Va ser tot una mica per 
casualitat. Fa tres anys que entreno 
molt dur. Quan faig alguna cosa me 
la prenc molt seriosament.

· una disciplina molt tècnica i 
complicada. 
La tècnica inicial consisteix a cami-
nar de pressa. Tenir sempre un peu 
a terra, sense flexionar la cama de 
suport. S’ha d’entrenar molt per no 
cometre errors, ja que en competició 
es penalitza amb targetes i et poden 
eliminar. Entre la marxa i córrer hi 
ha molta diferència. La persona que 
fa marxa suporta molt el dolor. És un 
esport de molt patiment i de força 
mental. Amb el temps, t’acostumes 
tant que ni el notes. D’altra banda, no 
pots oblidar la tècnica. Quan comen-
ça el cansament en curses llargues, 
és quan realment comença la cursa.

· aquest any has fet una tempo-

rada perfecta. 
No soc un atleta molt ambiciós, però 
sí molt tossut. Si he volgut aconse-
guir alguna cosa no he parat. Potser 
haver tornat a la meva edat és per la 
meva tossudesa. La meva mare sem-
pre m’ho ha dit. En tot a la vida soc 
així, i no m’ha anat malament. Tot 
ho he aconseguit lluitant i treballant.

· Esperaves tenir un nivell com-
petitiu com el que has assolit?
No. El meu cas és molt estrany. Es-
perava anar als campionats de Ca-
talunya i passar-m’ho bé, però veus 
que vas progressant i que millores les 
marques, i arriba el moment en què 
has d’anar pujant el nivell de les com-
peticions en què participes. Però arri-
bar on he arribat no ho havia pensat.
 
· Com és competir després dels 40? 
Has de fer-te proves i mirar el teu 
estat físic. No és el mateix córrer 
pel carrer que competir i això s’ha 

de regular. Si tens el cos format es-
portivament des de petit, és més 
fàcil, en cas contrari és molt proba-
ble acabar amb lesions si no es fa bé.

· Com combines l’atletisme de 
nivell amb la teva vida diària?
La preparació és molt llarga, amb 
quatre dies d’entrenament, a més 
de la feina, perquè al final això és 
un hobby. Tot suma, i al mes d’agost 
ja vaig arribar molt just després 
d’un any molt llarg. Al final és bus-
car horaris. Fins ara he entrenat a 
una hora i ara ho he de canviar per 
temes familiars, però és buscar fo-
rats. Tot és motivació i voler fer-ho. 
Si vols fer res a la vida, ho pots fer, 
és buscar el moment i estar moti-
vat per fer-ho.

· El CaC té un grup de veterans 
molt bons, com s’arriba a ser 
competitiu? 
Som atletes de sempre i ara s’ha 

fet un grup molt bo. Aquest any en-
cara ha vingut més gent i ho estem 
potenciant molt perquè segueixi 
creixent. Un grup de socis en què 
els més joves es poden emmirallar 
i motivar-se. A poc a poc ho anem 
aconseguint.

· El més curiós és que tots sou 
gent del club i del poble.
És així, la major part som gent que 
ha competit pel Club Atlètic Cas-
tellar abans dels 35 anys, l’edat que 
passes a ser veterà.

· Com s’ha de promocionar l’es-
port de competició?
Al club estem oberts a tothom. Som  
180 socis, amb més de 100 atletes de  
base. Amb gairebé 300 persones a 
les pistes i movent 20.000 persones 
a l’any amb les diferents competi-
cions que organitzem. I ara també 
tenim un projecte inclusiu amb el 
TEB Castellar.   

  albert San andrés


