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Setmanari d’informació local

L’incendi va arrasar totalment el quiosc, punt on es va originar el foc. En la imatge, Dani Nicolás, responsable del quiosc, contempla amb impotència com crema el seu negoci. || q. pascual

Ensurt greu al Mercat
succEssos | p 03

un incendi va destruir divendres passat 
el quiosc i va afectar greument el bar El Racó 
del Mercat, la floristeria i els ascensors

Castellar torna a ser la capital 
dels aficionats al ‘custom’

El cap de setmana passat, l’speed Fest va atraure 
milers d’aficionats del món del motor a l’Espai Tolrà

acTualiTaT | p 04
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la renda mitjana de les llars 
de castellar és de 36.540 € 

pobLació | RiquEsa

€, 34.478 €, 35.373 €, 37.607 €  fins els 
41.564 €. Segons les xifres recopila-
des per l’INE, la renda mitjana  de les 
llars espanyoles és de 25.072 €, gai-
rebé 11.500 € per sota de la mitjana 
de les llars castellarenques.

nivell destacat a la comarca

A la comarca, Castellar ocupa els 
primers llocs de les rendes més altes 
per darrere de Matadepera (20.792 
€), Sant Cugat del Vallès (19.151 €), 
Sant Quirze (17.500 €), Cerdanyola 
del Vallès (13.953 €) i Viladecavalls 
(13.831 €). Es dona la circumstància 
que la renda més alta i més baixa de 
Catalunya corresponen a municipis 
del Vallès Occidental. En un extrem, 
Matadepera (20.792) i a l’altre, Badia 
del Vallès (9.612). La renda del primer 
duplica, amb escreix, la del segon. 
També cal destacar que les rendes 
de les cocapitals vallesanes són 12.171 
euros a Sabadell i 11.745 euros a Ter-
rassa, en tots dos casos inferiors a la 
de Castellar del Vallès.

Castellar també ocupa una po-
sició de privilegi -16- al rànquing de 
renda mitjana que suma comarca 
i municipis de més de 25.000 habi-
tants  de la demarcació de Barce-
lona, una seixantena de ciutats per 
davant de, per exemple, Granollers, 
Vic, Vilanova i la Geltrú, Igualada o 
Vilafranca del Penedès.

la vila se situa en els primers llocs de la comarca en renda, segons 
el darrer estudi de l’institut Nacional d’Estadística (iNE)

 J.G.

El darrer estudi de l’Institut Nacional 
d’Estadística (INE) dels indicadors 
sobre renda mitjana i la seva distri-
bució en l’àmbit municipal assenyala 
que la renda mitjana per persona de 
Castellar és de 13.187 euros i se situa 
per sobre de la mitja que ofereix l’es-
tudi, que és de 12.593 euros. És a dir, el 
50% dels municipis tenen una renda 
inferior a aquest valor i la resta, un 
valor superior. En concret, la pobla-
ció de Castellar pertany al 35% més 
ric de la província de Barcelona. 

En l’àmbit inframunicipal, la 
renda de les 14 seccions censals de 
Castellar del Vallès varien en un rang 
d’un mínim d’11.496 euros per perso-
na a un màxim de 15.710 euros (01014), 
el que suposa una diferència entre 
seccions del 36%. La renda mitjana 
de les seccions se situa entorn els 
13.187 euros i 7 seccions del munici-
pi se situen per sobre d’aquest valor. 
Aquest fet indica que les rendes de 
les famílies castellarenques no pre-
senten unes diferències molt accen-
tuades, com sí passa a altres munici-
pis vallesans i catalans. 

Pel que fa a la renda mitjana 
per llar, la de Castellar és de 36.540 
euros. A grans trets, s’aprecien cinc 
zones a Castellar que van dels 29.971 

  L’institut Nacional d’Estadística (iNE) ha publicat indicadors estadístics sobre 
la renda mitjana i la seva distribució en l’àmbit municipal i inframunicipal. aquesta 

informació s’elabora a partir de l’enllaç de dades de població de l’iNE amb dades 
tributàries de l’agència Tributària (aEaT) de 2016 i 2017. || font: InE

ocUpació

L’atur torna a 
baixar al setembre                 
del miler de persones 
a castellar del Vallès

Després d’una tornada de les 
vacances amb una pujada de les 
xifres d’atur a tot el país i també 
a Castellar del Vallès, la vila ha 
experimentat una retallada que 
permet tancar el mes de setembre 
per sota del miler d’aturats. En 
concret, el nombre de desocupats 
s’ha retallat en 33 persones entre 
l’agost i el setembre i la xifra es 
situa en 977 aturats. Això implica 
una taxa del 8%, una de les més 
baixes de la comarca, només per 
darrera de Matadepera (4,7%), 
Sant Cugat del Vallès (5,9%), 
Sant Quirze del Vallès (6,6%), 
Ullastrell (7%) i Gallifa (4,2%). 
En concret, la comarca del 
Vallès Occidental ha tancat el 
mes de setembre amb una taxa 
d’atur del 10,60%, percentatge 
que es tradueix en un total de  
49.397 persones, 814 menys 
que al mes d’agost passat. 

Per comunitats, Catalunya és la 
que té més municipis per sobre de la 
mitjana espanyola (709), seguida pel 
País Basc (245) , Navarra (214) i Ma-
drid (99). El municipi amb la renda 
més alta de tot l’estat és Pozuelo de 
Alarcón (83.000 euros de renda mitja 

anual per llar), seguit del vallesà Ma-
tadepera (68.000 euros de renda mit-
jana per llar). A l’extrem contrari, el 
municipi amb la renda mitjana per 
llar més baixa és El Toro, a la provín-
cia de Castelló, per sota dels 10.000 
euros de mitjana per llar.  

RENDa MiTJaNa aNUaL 
DE LES LLaRS (€)

10mil 20mil 30mil 40mil +50mil
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Greu incendi al Mercat Municipal 
les flames van destruir totalment el quiosc i van afectar greument el bar El Racó del Mercat, la floristeria i l’ascensor

“Ha estat un accident que podia 
haver estat molt greu”, reconeixia 
divendres passat el regidor de Segu-
retat Ciutadana, Pepe Leiva. De fet, 
era el comentari generalitzat des-
prés de veure l’estat en què va que-
dar el quiosc del Mercat Municipal: 
totalment calcinat.

Passaven pocs minuts de les 
13 hores de divendres 27 de setem-
bre, hora punta d’afluència a l’equi-
pament, quan un veí va alertar els 
Bombers Voluntaris del foc al qui-
osc de premsa i llaminadures. Se-
gons van relatar diversos testimo-
nis a L’Actual, el comerç acabava de 
tancar quan de cop i volta es van fer 
evidents les flames, que van consu-
mir tot el material del quiosc en pocs 
minuts. A més del mercat, també es 
va desallotjar l’edifici d’El Mirador 
i es va establir un cordó de segure-
tat a la zona. “L’expansió del foc va 
ser molt ràpida, però l’actuació 
dels bombers i de la policia local, 
també”, explicava Leiva, que deta-
llava que els danys del foc van tras-
passar el quiosc. “Va quedar afec-
tat tot el vestíbul del mercat i la 
resta de l’equipament va patir els 
efectes del fum”, va afegir. Un dels 
ascensors que connecta el mercat 
amb l’aparcament també va quedar 
greument afectat.

Un dels efectes col·laterals de 
l’incendi va ser l’afectació al carrer 
Passeig  i a la carretera de Sentme-
nat. Tot i que durant quatre hores 
es va tallar el trànsit rodat a la car-
retera de Sentmenat i les línies C1 i 
C4 van modificar el seu recorregut,  
a primera hora de la tarda la circu-
lació es va restablir i els autobusos 
tornaven a funcionar amb normali-
tat . La tasca ingent d’operaris i tre-
balladors del mercat i del supermer-
cat Mercadona per assegurar la zona 
i fer tasques de neteja va fer possi-

 J. R. / R. G.

Un bomber treballa en l’extinció de l’incendi que va deixar totalment cremat el quiosc i part de l’entrada del mercat. || q. pascual

El quiosquer del mercat, Dani Nicolás. || J. R

ble que l’equipament tornés a obrir 
l’endemà, això sí, amb el quiosc i el 
bar totalment aillats amb parets de 
guix laminat i que feien un efecte 
de passadís per accedir al mercat. 
La regidora d’Activitat Econòmica, 
Anna Marmol, ha reconegut que “hi 
va haver un esforç mot gran per 
part de tots els paradistes, que van 
haver d’entrar al recinte, treure 
i netejar-ho tot i tornar a fer co-
manda per poder tenir producte 
fresc per a l’endemà” . La regido-
ra també ha volgut agrair el paper 
dels treballadors de Mercadona, ja 
que “ens han ajudat a netejar les 
zones comunes”.

Dimarts es van poder iniciar 
els treballs de neteja de runa, cels 
rasos i altres restes tant a la zona del 
quiosc com a la del bar. Així mateix, 
s’estan netejant paviments i vidres 
i analitzant les afectacions que han 
patit tant els vidres com les instal-
lacions del vestíbul, especialment 
pel que fa a la xarxa elèctrica i a la 
climatització.

En els propers dies està previst 
recuperar l’ús de l’escala que con-
necta el vestíbul amb el pàrquing del 
Mercat. S’habilitarà un nou accés a 
l’interior de l’equipament des de l’es-
cala a l’interior, a la zona on estan ubi-
cats els carretons del supermercat. 
Aquesta zona també quedarà aïlla-
da amb mamparesde la part afecta-
da del vestíbul. Els tècnics revisaran 
en breu l’estat d’un dels dos ascen-
sors per avaluar la possibilitat de tor-
nar-lo a posar en marxa. 

ofertes de nova ubicació

El propietari del bar El Racó de 
Castellar, Joaquín Torres, admetia 
dimarts que podria tornar a obrir 
d’aquí dues setmanes, “després de 
veure com està l’escomesa de ca-
bles i el sostre”.  Marmol ha confir-
mat que s’ha ofert al quiosc i a la flo-
risteria una nova ubicació mentre 
durin les reformes. 

SUccESSoS | MERcaT MuNicipal

DaNi NicoLÁS

“Vaig rebre més 
de 600 trucades de 
suport de la gent”

El dia que es va cremar el seu negoci, 
ara fa tot just una setmana, el qui-
osquer del  Mercat, Daniel Nicolás, 
va rebre moltes trucades, “més de 
600 al mòbil, algunes de coneguts 
però altres de persones que no 
sé com van aconseguir el meu 
número”. Dimarts passat, ja havien 
passat pel quiosc cremat uns sis 

pèrits que van avançar que  l’origen 
de l’incendi “era un tema elèctric, 
segons em diuen”. De moment, és 
una incògnita saber quan pot tornar 
a obrir el quiosc. “No es pot aprofitar 
ni un clip”, admet Nicolàs, que 
admet que amb el foc “ha quedat 
tot destruït, no es pot aprofitar 
res”. Ara toca començar des de 
zero, “s’ha de mirar què costarà i 
mirar què cobreix l’assegurança”.  
Nicolás  lamenta els desperfectes  
que “hagi pogut ocasionar per culpa 
del quiosc a altra gent, sobretot al 
Joaquín Torres del bar El Racó del 
Mercat, que és el més perjudicat” i 
“així li he manifestat en persona”.
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Tupès engominats i tatuatges

El propietari de la Harley Davidson guanyadora del concurs bike Show  com la millor moto d’aquest SpeedFest. || q.pascual

De camí a l’Espai Tolrà, disposades 
en renglera, hi ha més motos apar-
cades que normalment. Circulant 
relaxadament per la carretera en 
comitiva, també n’hi ha més de les 
habituals. Es dirigeixen, inconfusi-
blement, en direcció a l’SpeedFest.

Encara que no hi ha un uni-
forme exclusiu per definir la pas-
sió pel custom, és fàcil fer l’exercici 
de distingir a simple vista qui n’ha 
fet la seva identitat: jaquetes i ar-
milles fosques, patilles o barbes de 
gairebé mig pam, un fotimer de ta-
tuatges, tupès engominats, alguna 
boina, vestits cenyits. 

Per contrast, es descobreix 
ràpidament qui ha estat atret per 
la curiositat d’un món desconegut: 
ulls esbatanats, boques badades, 
mòbils a la mà enregistrant-ho tot.

A dins del recinte, els xassis-
sos llampants dels cotxes, que estan 
exposats amb una rectitud de con-
cessionari, contrasten amb la foscor 
congènita de l’Espai Tolrà. “Uoh!”, 
surt de l’interior d’un nen petit en 
veure l’imponent Mustang Eleanor 
GT500 que va aparèixer a la pel-
lícula 60 segons, i s’hi acosta salti-
ronejant. Ben a prop, un Shelby 
Cobra 427, de l’any 1965, color blau 
marí. Com l’espectacular Corvette 
del costat, té el capó del davant apu-
jat, ensenyant la budellada de tubs 
que acompanya el motor. Trempa-
des per les enormes suspensions, 
hi ha incomptables Harley David-
son per tot arreu.

De tant en tant, algun motor 
retruny i el recinte actua com una 
caixa de ressonància. 
El Mateo Cristino, organitzador de 
l’Speed Fest, m’ensenya tres Hot 
Rods, clàssics americans d’abans de 
la Segona Guerra Mundial: “A Nova 
Jersey, quan la marea baixa, fan 
curses a la platja!”. De fet, d’aquí 
a unes setmanes, viatjarà als Es-
tats Units amb un amic per viure-
les en directe.

Hi ha un Seat 1500, allargas-
sat, que havia servit de cotxe fú-
nebre. 

De fet, al costat del clàssic, hi 
ha un taüt de mostra per fer-s’hi 
fotos escabroses. 
“Té, agafa el mòbil”, demana una 
noia a una amiga seva, i es col·loca 
a dins de la caixa amb els braços 
creuats. També hi ha diferents 

  Guillem plans

ESpai ToLRà | cusToM

artistes que es dediquen a deco-
rar amb pintura els dipòsits de les 
motos, una barberia on esquitllen 
el clatell d’un jove, diferents es-
tands on comprar menjar, un toro 
mecànic i, fins i tot, una diana de 
fusta on llançar destrals.

L’Albert és un artesà del cuir 
que personalitza tot tipus de com-
plements relacionats amb el món 
del custom, des de seients de moto 
fins a cinturons i carteres. 
Mentre treballa concentrat en una 
peça, a uns quants metres a l’es-
querra, estan tatuant el bíceps d’una 
dona. Panxa avall, aguanta estoica-
ment les fiblades de l’agulla, que li 
ressegueix un cor encerclat per una 
cinta on posava mama.

A davant d’una les moltes pa-
radetes de calçat i roba, em trobo 
un músic d’un grup castellarenc de 
rock que no s’ha volgut perdre els 
concerts del dissabte.
“Aquest món també t’agrada?”, 
“Doncs és clar, tio, tot això va lli-
gadíssim amb el rock and roll! 
Per mi això és el mateix que per 
la meva dona anar al Corte Inglés 
a comprar”. 

“com a objectiu, volem més”
Després de dos anys sense cele-
brar-se, les sensacions que ha dei-
xat a Castellar la trobada custom fan 
pensar que  queden moltes edicions 
per fer. L’esdeveniment va tornar a 
portar aficionats del món del motor 
d’arreu d’Espanya i amants d’aques-
ta cultura d’alguns països d’Europa.  

El cap de setmana 
passat, l’speedFest 
va atraure 4.000 
aficionats del món 
del ‘custom’

Fins al darrer moment de diumen-
ge, en què es van donar els premis a 
la millor moto i al millor cotxe, el re-
cinte de l’Espai Tolrà va mantenir 
bon ambient. 
El guanyador del Car Show va ser un 
Ford Roadster del 1932 i el del Bike 
Show la Harley Davidson Shovelhe-
ad de Jordi Herrera. 

“Hem recuperat l’SpeedFest 

van passar per 
l’Espai Tolrà entre 

dissabte i diumenge

assistents

4.000

Tatuatges, tupès, roba fosca o vestits cenyits són distintius de l’estil ‘custom’. || q.pascual

com el que era, un esdeveniment 
familiar amb cotxes i motos i en 
què la gent pot veure la nostra cul-
tura. Els dos dies han anat geni-
al. Com a objectiu sempre volem 
més: a veure si tornem a aconse-
guir que vinguin els americans, els 
japonesos...  Però ha anat molt bé”, 
feia balanç Mateo Cristino, un dels 
principals organitzadors. 

actualitat
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símptomes d’esgotament 
econòmic a la comarca del Vallès

EcoNoMia | iNFoRME dE coNjuNTuRa EcoNòMica

les institucions de sabadell presenten l’informe de conjuntura del 
primer semestre de l’any de la conca de Ripoll i la Riera de caldes

L’Ajuntament de Castellar del Vallès va obrir dimarts passat el termini 
per demanar ajuts per a la mobilitat dels joves que estudien fora de la vila 
estudis postobligatoris que no s’ofereixen al municipi. De la mateixa ma-
nera que el curs passat, la subvenció consisteix en un ajut econòmic que 
s’adreça a tots els i les alumnes que realitzin graus universitaris, cicles for-
matius de grau mitjà o superior o programes de formació i inserció a fora 
de Castellar. A més, per poder accedir a aquesta subvenció caldrà estar 
empadronat a la vila com a mínim 12 mesos abans de fer-ne la sol·licitud.

En el cas dels i les estudiants que s’hagin de desplaçar a Sabadell per 
cursar els estudis, la quantia de la subvenció serà de 100 euros, mentre 
que si el desplaçament s’ha de realitzar a altres municipis, es concediran 
200 euros als estudiants que compleixin els requisits.

El termini per demanar les subvencions acaba el divendres 18 d’oc-
tubre. El consistori ha ampliat aquest any la partida pressupostària des-
tinada a aquesta subvenció per donar resposta a les sol·licituds dels i les 
joves que compleixin els requisits que es demanen i que en la primera edi-
ció han suposat una despesa d’uns 130.000 euros. Tota la informació rela-
tiva a aquesta subvenció per facilitar la mobilitat per raó d’estudis es pot 
trobar a l’enllaç del web municipal www.castellarvalles.cat/ajutstransport-
joves. En cas de tenir algun dubte sobre la tramitació, es poden fer consul-
tes a la Regidoria de Joventut (ubicada al carrer de Portugal, 2, a l’Espai 
Tolrà) o al correu electrònic castellarjove@castellarvalles.cat.  || REdaccIó

ja es poden sol·licitar les 
beques de transport

MobiLiTaT | ajuts

Els destinataris són els joves que realitzen 
estudis postobligatoris fora del municipi

El sisè Informe de Conjuntura Eco-
nòmica de Sabadell i l’àmbit de la 
Conca de Ripoll i la Riera de Cal-
des, elaborat per les principals ins-
titucions econòmiques de Sabadell, 
posa en relleu que les dades de crei-
xement presenten una certa mode-
ració tant a nivell internacional com 
local. A Sabadell i la Conca del Ripoll 
i la Riera de Caldes (CRiRC) la cre-
ació d’ocupació “es desaccelera a 
causa d’una menor aportació al 
creixement de tots els sectors  i a 
la contracció de la indústria”, se-
gons va explicar la setmana passada 
David Moreno, soci consultor d’Ac-
tiva Prospect, l’empresa que elabo-
ra l’informe. També es veu un canvi 
en el perfil dels desocupats, que es 
concentra en edats superiors als 45 
anys i en nivells de difícil ocupació.

Per la seva part, el secretari tèc-
nic del Consell Intersectorial d’Em-
presaris (CIESC), Josep Milà, va 
presentar l’Enquesta de Clima Eco-
nòmic i Confiança Empresarial, que 
posa de manifest una certa recupe-
ració en la evolució interanual tant 
en la indústria i la construcció com 
en els serveis. Quant a l’evolució del 
negoci, els empresaris fan una valo-
ració positiva durant el segon trimes-
tre del 2019. Pel que fa a les expecta-
tives per al tercer trimestre, Milà va 
apuntar que la sensació entre l’em-
presariat “és d’una certa desacce-
leració”, ja que no hi ha una expecta-
tiva de creixement “tan optimista” .

L’alcalde de Castellar i alhora 
president del Consell Comarcal, Ig-
nasi Giménez, que va fer la ponència 
inicial, va apuntar que, tot i que la in-
dústria “perd pistonada en la gene-
ració de llocs de treball”, el Consell 
Comarcal aposta per crear llocs de 
treball en el sector perquè “és difí-
cil de deslocalitzar,  requereix més 
formació i són treballs més ben re-
munerats”. Giménez va apuntar que 
a la comarca hi ha necessitat de tenir 
una formació específica.

Per la seva part, abans de fina-
litzar la presentació, l’alcaldessa de 

Sabadell, Marta Farrés, va voler as-
senyalar la importància de les dades 
objectives per treballar conjunta-
ment en projectes per a la dinamit-
zació econòmica des de les adminis-
tracions públiques, entitats i sector 
privat. També va remarcar la seva 
ferma oposició al fet que Sabadell i 
la comarca es converteixin en ciutats 
dormitori i varecordarque entre tots 
els agents econòmics, socials i polí-
tics “hem ser capaços de crear el 
clima i les polítiques que generin 
ocupació i reactivació econòmica 
a la comarca”.   || J. RIus

La presentació de l’informe de conjuntura econòmica a la cambra de comerç . || cEdIda 

imatge d’El Mirador l’any passat, amb joves demanant l’ajut al transport . || cEdIda 
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política

Castellar continua mantenint viu el 
record de l’1 d’octubre. Va quedar de-
mostrat aquest diumenge al vespre, a 
la plaça del Mirador, on aproximada-
ment 150 persones van assistir al sopar 
“de carmanyola” organitzat per a l’oca-
sió. A més de revifar la celebració del 
referèndum a la vila, l’acte va adquirir 
càrrega de denúncia per la detenció de 
la setmana passada de diverses perso-
nes vinculades a CDR del Vallès Occi-
dental, l’Oriental i Osona, acusades de 
planejar accions violentes.

L’acte del col·lectiu 1-O va ar-
rencar amb una lectura de frases de 
Mahatma Gandhi sobre la desobedi-
ència civil i la no-violència, aprofitant 
que aquest dimecres es commemora 
el 150è aniversari del seu naixement. 
Òmnium Cultural de Sabadell, que va 
participar en la celebració, també va lle-
gir diferents textos. Després de la lec-
tura de Pere Rovira, Teresa Mira, pre-
sidenta de l’entitat,  va llegir una carta 
de Jordi Cuixart, expresident d’Òmni-
um Cultural en presó preventiva des 
del 2017, acusat de sedició.

Durant la celebració es van pro-
jectar tres vídeos. El primer, referent 
a l’1 d’octubre a Castellar; i el segon, un 
recull de fotografies de la Consulta Po-
pular per la independència celebrada 
a Castellar el 2009, una dècada enre-
re. Abans del segon, Lluís Romeu, col-
laborador de l’entitat 1-O,  a títol perso-
nal, va pujar a l’escenari per denunciar 
la detenció de la setmana passada de 
7 dels membres dels CDR, i en va de-
manar la llibertat immediata. El dar-
rer vídeo projectat va ser una escena 

de l’obra de teatre El rei borni.
Per recol·lectar diners per la 

‘Caixa de Resistència’ es va habilitar 
servei de bar i es van posar a disposició 
samarretes commemoratives del refe-
rèndum a canvi de donatius voluntaris.

Com a cloenda al sopar, els assis-
tents van cantar diferents cançons, la 
majoria de les quals, segons va expres-
sar l’organització des de l’escenari, “tot 
i ser antigues, alguna dels anys 70, 
cal repetir-les perquè no han perdut 
vigència”.  “No serem moguts” i “Vull 
ser Lliure”, popularitzades per Xesco 
Boix, “L’estaca” i “Abril 74” de Lluís 
Llach i “La cançó dels indignats” van 
formar el repertori. Per posar punt final 
a l’acte de commemoració, es va cantar 
“Els segadors”, l’himne de Catalunya. 

lectura de ‘contes des de la presó’
“Vinga, doncs, Lluc i Joana! Ence-
neu una espelma sobre un plat al 
marbre de la cuina”, esperona a ex-
perimentar Oriol Junqueras als seus 
fills per demostrar que sense aire no 
hi ha foc. Reclòs a Estremera, el maig 
del 2018, el polític dedicava aquest relat 
recollit a Contes des de la presó als seus 
dos fills. “Tots junts podem ser l’ai-
re que revifi el foc”, conclou el text.

Aquest és un dels contes que 
Castellar per les Llibertats va lle-
gir diumenge al matí al Calissó d’en 
Roca, una entitat que està formada 
per una quinzena de persones. L’ob-
jectiu, explicaven la setmana passada 
a la roda de premsa de presentació, 
és “remoure consciències socials 
a través de la cultura i fomentar la 
llibertat de les persones”.

En total, es van llegir 11 dels 37 
contes del llibre de Junqueras, que es 

castellar reviu 
l’1 d’octubre 

 Guillem  plans

Membres de ‘castellar per la Llibertat’ al calissó  d’en Roca. || G.plans

El col·lectiu 1-o va celebrar l’aniversari del referèndum amb un sopar “de carmanyola”. || q. pascual

dirigeixen al Lluc i la Joana, els seus 
fills, en forma de cartes. Contes des de 
la presó explica curiositats científiques, 
històriques i geològiques des de la peda-
gogia i la tendresa. El pròleg del llibre 
està escrit per Pep Guardiola. 

L’acte, que va reunir una cinquan-
tena de persones, va començar amb un 
recordatori de l’1 d’octubre del 2017: 
“tot el que ha vingut després ens ha 
fet prendre consciència de la impor-
tància de la veu i la força del poble. 
I del valor de la paraula llibertat”. 

Els membres de l’entitat Cas-
tellar per les Llibertats que van par-
ticipar en la lectura dramatitzada 
van ser Ferran Rebollo, Josep Maria 
Calaf, Conxi Gràcia, Ramon Perma-
nyer, Josep Ramon Rocavert, Òscar 
Albalate, Maria Antònia Vilardebó, 
Dolors Ruiz i Isabel Ciuró. 
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petició de millores al 
transport de la vila
L’alcalde, Ignasi Giménez, va enviar 
dimecres una carta al Director Ge-
neral de Transport i Mobilitat de la 
Generalitat de Catalunya, Pere Pa-
drosa, en què es reiteren diverses de-
mandes de millora relacionades amb 
el servei de transport públic de Cas-
tellar del Vallès i es demana una reu-
nió per valorar aquestes demandes. 

D’una banda, es reitera la pe-
tició que es doni una solució a la 
manca d’espai disponible als vehi-
cles per als viatgers que utilitzen la 
línia C1 Castellar – Sabadell en hores 
punta, principalment durant els ma-
tins dels dies feiners, ja que aques-
ta insuficiència de capacitat arriba 
“fins al punt que hi ha usuaris que 
no poden pujar als vehicles”. Com 
a solució possible, es proposa que un 
autobús articulat doni servei durant 
aquesta franja horària.

La carta també recorda que un 
altre tema a resoldre és la discontinu-
ïtat entre els serveis de la línia C1 i la 
N65 Barcelona – Castellar. En aquest 
sentit, la carta trasllada a la Genera-
litat la petició d’ampliar una expe-
dició les nits dels dies feiners, entre 
les 22.40 h i les 23.45 h, i els festius 
a la matinada, entre les 4 i les 8 h. A 

més, s’insisteix en la proposta que la 
línia N65 pugui dur a terme parades 
a demanda de les persones usuàries.

D’altra banda, es persisteix en la 
sol·licitud del canvi de zonificació de 
Castellar del Vallès dins el sistema ta-
rifari integrat de transport públic, ja 
que en l’actualitat “el fet que les nos-
tres cocapitals i municipis de refe-
rència estiguin en zones diferents 
suposa un perjudici per als usuaris 
de Castellar, que no poden gaudir 
dels avantatges de targetes d’ús il-
limitat com per exemple la T-Jove”.

A la carta també se sol·licita que 
s’estudiï que durant agost es pugui 
prestar el servei de la línia C4, que 
uneix Castellar amb les urbanitzaci-
ons i Sant Feliu del Racó, de mane-
ra que els usuaris puguin tenir més 
expedicions que les sis actuals que 
ofereix la línia C3. També  es proposa 
que s’incrementi la freqüència de la 
línia C1, que a l’agost es redueix dels 
12 als 30 minuts, de manera que no 
cobreix “les necessitats de mobili-
tat de la població durant l’estiu”.
L’Ajuntament també demanarà una 
solució perquè no es produeixin de 
manera reiterada tantes avaries al 
vehicle de la línia C4.  || REdaccIó

El dilluns 30 de setembre, la junta 
de Junts per Castellar va acordar 
plantejar a l’equip de govern un 
seguit de condicions a canvi del 
vot favorable o l’abstenció de la 
formació a la proposta de pressu-
postos de l’equip de govern per a 
l’any 2020, que s’ha d’aprovar en 
el marc del proper ple municipal 
del mes d’octubre, que es farà el 
22 d’octubre.
Les condicions, segons un comuni-
cat de Junts, estan basades sobre 
diversos eixos: inversió en equipa-
ments i manteniment de places i 
carrers; noves polítiques socials 
especialment orientades a gent 
gran i joves; una rebaixa de la pres-
sió fiscal, especialment sobre els 
autònoms; més diners en ajuts per 
a entitats del poble; benestar ani-
mal, i seguretat ciutadana.

D’entre d’altres, demana un 
increment significatiu de les pla-
ces d’aparcament, l’aposta per 
construir “la nova piscina mu-

nicipal dins el marc d’una ciu-
tat esportiva al Pla de la Bru-
guera, com proposava Junts al 
seu programa electoral”, diuen, 
així com una reducció de la pres-
sió fiscal especialment per a co-
merciants i autònoms, més faci-
litats per a la gent gran i places 
gratuïtes de cotreball per a joves 
emprenedors.

Pau Castellví, portaveu muni-
cipal de Junts per Castellar , ha dit 
que “tenim clar que no renuncia-
rem als nostres postulats crítics 
amb l’acció de govern del PSC, 
però a partir d’ara volem ser re-
coneguts com el grup que propo-
sa solucions als problemes que 
denuncia i per això ens oferim a 
negociar els pressupostos amb 
l’equip de govern. 

Ho fem per responsabilitat 
cap al mandat de les urnes i per 
la nostra vocació com a ‘solucio-
nadors’ dels problemes reals de 
la gent”.  || REdaccIó

j untsxcast negocia el 
pressupost  amb el psc

aJUNTaMENT | finances 2020MobiLiTaT | demandes

demanen més places d’aparcament, 
una nova piscina i reduir la pressió fiscal

paRTicipació | 9 ocT

Audiència pública 
sobre pressupostos

L’Ajuntament ha convocat una audi-
ència pública per presentar la propos-
ta de pressupost municipal i ordenan-
ces fiscals per a l’any 2020. L’acte, que 
tindrà lloc el proper dimecres, 9 d’oc-
tubre, a les 19 h, a Ca l’Alberola, dona 
compliment per sisè any consecutiu al 
compromís que regula l’aprovació de 
l’ordenança de participació ciutadana. 

Segons aquest text normatiu, 
l’alcalde de la vila ha de convocar cada 
any una audiència per tal de presen-
tar el programa anual d’actuació de 
manera prèvia al Ple que determina 
els ingressos i despeses de la Corpora-
ció per al següent exercici fiscal. Està 
previst que el Ple d’aprovació del pres-
supost municipal i de les ordenances 
fiscals se celebri el proper dimarts 22.

L’audiència pública és definida 
per la mateixa ordenança de participa-
ció com la trobada dels responsables 
municipals amb la ciutadania per tal 
de donar informació sobre determi-
nades activitats i programes i recollir 
propostes dels ciutadans i ciutadanes. 
L’avantprojecte de pressupost mu-
nicipal, de 24.171.274,83 euros, es pot 
consultar al web municipal, a l’enllaç, 
www.castellarvalles.cat/audiencia-
publica, des d’on també es poden fer 
arribar aportacions i suggeriments 
a través d’un formulari obert a tota 
la ciutadania.   || REdaccIó
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castellar puja a l’onada verda i se 
suma a la Vaga Mundial pel clima 

l’iNs castellar, el joan 
Blanquer i El casal van 
dur a terme accions 
reividicatives durant 
la jornada del 27-s

La jove activista sueca Greta Thunberg 
ha contribuït a posar a l’agenda políti-
ca la necessitat de prendre mesures ur-
gents i contundents per lluitar contra el 
canvi climàtic. Començant per les es-
coles, i passant per l’administració pú-
blica, des dels governs municipals fins 
a les altes instàncies del Parlament Eu-
ropeu, el moviment Fridays for Future 
ha arribat per quedar-se.

De fet, divendres passat, coinci-
dint amb la celebració de la Cimera de 
l’Acció Climàtica de l’ONU, es va convo-
car la Vaga Mundial pel Clima. L’Ajun-
tament de Castellar es va adherir a la 
proposta i al punt de les 12 del migdia 
va convocar una aturada de 5 minuts 
als Jardins del Palau Tolrà, moment en 
què Yolanda Rivera, regidora adjunta 
de Transició Ecològica, acompanya-

da per Pepe Leiva, regidor del mateix 
àmbit, i els tècnics municipals del de-
partament van llegir un manifest. El 
text posava l’accent en la necessitat 
d’unir esforços i de prendre conscièn-
cia de la urgència d’aplicar mesures 
concretes per revertir l’actual context 
d’emergència climàtica. Una seixante-
na de ciutadans va participar en aques-
ta iniciativa.

 D’altra banda, l’escola El Casal es 
va sumar a la vaga i al moviment Fri-
days for Future amb una acció de sen-
sibilització. Els alumnes de 4rt d’ESO 
van netejar divendres passat al matí 
l’Era d’en Petasques i l’Espai dels Colo-
brers. “Els alumnes de 4rt d’ESO del 
nostre centre entenen que l’emer-
gència climàtica suposa el repte més 
important de la història de la huma-
nitat i han volgut afegir-se a la jor-
nada de mobilitzacions per exigir 
justícia mediambiental i interge-
neracional”, explica César Sánchez, 
director d’El Casal.

En aquest sentit, Sánchez deta-
lla que “per ajudar a conscienciar i 
pressionar tothom a actuar amb res-
ponsabilitat davant la crisi climàti-

MobiLiTzacioNS | VaGa pEl cliMa

ca”,  van organitzar una acció de neteja 
d’aquests espais verds que es troben a 
tocar del centre escolar. 

Val a dir que l’Institut de Castellar 
també va sumar-se a la jornada reivin-
dicativa per donar veu a tota una gene-
ració de joves que es manifesten arreu 
del món en la defensa del medi ambi-
ent. “Hem escoltat Greta Thunberg, 
hem llegit un manifest i hem cantat 
la cançó ‘Bella Ciao’ pel canvi climà-
tic. És amb la conscienciació de tots 
que podem millorar i salvar el nostre 
planeta”, van destacar des del centre.

Finalment, l’escola Joan Blan-
quer va dur a terme amb motiu del 
27-S la Setmana de l’Emergència Cli-
màtica, amb tot un seguit d’activitats 
en clau de sensibilització amb el canvi 
climàtic, per prendre consciència del 
context medi ambiental actual. Així, el 
treball a l’aula va consistir en col·loquis, 
tutories i acccions per promoure un 
estil de vida més sostenible, com per 
exemple la reducció de la contamina-
ció i l’ús plàstics. L’escola Joan Blan-
quer programarà al març una nova 
Setmana de l’Emergència Climàtica. 

 ||  R.GóMEZ Els alumnes d’El casal, divendres passat, durant la jornada reivindicativa. || cEdIda

Els estudiants de l’iNS castellar, divendres passat, van participar en la Vaga pel clima. || cEdIda 
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Una imatge de la celebració de les Resiolimpíades de l’any passat. || aRxIu

RESioLiMpíaDES | 6 ocT

Cinc proves 
per a la 
gent gran
Els usuaris de les cinc residències 
de gent gran de Castellar -Fundació 
Obra Social Benèfica , Les Orquídi-
es, Falgàs , Can Font  i Nord Egara- 
participen en la sisena edició de  
les Resolimpíades, que se celebren 
aquest diumenge 6 d’octubre entre 
les 11 i les 13 h al Pavelló Puigverd.  

Aquesta jornada olímpica entre re-
sidències, organitzades per l’Ajun-
tament i els propis centres, pretén 
donar a conèixer les propostes que 
es duen a terme dins de les residèn-
cies; funcionals, per contribuir a l’en-
velliment actiu; i de treball en grup, 
ja que cal relacionar-se per realit-
zar les proves.

Els exercicis a fer seran senzills 
i de fàcil execució, per permetre la 
participació del major nombre de 
residents, que tenen diferents graus 
de dependència. Així, són proves di-
verses i de consignes clares per evi-
tar dubtes i possibles dificultats de 
comprensió.

Es tracta de  cinc proves simul-

tànies que es realitzen alhora i en què 
participen representants de tots els 
centres: relleus de pilota, tir de bit-
lles, audició de música, psicomotrici-
tat amb taps de colors i tir a la diana.

La Creu Roja s’encarregarà de 
proporcionar transport a la residèn-
cia Can Font i voluntaris per ajudar 
en les proves. També s’encarrega-
ran de l’activitat de reminiscència 
musical, en què participaran 4 per-
sones per centre durant  2 minuts, i 
es compta un punt per bitlla tirada. 

Cada centre portarà els moca-
dors amb el seu color representatiu, 
com a les edicions anteriors. L’any 
passat hi van participar un centenar 
de residents.  ||  REdaccIó

Les activitats relacionades amb la 
Setmana Europea de la Mobilitat 
han continuat aquesta setmana a 
Castellar amb els tallers d’educa-
ció viària i ambiental que la policia 
local va impartir als centres de pri-
mària de la vila des de l’1 d’octubre 
fins al 4. La iniciativa té com a prin-
cipal objectiu donar a conèixer les 
normes bàsiques de circulació i de 
seguretat que s’han de respectar 
al carrer, tant des del punt de vista 
del vianant com del conductor. “El 
que fem és adreçar-nos als alum-
nes de 4t de primària, els fem una 
explicació sobre la Setmana Eu-
ropea de la Mobilitat, conceptes 
com agafar menys el cotxe, anar 
en transports saludables i, una 
vegada aclarits quatre conceptes, 
fem una activitat al carrer perquè 

conscienciats amb la mobilitat sostenible
alumnes de 4t de 
primària de les 
escoles de castellar 
realitzen tallers 
d’educació viària

  cristina Domene

SETMaNa EURopEa | Educació ViàRia

La classe de 4t de l’escola Joan blanquer preparats per sortir al carrer a detectar comportaments incívics. ||c. d. 

puguin veure comportaments in-
cívics i inadequats”, va explicar el 
Jesús, un dels policies locals encar-
regats de l’activitat.

Durant la part més teòrica, a 
classe, els alumnes van tractar di-
ferents conceptes com la mobilitat 

rer amb ells, van assegurar que es 
troben alumnes molt conscienciats. 
“Tenen els conceptes molt clars i 
saben què han de fer per anar se-
gurs pel carrer”. 

Un altre alumne, el Jan, va deta-
llar a quines coses han de parar aten-
ció quan caminen pel carrer: “Hem 
d’anar per la vorera, travessar 
sempre pels passos de vianants, 
però sense córrer, perquè sinó els 
cotxes no ens veuen, i no creuar si 
està en vermell. Els cotxes han de 
mirar de no aparcar a places de mi-
nusvàlids o a sobre de la vorera”. 

Un dels mitjans de transport 
que ha agafat força en els darrers 
anys entre els joves és el patinet. 
“Hem preguntat en una classe de 
26 alumnes quants van a l’escola 
en patinet i tots han aixecat la mà 
a excepció de tres. És un ús molt 
estès. Nosaltres podem rectificar 
alguna actitud molt perillosa quan 
els veiem al carrer, però l’educa-
ció ha de partir de casa”, assegura 
el policia local. 

La Setmana Sostenible ens 
anima a moure’ns de manera sos-
tenible, saludable i segura: caminar 
o anar en bicicleta són activitats be-
neficioses per a la nostra salut, per 
al medi ambient i per a la nostra 
butxaca. 

sostenible, la seguretat viària, l’ozó 
o l’escalfament de la terra. El Marc, 
de la classe de 4t del Joan Blanquer, 
va parlar de Greta Thunberg: “Al 
seu discurs va dir que els polítics 
fan el que els dona la gana amb els 
diners i el medi ambient, i té raó, i 

aleshores la Greta ha impulsat ma-
nifestacions per convèncer la gent 
més gran que ens ajudi als joves 
perquè el medi ambient pugui re-
novar-se”. 

El Jesús i el Sergi, agents lo-
cals que després van sortir al car-
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Ens ha dit Ignasi Giménez, alcalde 
de Castellar i president del Consell 
Comarcal a la Cambra de Comerç: 
“Heu de treure del vostre lèxic la 
paraula ‘Quart Cinturó’”. Per a 

Novament el Quart 
Cinturó miraculós i 
mutant de nom

 Manel Larrosa

 Junts per castellar

 cUp castellar

esprés de més de 
dos mesos de mo-
bilització i pressió 
veïnals, sembla que 
la idea de construir 
habitatge dotacio-

nal a la plaça de la Miranda ha 
quedat, per ara, aparcada. 
Després que sortís a la llum un 
informe tècnic aprovat per l’In-
casòl el desembre del 2018, se-
gons el qual no es podria edificar 
a l’emplaçament de la plaça de 
la Miranda (zona verda) aprovat 
pel ple municipal amb el nostre 
vot en contra. 
Sigui com sigui, sens dubte és una 
victòria per als veïns de la plaça 
que, sense que ningú de l’adminis-
tració els fes cap mena de consul-
ta prèvia, van trobar-se de la nit 
al dia amb un projecte damunt la 
taula que amenaçava el futur de 
la seva tan apreciada plaça. 
Des del primer moment, van orga-
nitzar-se recollint signatures pri-
mer (més de 700 en pocs mesos!) 

os anys d’una tardor 
en què ens vam con-
vertir en un sol poble, 
perquè aquell dia, 
sense ser-ne consci-

D

D

Victòria veïnal a la plaça 
de la Miranda

2 anys després de l’1 
d’octubre

i constituint-se en associació de 
veïns després. És un triomf per a 
ells, però també és un triomf per 
a tot el poble. És un triomf perquè 
s’ha aconseguit preservar l’única 
zona verda que queda en una zona 
ja densament urbanitzada i encai-
xonada entre el trànsit de la car-
retera de Sabadell i el barranc de 
Can Barba. 
La preservació de les zones ver-
des a l’entorn urbà no és un tema 
menor. Diversos estudis conclouen 
que la presència de zones verdes 
a les ciutats té un impacte positiu 
en la qualitat de vida i el benestar 
de la ciutadania. L’abundància de 
zones verdes, a més de millorar la 
qualitat de l’aire, incentiva hàbits 
de vida saludables. Sant Cugat, 
amb una taxa de gairebé un arbre 
per cada habitant, és un referent 
en l’àmbit d’integrar les zones ver-
des a l’espai urbà.
Al marge de la qüestió de salva-
guardar els espais verds, hi ha la 
qüestió de les formes amb què s’ha 
actuat durant aquests mesos. Un 
projecte així pensem que ha de 
comptar amb uns consensos am-
plis entre tots els agents implicats 
abans de tirar-lo endavant. 
En aquest sentit, trobem encertat 

A la llar d’infants El Picarol, juntament amb les famílies, hem iniciat un pla 
amb l’objectiu de cuidar el nostre planeta. Junts treballarem i incitarem els 
més petits a tenir cura del seu medi ambient més proper. 
Com ho farem?
Mitjançant jocs sobre el reciclatge, experimentant amb materials reciclats, 
fomentant nous hàbits i aprenentatges i educant a reciclar, reutilitzar i reduir. 
D’altra banda, i no menys important, la nostra compra serà de productes de 
proximitat i naturals, així evitarem tota mena d’aliments processats i envasats.
Agraïm moltíssim a totes les famílies que des del primer dia de curs s’han 
implicat de valent! || llaR d’Infants El pIcaRol

Cuidar el nostre planeta

FoTo DE La SETMaNa
Dons bé, parlem amb propietat: els 
arbres tenen tronc, branques, bran-
quillons i fulles, és a dir jerarquia. 
Sobretot els arbres frondosos, com 
les alzines, els roures... no pas les 
palmeres, que són poc eficients, en 
la major part escorça morta, evolu-
tivament molt antigues. A la xarxa 
viària li succeeix una realitat sem-
blant: hi ha xarxa bàsica (autopis-
tes i autovies), xarxa secundària 
(carreteres, rondes) i xarxa local 
(avingudes i carrers).
Que la xarxa viària és jeràrquica 
ens ho mostra l’estudi de la Cam-
bra de Comerç de Barcelona (2004), 
en què el creixement de la mobili-
tat “justificava” la construcció del 
Quart Cinturó, però al preu del 
col•lapse de tota la xarxa local de 
carreteres, per embòlia. Si vols 
més xarxa bàsica has de comple-
tar amb més xarxa distribuïdora. 
Aquesta és la lliçó. 
L’arbre ha de créixer amb coherèn-
cia, sobretot si el teu dèficit és de 
branques, no de tronc.
En podrem dir Quart Cinturó o 
Ronda Vallès, però la seva catego-
ria ha estat sempre de xarxa bàsica. 
Es podrà dissenyar bé, o malament. 
Bé com l’eix Transversal o els túnels 
de Vallvidrera, malament com el 
Quart Cinturó de Terrassa a Olesa, 
però segueix essent xarxa bàsica. 
I la ronda oest de Sabadell, ano-
menada C58-C, és més xarxa bà-
sica que una via urbana distribuï-
dora, perquè es va fer pensant en 
el Quart Cinturó. 
Tot un gol.
Quan l’alcalde de Castelar ens vol 
vendre una altra cosa ens ha de dir 
si ara el Quart Cinturó o la Ronda 
Vallès, al marge del nom, serà xarxa 
secundària. De fet és impossible, 
perquè la competència del Ministe-
ri de Foment és de xarxa bàsica, no 
de la xarxa metropolitana secundà-

Fa poc he sentit aquesta exclamació 
de boca de qui prejutjava uns fets re-
cents protagonitzats per la Guàrdia 
Civil i m’ha fet rebobinar. Intentar 
una via unilateral sense miraments 
sí va ser un greu atac a l’estat de dret 
en què vivíem, encara que no fos l’ide-
al. Per això considero que qui utilitza 
aquesta expressió no sap el que diu. 
Només cal observar amb imparci-
alitat l’actual realitat social a Cata-
lunya per comprendre els catastrò-
fics resultats d’aquell atac perpetrat 
pels nostres propis dirigents. D’ales-
hores ençà han generat i mantenen 
un tens clima de violència silencio-
sa que ocupa els nostres espais pú-
blics, que no deixa de ser l’agressió 
visual i emocional permanent d’una 
part a la resta dels conciutadans. Pel 
que sembla, amb la típica viscerali-
tat independentista ja han previst 
apujar el nivell de tensió quan se sà-
piga la sentència als encausats per 
aquells fets, que mai serà al gust de 
tothom. En fi: de demòcrates, l’apa-
rença; de manipuladors del concepte, 
tant com feien els darrers dirigents 
del PP davant lal’esclat nacionalista; 
de violents, senyor president, no en 
parlem, perquè encara no ha estat fí-
sica. És pitjor la psíquica, no és cert? 
Com es pot anomenar sinó el fet de 
sentir la inacabable i profunda amar-
gor del rebuig injust d’una part de la 
societat que es creu poc menys que 
posseïdora de les “essències patriò-
tiques”? Em pregunto quants anys 
de tortura latent haurem de supor-
tar encara d’aquests insatisfets? Deu 
ser el preu de la seva frustació davant 
l’estat de dret i de l’Europa del s. XXI. 
Qui ataca què o a qui? Tot té límits.

Atac a la democràcia! 
Violència?

 Josep Manel Martí S.

El Quiosc del Mercat dona les grà-
cies a tots els que ens heu donat es-
calf i mostres de suport en aquests 
moments tan complicats i tristos. 
Trobem a faltar els nostres petits 
amics i clients del Quiosc en gene-
ral. Confiem a tornar-nos a veure al 
més aviat possible. Una abraçada 
molt forta a tothom.

El Quiosc del Mercat

 Dani i Lídia – El Quiosc del Mercat

ents, sense preveure-ho, sense que 
ningú ho hagués de dir o liderar, 
vam aprendre que podíem acon-
seguir allò que ens proposéssim. 
I així va ser, l’1-O el poble va gua-
nyar-ho tot.
La mobilització va desbordar totes 
les institucions, les d’aquí i més 
properes com els ajuntaments, les 
de més enllà com la Generalitat i, 
evidentment, totes les instituci-
ons espanyoles que van intentar, 
sense cap èxit i per tots els mit-
jans, impedir que el poble de Ca-
talunya exercís el seu dret a vot i 
fes realitat l’anhel d’esdevenir un 
poble lliure.
I és que durant la tardor del 2017 
el poble va prendre completament 
la iniciativa. Va liderar i gover-
nar els carrers, va fer tremolar 
el poder establert i va empènyer i 
posar entre l’espasa i la paret tots 
els estaments que frenaven la seva 
voluntat, amb la valentia, la deter-
minació i la força que dona la unió 
de la gent.
Malauradament, una mala gestió 
d’aquesta força per part de les for-
ces polítiques i una repressió des-
mesurada dels poders fàctics de 
l’Estat espanyol han provocat que 
avui ens trobem en una situació 

l’alcalde, totes les manifestacions 
en contra de la construcció de la 
Ronda Nord quedarien sufocades 
si es parlés amb propietat. 
I ha afegit: “El que està liderant l’al-
caldessa de Sabadell és una cosa 
que no té res a veure amb el Quart 
Cinturó, es diu ‘Ronda Vallès’”, 
explica. 
“Hem de ser capaços d’explicar que 
no té res a veure”, afegeix (isaba-
dell, 25-9-2019).

ria, que correspon a la Generalitat.
El debat de més xarxa bàsica al Va-
llès no es pot fer al marge del com-
pletament de les rondes urbanes i 
en el cas de Sabadell, ofegada per 
la Gran Via i la N150, cal un model 
de ciutat que no resolgui exclusi-
vament amb més xarxa bàsica el 
concepte de la seva profunda re-
novació. 
Aquest objectiu passa pel debat 
de les rondes urbanes, que han de 
ser això, urbanes. I hi podem afegir 
que això no es resoldrà només amb 
xarxa bàsica a l’estil de la Ronda 
Oest de Sabadell i que ni les con-
nexions amb Terrassa i Castellar 
es mereixen aquest mateix model. 
El model de Terrassa no es pot ex-
portar al conjunt del Vallès. Ter-
rassa està rodejada de xarxa bàsi-
ca per tres costats i pretén que la 
Ronda Oest de Sabadell i més B40 
completin l’anella al seu llevant: 
C58 i C16 a sud i oest, B40 a Nord, 
C58-C a est.
Novament apareix el debat coix 
sobre la xarxa viària de la ciutat. 
Complicat de resoldre? Cert, però 
no hi ha drecera.

el canvi de parer de l’equip de go-
vern i que hagi accedit a obrir un 
procés de reflexió per tal de deba-
tre i trobar una ubicació més idònia 
per aquests habitatges de lloguer 
social, que d’altra banda coincidim 
que són molt necessaris al poble. 
Des de Junts, estem molt contents 
que els veïns de la plaça hagin acon-
seguit aquesta fita. I també estem 
molt satisfets d’haver pogut con-
tribuir-hi des del nostre paper de 
representats polítics al ple. 
Seguirem vigilant el tema fins que 
es descarti totalment i se seleccio-
ni un emplaçament adequat tan en 
l’àmbit tècnic com en el del nostre 
model de poble.

molt diferent d’aquell 2017. 
A l’expectativa d’una sentèn-
cia contra els dirigents polítics 
d’aquell moment, amb persones 
a l’exili perseguides només per 
les seves idees o militància, amb 
detencions arbitràries i una per-
secució indiscriminada contra 
persones vinculades amb el mo-
viment independentista, hem pas-
sat de reivindicar el dret d’auto-
determinació i la independència 
a reclamar la llibertat dels presos 
i preses polítiques. 
Una lluita molt necessària, però 
que creiem que no serà completa 
ni efectiva si el poble no recupera la 
iniciativa i torna a liderar tota rei-
vindicació de llibertats col•lectives 
i populars. 
I és que, tan bon punt ens indepen-
ditzem de l’estat espanyol, es poden 
donar els tant necessaris canvis de-
mocràtics que faran lliure el nos-
tre país i les persones represalia-
des, preses i exiliades.
Seguim i seguirem reivindicant l’1 
d’octubre com l’exemple a seguir 
de mobilització massiva, d’implica-
ció popular i d’exercici de desobe-
diència civil, imprescindibles per 
assolir la independència dels Paï-
sos Catalans.
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opinió

i ha qui té un gat, hi ha 
qui té un gos, hi ha qui 
no en té cap i hi ha qui 
en té dos.
Entre d’altres, aquests 

simpàtics peluts pertanyen al grup 
dels anomenats animals de compa-
nyia. Moltes persones estan real-
ment acompanyades en conviure 
amb algun gat o, encara més ben 
acompanyades —penso jo—, amb 
algun gos. Sovint estan “batejats” 
amb uns noms ocurrents que no 
sempre són d’agrair, però és clar que 
s’han posat amb bona intenció, pot-
ser relacionats amb alguna anècdo-
ta personal i sempre amb molta es-
tima. Molts aparenten tenir un bon 
fons d’armari, van ben documentats, 
estan degudament censats, vacunats, 
i són portadors d’un xip que els iden-
tifica pel cas que es perdessin o per 
si eventualment fossin causa d’algu-
na responsabilitat.
La fidelitat d’aquests acompanyants 
és incondicional. És un gaudi veure 
les entusiasmades rebudes que fan 
als seus cuidadors amb sorprenents 
bots, el moviment accelerat de la cua, 
la posició de les orelles i, fins i tot, l’ex-
pressió de la seva mirada.
El que pot costar d’entendre, és que 
aquests quasi entranyables éssers, 
que no cauen precisament del cel, 
sinó que cadascú els ha portat volun-
tariosament a casa seva, bé sigui ha-

  aaUUUUUU. || Joan MundEt

Companyies i solituds

H pLaÇa MaJoR

MiQUEL RaMoS
pintor

vent-los comprat, adoptat o acceptat 
com a regal, s’ignori la seva condició 
de companyia i se’ls deixi tots sols a 
casa o al pis fent més hores que un 
rellotge en el canvi d’horari d’hi-
vern. Ja sigui dins de casa o aïllats 
en un balcó, el cas és que, qui més 
qui menys haurà tingut o té l’expe-
riència d’haver d’aguantar els seus 
gemecs i lladrucs quasi ininterrom-
pudament durant el dia o la nit. No 
se’n cansen de reclamar la presèn-

cia d’aquells que els han acollit i pels 
qui ho donarien tot.
La merescuda reciprocitat de la com-
panyia no es compleix en aquests 
casos i la seva disposició  es veu cas-
tigada per la imposició d’una solitud 
que no poden entendre.
Hi ha qui diu que compleixen la mis-
sió de la vigilància, i és cert, però 
també és ben cert que la seva alterna-
tiva, les alarmes, només es disparen 
sense motiu de tant en tant atabalant 

el seu entorn, i en canvi els gossets i 
els gossarros poden fer una vertade-
ra marató sonora, pregonant sense 
defallir la seva necessitat i disposició 
de ser acompanyats i d’acompanyar 
a aquells que els utilitzen.
Vet aquí un gos, vet aquí un canari 
—que estava a l’aguait tot refilant— 
i vet aquí un gat, però aquest conte 
encara no s’ha acabat, i no s’acaba-
rà fins que tothom entengui en què 
consisteix  la companyia i la llibertat. 

 Josep M calaf*

a un temps escrivia 
un article amb el nom 
d’Enamorament com-
batiu. El referia als 
presos politics i a la 

situació que vivia i encara viu, Ca-
talunya. En voldria recordar els pri-
mers paràgrafs amb la intenció de 
donar-li un nou sentit sense que la 
intenció original en quedi compro-
mesa. Deia així:
“Permeteu-ho me confessar un petit 
secret: Estic enamorat d’aquesta Ca-
talunya alegre i combativa!. I mani-
festo, tot seguit, que no crec en el co-
foisme. Se perfectament que hi ha 
països més justos, grans i rics. Amb 
millors serveis i estructures. Paisat-
ges més verds, esplèndids i genero-
sos. Societats més avançades i edu-
cades. Sistemes més democràtics. 
Rius més cabalosos, castells més 
solemnes, catedrals més antigues, 
ciutats més verdes, cels més clars 
o més plujosos. Població amb més 
proteccions i seguretats. Nacions 
amb més orgull pels passats esplen-
dorosos. Estats més il·lustres per 
excel·lir amb la ciència, les arts i la 
literatura. Llengües més universals.
Però dubto que hi hagi en totes 
aquestes contrades ciutadans més 
esperançats malgrat tenir gent em-
presonada i exiliada injustament. 
Més alegres malgrat la repressió 

F

D

Accessibilitat

rebuda. Més combatius malgrat 
les derrotes sofertes. Més tolerants 
malgrat la manca de comprensió cap 
a ells. Més oberts malgrat els veïns 
poderosos. Més generosos malgrat 
la seva pobresa.”
Aquestes darreres setmanes he tin-
gut reunions amb la plataforma Cas-
tellar accessible. De fet és un grup 
de gent que, amb dificultats diver-
ses (visió, mobilitat, etc), reclama 
justament fer una vida tan “nor-
mal” com la resta de ciutadans. Al-
guns d’ells no amagaven un cert es-
gotament i decepció per la lentitud 
que l’administració te en atendre 
les seves demandes. 
De fet la primera taula de mobili-
tat data del 2008 i la segona, aques-
ta ja d’accessibilitat, de principis 
del 2016. D’ençà de llavors, i són ja 
massa anys, s’han fet poquíssimes 
reunions i encara menys reclamaci-
ons ateses. Seria injust amagar que 
s’han fet avenços i que actualment 
la sensibilitat i la reglamentació de 
tècnics i politics és molt més alta 
que fa uns anys. Potser passa com 
en el feminisme, hem avançat però 
encara ens queda moltíssim camí 
per recórrer.
Em manifestaven un cert esgota-
ment en repetir una i una altra va-
gada situacions que es repeteixen 
en el temps. Ciutadans que mos-
tren una capacitat nul·la per en-
tendre  problemes d’accessibilitat 
que pels components de Castellar 
accessible són vitals.
Desencís en comprovar que les ad-
ministracions, i en aquest cas la 

municipal, no prioritzen problemes 
que per ells són essencials. Frustra-
cions quan noves actuacions urba-
nístiques no han estat debatudes, 
consensuades ni consultades. Can-
sament en haver-se d’implicar per-
sonalment i permanentment en re-
unions. Queixes i demandes que ja 
haurien de funcionar sense neces-
sitat de fer denuncies explícites. In-
civisme que te conseqüències molt 
serioses per la mobilitat de les per-
sones afectades, etc. 
De fet els comentaris en que altres 
contrades determinats problemes 
ja han estat permanentment supe-
rats suposa una acceptació amarga 
que la seva situació encara esta molt 
lluny de normalitzar-se. I conse-
qüentment precisa d’una voluntat 
permanent per part del col·lectiu 
d’estar constantment mobilitzats 
per no veure reduïda la seva mobili-
tat. I d’aquí ve el meu enamorament 
envers unes persones lluitadores 
que malgrat rebre continues de-
cepcions de la societat a la qual per-
tanyen no deixen d’estar esperan-
çats i combatius per uns drets que 
sovint no són únicament els seus. 
També gent gran, cotxets d’in-
fants o carretons de la compra en 
surten beneficiats de la seva llui-
ta perseverant.
De les reunions n he tret dues lliçons 
incontestables. La primera em per-
met afirmar que no hi ha cap sen-
sibilitat humana per alta que sigui 
de persones sense mobilitat reduïda 
que sigui mínimament comparable 
a la que experimenten les persones 

afectades. I la segona es que les di-
ficultats que tenen en els seus des-
plaçaments ens interpel·len a tots 
com a societat solidaria i justa que 
aspirem a ser.
Els continuarem decebent?. Crec 
que no ens ho podem permetre ja que 
per valorar si una societat avança 
adequadament o no la mesura que 
haurem d’adoptar no és la distan-
cia recorreguda sinó a quantitat de 
gent que deixem enrere. Potser ens 
haurem de plantejar avançar menys 
per avançar tots. 

*Regidor d’ERc

 ignasi Giménez*

ivendres passat, un in-
cendi destruïa com-
pletament el quiosc i la 
floristeria del Mercat 
Municipal de Caste-

llar i afectava molt seriosament el bar. 
En pocs minuts, una densa fumarada 
envaïa la resta del Mercat, el Merca-
dona i el pàrquing soterrat. 
Tot i que els danys materials han estat 
molt quantiosos, afortunadament tot 
va quedar en un ensurt i no es van re-
gistrar danys personals.
La gran tasca dels equips de Bombers 

La qualitat humana dels 
veïns i veïnes de Castellar

voluntaris i professionals, de la Poli-
cia Local i dels tècnics i tècniquues 
municipals va ser decisiva per extin-
gir ràpidament el foc i per garantir la 
seguretat de les persones a una hora 
de màxima activitat al Mercat. 
Cal agrair enormement la seva pro-
fessionalitat i saber estar davant una 
emergència d’aquestes caracterís-
tiques.
Una de les lliçons que podem extreu-
re de la desgràcia que suposa la des-
trucció física de tres espais de nego-
ci és la gran capacitat de reacció que 
vam demostrar tots i totes.
Immediatament després que els foc 
estigués apagat i de que els tècnics 
i bombers comprovéssin que no hi 
havia risc; la Brigada municipal, els i 
les paradistes i els professionals del 
supermercat ja estaven treballant 
conjuntament per aïllar les zones més 
afectades, i netejar la resta, amb l’ob-
jectiu que el Mercat pogués obrir les 
portes dissabte a primera hora amb 
totes les garanties de seguretat i amb 
les menors molèsties possibles pels 
usuaris i usuàries.
L’objectiu es va assolir plenament i a 
l’endemà, a l’hora normal d’obertu-
ra, els primers clients ja podien ac-
cedir al mercat. 
Em sento impressionat per les mos-
tres de suport i la solidaritat que estan 
rebent els afectats i afectades.
Situacions com aquestes ens posen 
a prova i divendres, els veïns i veïnes 
de Castellar, vam demostrar la nos-
tra qualitat humana.

*alcalde

És un gaudi veure 

les entusiasmades 

rebudes que fan als 

seus cuidadors amb 

sorprenents bots
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coMERç i Moda

la botiga BE by 
luxury organitza 
una desfilada de 
moda a l’auditori

Fins a 80 conjunts diferents es po-
dran veure demà dissabte a la des-
filada de moda que ha organitzat la 
botiga de roba BE by Luxury a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont. La pri-
mera passada tindrà lloc a les 18.30 
hores i es tornarà a repetir dues 
hores més tard, a les 20.30 hores. 

Les portes obriran a les 18 
hores per anar ambientant l’esde-
veniment. Un photocall per fotogra-
fiar-se i pujar les imatges a les xar-
xes socials, cava i música gòspel amb 
Sabin. La idea és crear una atmos-
fera de glamur, com ja va passar fa 
uns anys, quan Emma i Belina Gil 
van organitzar una desfilada amb 
el dissenyador Jordi Dalmau. Ales-
hores la desfilada s’emmarcava en la 
inauguració de l’establiment Luxury 
Beauty. Cinc anys després, la idea 
de tornar a convertir l’auditori en 
una passarel·la va sorgir d’una altra 
manera, d’una conversa espontània: 
“Nosaltres som molt amigues del 

El món de la passarel·la arriba a castellar 

Luxury beauty va organitzar una desfilada amb Jordi Dalmau el 2013. || aRxIu

DJ David Fuentes, que s’encarre-
ga de la Trobada dels 80 de Festa 
Major. Un dia, parlant, vam dir 
que estaria bé organitzar alguna 
cosa. Dit i fet. Hem organitzat una 
cosa súper xula, amb la música del 
David i la roba disponible a la nos-

tra botiga”, va explicar una de les 
impulsores, Emma Gil.  

A la desfilada es presentaran 
les marques amb què treballen a la 
botiga: Sahoco, Maite by Lola, Lola 
Casademunt, Denny Rose, Gaudí 
Jeans, Alessandro Lamura, Sik Silk, 

The Untouchables, Sprayground, 
Jymmy Lion i 80 DB  ORIGINAL. 
“Les cases comercials ens han dei-
xats els conjunts i pròximament 
els tindrem tots a la botiga. És roba 
per a tothom, noies, senyores, més 
primers, més curvy... la desfilada 
es farà a l’escenari, però hi haurà 
moltes sorpreses”.

Les i els models que partici-
paran són de l’agència de models 
Carmen Gil, de Barcelona: “A més, 
amics de la meva filla faran la part 
de gent jove”, va dir Gil. 

Les noies de Luxury conside-
ren que és necessari portar a la vila 
esdeveniments que són més habitu-
als a les grans ciutats. “Està bé que 
la gent tingui accés la moda, que la 
tingui a l’abast. El que intentem és 
oferir roba i bellesa per a tothom”. 

Per accedir a algunes de les 
dues desfilades (la primera obre por-
tes a les 18 hores i la segona a les 20 
hores) és necessari anar amb la in-
vitació. Presentant aquesta matei-
xa invitació, els dies posteriors a l’es-
deveniment, les clientes i els clients 
obtindrà un 10% de descompte en la 
botiga BE by Luxury.

Durant l’esdeveniment, a més, 
es farà un sorteig de dues caixes de 
cava.     ||  cRIstIna doMEnE

L’emissora municipal Ràdio Cas-
tellar arrenca la nova temporada 
coincidint amb l’inici d’octubre. 
La 2019-20 serà la 38a temporada 
de  la 90.1 de l’FM i amb una grae-
lla plena de producció pròpia gui-
ada pels professionals de la casa 
i de la quarantena llarga de col-
laboradores que s’encarreguen 
de nodrir de programes l’emisso-
ra. El magazín Dotze i l’Informatiu 
migdia ompliran els matins amb 
l’actualitat juntament amb l’es-
pai d’entrevistes Passeu, passeu. 
Les tardes tindran com a eix ver-
tebrador el magazín Connectats, 
que per segona temporada conse-
cutiva, en coproducció amb Cugat.
cat, Ràdio Sabadell, Ràdio Terras-
sa, El Prat Ràdio i Ràdio Ciutat de 
Badalona. La franja de vespre i nit 
té com a principals protagonistes 
l’equip de col·laboradors que man-
tenen oberta la franja que va de les 
8 a les 11 de la nit amb propostes ja 
clàssiques com l’espai d’entrevistes 
Estils, h! o Ones de Crom. 

*consulta íntegrament la nova 

graella de Ràdio castellar 

a la pàgina 17

Comença la 38a 
temporada de 
Ràdio Castellar

MiTJaNS | 38 aNYs
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El tècnic castellarenc Xavi Calm 
segueix fent passos de gegant en la 
seva carrera esportiva després que 
el Birmingham City FC l’hagi con-
firmat com a assistant coach del pri-
mer equip.

Calm ha estat entrenant des 
de l’estiu passat l’equip sub-23, però 
feia tasques d’scouting per al conjunt 
comandat per l’igualadí Pep Clotet. 
Només uns mesos després ha fet el 
salt a la banqueta del primer equip, 
avalat per la bona feina feta i cridat 
com a auxiliar del primer entrena-
dor de l’equip blue.

El tècnic passarà a ocupar un 
dels llocs més importants de la ban-
queta de l’equip en què Clotet i l’altre 
auxiliar, Paco Herrera -un mític dels 
terrenys de joc espanyols-, manen 
des de l’inici de temporada, després 
de la marxa de l’anglès Garry Monk.

“Des del primer dia estic aju-
dant el primer equip en combina-
ció amb el sub-23, però a poc a poc 
la ben entesa amb el Pep i la deci-
sió per part del club que ajudés 
el primer equip en forma d’assis-
tant coach va fer canviar els plans 
per dedicar-me exclusivament a 
l’equip de Championship” explica 
Calm a L’Actual, mentre que el res-

ponsable de la banqueta dels blaus 
va dir sobre la presència de l’ex del 
Cornellà que “crec que està molt 
bé perquè som un grup obert, en 
què tots compartim el que pensem 
sobre qualsevol escenari”.

Durant la presentació de fi-
nals de la setmana passada, Clotet 
va explicar que “el Paco mira uns 
quants partits dels rivals, el Xavi 
uns altres i Craig Gardner -un altre 
dels assistents- la resta que no puc 
mirar jo. A partir dels informes 
que obtenim ens asseiem i com-
provem quins seran els punts forts 
dels rivals, cosa que m’ajuda a ob-
tenir una imatge més clara per a 
preparar els partits”.

Calm va arribar a la disciplina 
del Birmingham City -un dels clubs 
de més tradició a Anglaterra- l’estiu 
passat, després de quallar una excel-
lent temporada a la banqueta de la 
UE Cornellà, al capdavant d’un equip 
que va aconseguir classificar-se per 
al play-off d’ascens i per a la final de 
la Copa Federació, repetint els èxits 
de la temporada anterior, quan Calm 
era segon entrenador de Jordi Roger.

Un conveni de col·laboració 
entre el club barceloní i l’anglès, a 
banda de la gran actuació del tècnic 
durant la temporada, li van perme-
tre arribar a la disciplina de l’equip 
del Saint Andrew’s Stadium, i fins i 
tot es va especular que podria substi-
tuir l’anglès Monk al capdavant d’un 
conjunt que va acabar la temporada 
en 17a posició.

Finalment va ser Clotet, segon 
de Monk i amb experiència en ban-
quetes britàniques com les del Swan-
sea, el Leeds i l’Oxford, entre d’altres, 
qui va fer-se càrrec de l’equip blue-
nose, que va comptar amb Calm des 
del primer moment per fer d’auxili-

calm, ‘assistant coach’ al Birmingham
Es confirma la 
presència del 
tècnic castellarenc 
com a auxiliar del 
primer equip

  albert San andrés

cada partit com si fos l’últim” ex-
plica el castellarenc, que es consoli-
da en un equip que ocupa la 13a posi-
ció després de caure per 3-2 enfront 
del Derby County. “Personalment 
estic molt content de poder treba-
llar amb Clotet i Herrera” afirma 
l’assistant coach d’un equip en què el 
seu rival ciutadà, l’Aston Villa, va as-
cendir a finals de la temporada pas-
sada, en què es va repetir el Second 
City Derby, un dels clàssics del fut-
bol anglès.

Aquest serà un incentiu més 
per l’equip bluenose, on Xavi Calm 
espera seguir creixent com a tèc-
nic per aconseguir ser el primer 
castellarenc a entrenar en la Pre-
mier League. 

ar en diverses tasques, que finalment 
l’han fet centrar-se únicament en el 
primer equip.

Clotet va afirmar sobre l’ascens 
de Calm que “tots aportem idees di-
ferents, treballem amb molt con-
sens i, al final, prenc la decisió cor-
recta. A la pràctica dividim moltes 
coses amb el Paco, el Craig i el Xavi, 
per assegurar-nos que treballem 
tots els detalls del nostre pla i que 
totes les caselles estan marcades 
pels partits”.

Calm deixa el filial en setena po-
sició de la Professional Development 
League i explica que aquesta expe-
riència “m’ha anat molt bé per co-
nèixer la cultura del futbol anglès, 
la manera d’entrenar i d’entendre 

el dia a dia. Tenim un gran equip 
sub-23 i crec que ben aviat podrà 
estar nodrint de jugadors el pri-
mer equip”. El tècnic Steve Spoo-
ner és qui ha substituït Calm a l’U-23.

El Birmingham segueix bus-
cant l’ascens a la Premier League, 
d’on va descendir la temporada 2010-
11 -any que curiosament va guanyar 
la Copa de la Lliga (EFL Cup)- i on 
no ha pogut retornar des de llavors.

“En el primer equip estem 
obligats a treballar per aconse-
guir els tres punts a cada partit. 
Aquesta és una Lliga molt llarga, 
amb 46 partits -hi participen 24 
equips-, i com és normal hi ha mol-
tes variacions durant l’any. Hem 
d’estar tranquils, però treballar a 

Xavi calm, a la dreta, a la banqueta del birmingham amb paco Herrera i pep clotet. || BcFc

la ciclista de vuit anys Ivet alcaraz 
va aconseguir la segona posició 
final a la copa catalana de ciclisme 
després d’acabar tercera en l’última 
prova disputada al circuit de Mont-
roig del camp (Baix camp).
tot i competir amb rivals d’entre 9 i 

11 anys, la castellarenca del tot-net 
terrassa va posar el colofó a una 
gran temporada després d’una 
intensa lluita al circuit d’1,2 km en 
què va haver de completar quatre 
voltes i va acabar a 19 segons d’an-
na carreras i a 3 de laia Rodríguez.

ivet alcaraz acaba 
2a en la copa catalana 
després d’un bon any
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bàSQUET | copa caT.

HoQUEi | 2a caTalaNa

duel de titans a Rubí (0-2) per liderar la categoria

Desastre en 
el debut a
Navàs (69-35)

El líder, més 
efectiu al 
Dani Pedrosa

La UE Castellar va emportar-se el 
duel de titans disputat a Rubí, al camp 
de la Juventud 25 de Septiembre, on 
van enfrontar-se dos equips invictes 
en lliga i amb el lideratge de la catego-
ria en joc. La gran qualitat del joc dels 
castellarencs va decantar la balança 
a la segona part (0-2).

La visita al camp del Veinti sem-
pre és un dels desplaçaments més 
complicats de la temporada, com va 
demostrar l’equip local en l’últim en-
frontament entre els dos rivals, quan 
tots dos militaven a Segona Catala-
na (2015-16), amb un resultat de 2-0 a 
Castellar i 3-1 a Rubí.

Amb els de Juan Antonio Roldán 
com a líders i tres victòries consecu-
tives, la feina del 25 de Septiembre 
era la de trencar la imbatibilitat d’un 
conjunt que té en la seguretat defen-
siva i en la contundència atacant les 
millors armes.

El partit va començar amb igual-
tat de condicions entre dos rivals, que 
marxaven sense gols al descans, però 
era a la segona en què Marc Estrada 

El CB Castellar ha iniciat la Lliga 
amb una estrepitosa derrota contra 
un equip ascendit recentment, el CB 
Navàs, amb qui va caure per 69 a 35.

L’equip groc-i-negre haurà de 
saber patir aquesta temporada i va 
demostrar aquest fet en la primera 
jornada de Lliga, en què va caure a 
la pista del Navàs amb un marcador 
contundent. Tot i les dinàmiques ne-
gatives vistes fa uns anys, el CB Cas-

L’HC Castellar encadena la terce-
ra derrota consecutiva en Lliga des-
prés de caure contra el líder de la ca-
tegoria per 3 a 5. L’Alpicat va ser més 
efectiu sobre el terratzo del Dani Pe-
drosa i la precipitació va passar fac-
tura als granes.

Els de Ramon Bassols seguei-
xen sense aixecar el cap en Lliga, des-
prés d’un partit en què els quatre xuts 
ben dirigits aconseguits pels visitants 

inaugurava el marcador al 67’ en un mà 
a mà i Marc Repiso tornava a fer gala 
de velocitat i potència quatre minuts 
després, ja que va aconseguir senten-
ciar el partit amb el 0-2.

“Ha estat un partit complicat 
contra un rival difícil que ens ha 
posat dues línies de quatre per bus-
car la contra” va afirmar el tècnic cas-
tellarenc a Ràdio Rubí.

El Castellar només ha rebut 
un gol en quatre partits i ha acon-
seguit anotar-ne nou: “Tenim mol-
tes ocasions i sabem com fer-ho. 
Som un equip molt compacte i se-
riós, però els gols en contra arri-
baran i hem d’aprofitar els bons 
moments defensius”.

El tècnic no vol desfermar l’eu-
fòria i explica que “la previsió és el 
pròxim partit contra el Planadeu, 
no mirem més enllà” i conclou dient 
que “només portem quatre jornades 
i la Lliga és molt llarga i tindrem mo-
ments molt complicats pels que hem 
d’estar preparats, ja que aquest és 
un grup molt complicat”.  ||  a.s.a.

tellar mai havia acabat un partit amb 
una diferència de 34 i menys amb 
només 35 punts al caseller.

L’equip de Quim Pérez-Alarcón 
no va tenir sort en anotació a l’inici al 
Municipal de Navàs i només el pivot 
Lluís Hagenaers era capaç de tren-
car la sequera anotadora quatre mi-
nuts després del començament (8-2), 
amb un marcador en què encara hi 
havia marge de maniobra. Un marge, 
però, que no era capgirat després de 
quatre triples dels locals i només dos 
punts més dels castellarencs.

Amb un contundent 20-4, el 
segon parcial no oferia bones sen-
sacions per als visitants, que encai-
xaven un total de 24 punts, tot i que 
reaccionaven ofensivament amb 14, 
amb David Junyent com a màxim ex-
ponent amb cinc punts.

durant la primera part van acabar en 
gol. Un Sergio Ruiz poc inspirat i una 
defensa amb moltes fissures van pro-
piciar l’allau golejador dels lleidatans, 
que van trobar-se amb el marcador fa-
vorable fent de la precipitació del rival 
la seva millor arma.

Amb un Castellar abocat a l’atac 
en la segona part i sense res a perdre 
ja, l’equip encara va encaixar un gol 
més i va arribar al definitiu 3 a 5 que li 
serveix als de les Terres de Ponent per 
mantenir la primera plaça del grup D 
de Segona Catalana.

“Va ser un partit en què vam 
començar amb el peu tort. Amb una 
defensa molt separada de les mar-
ques, va propiciar moltes ocasions 
de llançament i encarar l’u contra u 
amb facilitat” explica el tècnic Ramon 
Bassols, que afegeix que “no podem fa-

A la mitja part, el 44-18 que re-
flectia el lluminós no deixava cap 
marge als de Pérez-Alarcón, que tot i 
mantenir-se a prop de l’anotació en la 
segona part (amb parcials de 10-7 i 15-
10), en cap moment van aconseguir 
inquietar el rival. El percentatge de 
2 de 20 en llançaments de tres -una 
de les grans fortaleses de l’equip- i 
l’absència d’un dels referents, Albert 
Cadafalch, van acabar de condemnar 
un equip que haurà de seguir treba-
llant. Albert Germà va ser el màxim 
anotador dels groc-i-negres amb 13 
punts, però no va poder evitar que 
el seu equip comenci com a cuer del 
grup II de Copa.

La pròxima setmana, els de Pé-
rez-Alarcón s’enfrontaran a la Pia Sa-
badell al primer derbi de la tempo-
rada al Puigverd.  ||  a.saN aNdRés

llar tantes ocasions clares i no ano-
tar. A pilota aturada tampoc fem 
gols i desaprofitem les ocasions. Són 
petits detalls que ens passen factu-
ra”. La part positiva és que “sabem el 
problema que tenim i el podem cor-
regir”. A més, l’equip perdrà en breu 
Xavi Vernet, tot i haver recuperat Oriol 
Comas. L’HC Castellar és antepenúl-
tim abans de visitar la pista de l’Olesa.

l’escola, ‘on fire’
A banda, el club grana segueix treba-
llant amb l’escola d’hoquei, en un nou 
projecte en què cada dimarts i dijous 
a la tarda els infants a partir dels qua-
tre anys poden iniciar-se en el pati-
natge i l’hoquei. En aquestes classes, 
l’HC Castellar aporta el material i es 
treballen les capacitats coordinatives 
i l’equilibri.  ||  a. saN aNdRés

Marc Estrada és el màxim golejador de la UE castellar amb tres gols. || a.saN aNdRés

albert Germà va ser el millor del cb castellar, va anotar 13 dels 35 punts. || a.saN aNdRés

Els jugadors de l’Hc castellar després del partit enfront del líder alpicat. || cEdida

la unió Esportiva supera a la juventud 25 de septiembre i suma una nova victòria en una arrencada impoluta

esports
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El Centre Excursionista de Castellar ha 
donat el tret de sortida a una nova edició de 
les excursions del Grup Juvenil i s’ha entre-
nat amb una sortida a la via ferrada Cala del 
Molí de Sant Feliu de Guíxols.

Des de fa poc més d’un any, el Grup Fa-
miliar del CEC va crear el Grup Juvenil per 
donar cabuda a aquell jovent d’entre 12 i 18 
anys que vol més llibertat a l’hora de sortir 
d’excursió. “Hi havia un grup d’edat que ja 
no volia sortir amb els pares i vam decidir 
crear aquestes activitats perquè pogues-
sin seguir fent-ho” explica Carles Ribera, 
vocal del Grup Juvenil del CEC.

Amb aquesta premissa, l’any passat ja 
es van realitzar algunes sortides des del mes 
de maig, en què destaquen la pujada al Coma-
pedrosa, una excursió a Puigcerdà, un bivac 
o la visita a les coves del Garraf. En aques-
ta nova temporada, la visita a la via ferra-

da de la Cala del Molí de Sant Feliu de Guí-
xols ha estat la primera de les excursions, 
en què onze joves van completar el circuit, 
juntament amb dos monitors titulats que els 
guien en tot moment.

“Per participar en les activitats 
només s’ha de ser soci del CEC i no s’ha 
de tenir una experiència prèvia a la mun-
tanya, ja que els monitors són experts i 
valoren el que poden fer o no els partici-
pants” diu Ribera, que remarca que “les ac-
tivitats duren tota una jornada” amb un 
cost reduït d’entre 5 i 10 €.

La pròxima sortida del Grup Juvenil 
serà al parc natural del Garraf, el 27 d’octu-
bre. Els interessats poden dirigir-se al local 
del CEC els dilluns, dimecres i divendres o 
contactar a través de la pàgina web de l’en-
titat castellarenca (http://centrexcursionis-
ta.entitatscastellar.cat/).   || a.san andrés

“Hi ha poques coses que puguis controlar. 
En el moment en què acceptem això i allò 
que ens ve, és quan tot és més fàcil”. Així és 
com comença el documental sobre la ciclis-
ta i escultora castellarenca Mar Hernández, 
que pertany a una sèrie documental anome-
nada Esport Global -produïda per Oriol Sa-
bata- que ha estat guardonada amb el premi 
Difusió dels Valors de l’Esport en la tercera 
gala dels Guardons de l’Esport, organitzada 
per la Fundació Catalana de l’Esport.

El documental, estrenat durant La Ma-
rató de TV3, té 25 minuts de durada i va ser 
emès per Esport3. S’hi parla de l’experièn-
cia d’Hernández per superar un càncer de 
mama i de com es va enganxar a la bicicleta 
com a forma d’evasió. Hernández va passar 
de sortir a passejar a participar en quatre 
edicions de la Titan Desert, la cursa per eta-
pes més dura del món. La sèrie Esport Glo-

bal consta de dues temporades i 10 capítols 
(es poden visualitzar a l’espai a la carta d’Es-
port3) i ja s’està produint la tercera. El docu-
mental en què apareix Hernández va tenir el 
suport de la Farmàcia Yangüela i de l’Ajunta-
ment de Castellar.

L’entrega de premis es va fer la setmana 
passada a l’Antiga Fàbrica d’Estrella Damm 
i va estar dirigida pel popular presentador 
de TV Peyu.

El productor, Oriol Sabata, ha declarat 
a aquest mitjà que “aconseguir un premi 
per aquest projecte és un reconeixement 
a la feina feta”.

“El nostre projecte és petit, però està 
clar que aquest guardó és una gran ajuda. 
En el cas del documental de la Mar, podem 
posar en relleu la feina i la seva experièn-
cia personal” conclou Sabata, que ja està 
preparant la nova entrega.  || a. san andrés

El Grup juvenil comença 
amb una via ferrada

Esport Global, premiat 
als Guardons de l’Esport 

Els participants en la sortida a Sant Feliu de Guíxols del Grup Juvenil del cEc. || cedida
El productor oriol Sabata amb el guardó de la Fundació catalana de l’Esport. || cedida

MUNTaNyiSME | GRup juVENil cEc cicLiSME | ValoRs dE l’EspoRT 
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pajaril - c. sabadellés 2-1
Mirasol-Baco - san lorenzo 2-2
Rubí B - la Romànica 8-1
Marina - can parellada 0-4
llano - can Rull 1-3
Badia - castellbisbal 0-0
planadeu - Matadepera 3-2
Juv. 25 Sept. - UE castellar 0-2
juan XXiii - can Fatjó 1-6

olesa - Manresa 4-4
santa perpètua - piera 10-4
sfèric - sabadell 3-7
Barberà - sentmenat 5-3
Hc castellar - alpicat 3-5
Masquefa - cadí 2-1
Montbui - sant cugat 9-1

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 · j4 diVisió d’HoNoR · GRup i · j1 copa  caTaluNYa· GRup 2 · j1 2a caTalaNa · GRup d · j3

UE castellar 12 4 4 0 0
olímpic can Fatjó 10 4 3 1 0
pd pajaril 10 4 3 1 0
can Rull RT cFu 9 4 3 0 1
juv. 25 septiembre 9 4 3 0 1
cd can parellada 7 4 2 1 1
Marina-c. Gambús 7 4 2 1 1
uE Rubí B 6 4 2 0 2
cd llano 6 4 2 0 2
cd Badia del Vallès 5 4 1 2 1
ud san lorenzo 4 4 1 1 2
cF la Romànica 4 4 1 1 2
Escola planadeu 4 4 1 1 2
uE castellbisbal 3 4 0 3 1
cF Mirasol-Baco u. 2 4 0 2 2
c sabadellés 1856 1 4 0 1 3
cs juan XXiii 1 4 0 1 3
Fc Matadepera 0 4 0 0 4
 

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
 

cB Navàs  1 1 0
cB Ripollet  1 1 0
cB artés  1 1 0
centre catòlic l’H  1 1 0
uE sant cugat  1 1 0
Bàsquet almeda  1 1 0
cB castellbisbal  1 1 0
aEsE  1 0 1
Bàsquet pia  1 0 1
cB cerdanyola  1 0 1
Reus ploms salle  1 0 1
cB alpicat  1 0 1
cN Tàrrega  1 0 1
cb castellar  1 0 1

cLaSSiFicació  pJ pG ppcLaSSiFicació pT pJ pG pE pp cLaSSiFicació pT pJ pG pE pp cLaSSiFicació pT pJ pG pE pp

Hc alpicat 9 3 3 0 0
uEH Barberà 9 3 3 0 0
Hc Montbui 6 2 2 0 0
cp Masquefa 6 3 2 0 1
cH santa perpètua 6 3 2 0 1
cp sant Ramon 6 2 2 0 0
cH cadí 6 3 2 0 1
club olesa patí 4 3 1 1 1
cEH sabadell 3 3 1 0 2
Hc sentmenat 3 3 1 0 2
pHc sant cugat 3 3 1 0 2
cp Manresa 1 3 0 1 2
Hc castellar 0 3 0 0 3
Hc piera 0 2 0 0 2
Hc sfèric 0 3 0 0 3

aEsE - castellbisbal 55-55
Tàrrega - Ripollet 72-90
artés - alpicat 84-69
Navàs - cb castellar 69-35
cerdanyola - sant cugat 56-65
centre catòlic - Reus 60-47
Basquet pia - almeda 65-73

El resultats han millorat, però Georgina Garcia segueix sense aconseguir guanyar. || cEdida

El rugbi va tornar a colobrers amb l’Escola del Vallès i el Fc barcelona. ||cEdida

TENiS | WTa

RUGbi | ENTRENaMENT

Garcia es queda a 
quarts a Oporto

L’Escola del Vallès
s’entrena amb el Barça

El Rugbi Club Castellar va estrenar la temporada infantil amb un entrena-
ment conjunt amb la secció de l’escola del FC Barcelona que va aplegar una 
cinquantena de nens procedents de les dues escoles del Vallès de rugbi, la 
de Castellar i la de Sant Quirze.

Després de la fusió de les dues escoles de rugbi, que passarà a anome-
nar-se Escola de Rugbi del Vallès, els integrants del club van fer un entrena-
ment de pretemporada juntament amb l’equip tècnic blaugrana i els seus ju-
gadors, on van gaudir d’una sessió conjunta per a les categories sub-8 i sub-14.

Les pistes de Colobrers van omplir-se de nou de practicants d’aquest 
esport, que van poder aprendre noves tècniques esportives amb els tèc-
nics i entrenadors presents, a banda de gaudir de diversos partits en què 
els jugadors de les dues entitats van barrejar-se. El club vallesà està obert a 
noves inscripcions interessades a aprendre a jugar a rugbi.  || a.saN aNdRés

La tenista Georgina Garcia va quedar eliminada als quarts de 
final al torneig de Caldas da Rainha, després de perdre per 1-6/5-
7 contra la sèrbia Natalija Kostic. L’Huracà va superar l’italiana 
Verena Meliss (6-0/7-5) a la primera ronda i va enfrontar-se amb 
la turca Pemra Ozgem a la segona, a qui va superar en tres sets 
(5-7/6-3/6-4), per arribar als quarts, en què va topar amb Kostic 
(189 WTA). La castellarenca ha caigut fins al 269WTA després 
de les últimes desfetes.

En dobles, Garcia, que és a les portes del Top100 (110WTA), 
va participar amb Cristina Bucsa, amb qui va caure en semifi-
nals, després de perdre amb contundència (6-1/6-1) contra la pa-
rella formada per Vivian Heisen i Anna Danilina. Anteriorment 
havien eliminat Valentini Grammatikopoulou/Ylena In-Albon (5-
7/6-3) a la primera ronda i Yuliya Hatouka/Diana Marcinkevica 
(6-0/6-2) a quarts.  || a.saN aNdRés

FUTboL (UE castellar)

DiSSabTE 5 ocTUbRE
Joan cortiella - can Serrador
13:00   infantil B – júnior Fc  
16:00    presentació equips del club    
18:00     amateur – EF planadeu  

partits a fora
09:45    c. sabadellès -  benjamí B
11:00    jaBac Terrassa -  benjamí a

DiUMENGE 6 ocTUbRE
Joan cortiella - can Serrador
10:30    aleví a – sabadell Fc  

aGENDa
dEl 4 al 10 d’ocTuBRE

bàSQUET (cb castellar)

DiSSabTE 5 ocTUbRE
pavelló puigverd
09:00  premini  – cE sant Nicolau 
10:30    mini  – cB Regina carmeli 
16:30    mini  – Ei school
 
partits a fora
09:00   cB sant andreu -  mini fem
11:00   Fc Martinenc -  júnior fem
12:00   Bàsquet pia -  infantil 
12:30   uE claret 2005 -  cadet 
19:30   cB Ramon llull -  sots 25 B 
20:00   cB pedagogium -  júnior 
21:15   lima Horta -  sènior fem

DiUMENGE 6 ocTUbRE
pavelló puigverd
17:00    sots 25 a  – Bàsquet ceissa 
19:00    sènior a  – Bàsquet pia
 
partits a fora
11:00   l’Hospitalet -  premini fem

FUTSaL (FS castellar)

DiSSabTE 5 ocTUbRE
pavelló Joaquim blume
12:45    infantil a -  oaR Gràcia

partits a fora
09:30   Grups arrahona -  aleví B
10:45    Grups arrahona -  cadet
11:30    Ripollet Fs -  benjamí B
15:45    cN caldes -  aleví a
17:00    lloret c.Brava -  sènior a
20:00   Vacarisses cE -  sènior B

DiUMENGE 6 ocTUbRE
pavelló Joaquim blume
10:30   infantil B -  F.Terrassa
12:00   benjamí a -  polinyà Fs
18:00   juvenil a -  Escola pia

partits a fora
18:15    sentmenat cd -  juvenil B

HoQUEi (Hc castellar)

DiVENDRES 4 ocTUbRE
partits a fora
20:45   cp olesa -  sènior 2 cat

DiSSabTE 5 ocTUbRE
pavelló Dani pedrosa
15:30    prebenjamí B – sant Feliu 
16:40    infantil – cH Navarcles 
18:00    juvenil – Reus deportiu 
20:15    benjamí a – caldes 

partits a fora
15:15   cp congrés -  aleví
17:30   cH Ripollet -  prebenjamí a
12:15   cH santa perpètua -  júnior

DiUMENGE 6 ocTUbRE
partits a fora
10:30   arenys de Mar -  benjamí a 
18:30   sentmenat -  sènior 3 cat 

VÒLEi (FS castellar)

DiSSabTE 5 ocTUbRE
pavelló puigverd
09:00  infantil c – cV sant quirze 
10:45    infantil a – l’Hospitalet 
12:30    juvenil masc  – cV Barberà
18:45    sènior B – F. Mistral 
18:45    sènior a m. –cN sabadell 
20:30  sènior a – cV cerdanyola

partits a fora
10:00   cV Barberà -  cadet a  
10:30   cV sant adrià -  infantil B  
12:00   cV Barberà -  juvenil  
16:00   p. Grogues 
-   sènior B masc 

DiUMENGE 6 ocTUbRE
partits a fora
12:15   Vòlei Vilassar -   cadet B
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L’Esplai Sargantana obre 
inscripcions per al nou curs

aquest cap de setmana, de 16 h a 
18.30 hores, l’Esplai sargantana 
farà inscripcions per al nou curs. a 
més, a les 17.30 hores també par-

ticiparà en el correllengua 2019, 
juntament amb altres entitats. El 
primer dia d’esplai serà el 19 d’oc-
tubre, i l’horari serà com sempre, 
de 16.30 h a 19.30 hores, a la plan-
ta baixa del local municipal situat a 
l’edifici annex al palau tolrà.

‘Enganxa’t a l’Esplai!’ amb 
colònies i Esplai Xiribec

l’Esplai colònies i Esplai xiribec 
presenta la nova temporada d’es-
plai amb una trobada familiar amb 
infants, pares, mares i amics i un 

berenar obert a tothom que tindrà 
lloc dissabte, a partir de les 17.30 
hores, a la plaça de francesc Macià, 
davant de colònies i Esplai xiribec. 
allí, els infants que ho desitgin po-
dran fer la inscripcions per aquest 
nou curs escolar. 

El correllengua reconeix pere calders

El ball de Gitanes, durant l’actuació del correllengua 2018 a la plaça d’El Mirador. || q.pascual

La Coordinadora d’Associacions per la 
Llengua (CAL) ha programat un any 
més els actes per celebrar el Correllen-
gua 2019, un esdeveniment que té lloc a 
diverses poblacions de Catalunya en di-
ferents dates.

A Castellar, els actes començaran el 
divendres 4, a les 22.30 hores, a la Sala 
de Butxaca de l’Ateneu. Hi haurà concert 
amb el grup Els Collons del Pare Rababa, 
“un grup que cada any col·labora i que 
enguany ha preparat un repertori es-
pecial d’‘Antaviana’ i altres contes de 
Pere Calders”, diu Jordi Fusté, respon-
sable de la CAL Castellar. 

I és que, enguany, el Correllengua 
homenatja Pere Calders, escriptor, perio-
dista i dibuixant català, conegut sobretot 
per la seva faceta de contista. D’ell, el Cor-
rellengua 2019 en destaca la frase “L’es-
sència màgica de les coses”.  

Dissabte 5, a partir de les 17.30 hores 
i a la plaça d’El Mirador, hi haurà l’acte 
final de l’Esplai Sargantana, Ball de Gi-
tanes, Ball de Bastons, tallers de maqui-
llatge, taller de xapes, batucada i ball amb 
els Gegantons del grup Atabalats de l’IES 
Sant Esteve, i música de l’Artcàdia. “A 
més, Suport Castellar també farà lec-
tura de contes”, afegeix Fusté. 

 Marina antúnez

A les 18.20 h està previst que s’iniciï 
un concert de cant coral amb la Coral Xiri-
bec, i a les 18.40 h, un concert amb el grup 
jove local Lòxias. A les 19.30 hores arriba-
rà la Flama, “que enguany portaran els 
membres de Colònies i Esplai Xiribec”.

A les 19.40 hores, la castellarenca Jo-
sefina Llauradó llegirà el manifest del Cor-
rellengua, “un text que enguany ha escrit 
Jordi Cuixart des de la presó”. Finalment, 
a les 19.45 hores s’ha previst un sorteig. En 
cas de pluja, tots els actes es traslladarien 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.

aquesta edició  tindrà 
lloc els dies 4 i 5 
d’octubre a la sala de 
Butxaca de l’ateneu i a 
la plaça d’El Mirador

A més d’aquestes activitats, hi ha pre-
vista una exposició del 5 al 14 d’octubre “a 
veure si es podrà fer al Mercat”, comenta 
Fusté. Hi participen les escoles Sant Este-
ve, El Sol i la Lluna, Emili Carles Tolrà i El 
Casal. I per cloure els actes del Correllen-
gua 2019, s’ha previst al projecció de la pel-
lícula La vida sense la Sara Amat, dirigida 
per Laura Jou i que s’ha programat en col-
laboració amb el Club Cinema Castellar Va-
llès. El film explica la història del Pep (13), 
que està enamorat d’una noia de la colla del 
poble dels seus avis, la Sara Amat (14). Una 

nit d’estiu, la Sara desapareix sense deixar 
rastre. Al cap d’unes hores, el Pep la troba 
amagada a la seva habitació. La noia li ex-
plica que ha fugit de casa i li demana de que-
dar-se. Encara que ell sap que tot el poble la 
busca, el Pep accedeix i es converteix en el 
seu protector i còmplice durant els últims 
dies abans que tots dos marxin del poble.

El noi es veu obligat a viure una 
doble vida: ha de mentir a tothom i ha de 
satisfer les demandes de la Sara, que el 
posarà a prova i el farà madurar de cop 
abans del final de l’estiu. 

19.30h 
És l’hora prevista 
de l’arribada 
de la flama de 
la llengua
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A.K.A. és la proposta teatral que arri-
ba aquest divendres a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu en doble funció, 
una a les 11 hores i la segona a les 21 h. 
La regidoria de Cultura ha informat 
que les entrades s’han exhaurit. El 
muntatge arriba des de Flyhard Pro-
duccions /Sala Flyhard.

El títol del muntatge fa referèn-
cia a les sigles Also Known As, “que li-
teralment significa ‘també conte-
gut com’, és equivalent a l’‘àlies’”, 
explica Montse Rodríguez, directo-
ra d’A.K.A.

L’obra és un monòleg que 
interpel·la directament al públic. “De 
fet, hi ha moments en què el prota-
gonista s’hi dirigeix directament”. 
El protagonista és un jove que es diu 
Carlos i amb vint-i-pocs anys explica la 

‘a.K.a.’ arriba a castellar en doble sessió
El muntatge es 
podrà veure a la 
sala de petit Format 
de l’ateneu

  Marina antúnez

FLyHaRD  | MoNòlEG

vida que va tenir i patir als 16 anys. “El 
Carlos no va néixer aquí i és adop-
tat, li agrada el hip hop i per això 
també l’àlies del títol”.  Reflexiona 
i expressa el que li passa, com se sent, 
la seva relació amb els pares, la seva 
primera experiència sexual, etcètera. 

L’obra va ser escrita expressa-
ment per Daniel J. Meyer. “El Dani 
és argentí i tot i que ja fa 15 anys que 
viu aquí i que parla perfectament 
català conserva l’accent i diu que 
sempre serà de fora”, comenta Ro-
dríguez. En aquest sentit, aquest fet 
és el que li cremava a dintre i el que el 
va portar a escriure l’obra del Carlos.  
“Després, el que li passa al Carlos és 
més fruit del camí que ha anat pre-
nent mentre ho explicava i el que als 
joves els podia tocar que no pas fruit 
d’una experiència seva personal”. 

La Montse i el Dani encara no 
havien treballat junts, tot i que es co-
neixien i de seguida van encaixar en 
aquest projecte i van donar-hi forma. 
Van anar a buscar l’actor Albert Sa-
lazar, que dona forma al personatge 
principal, el Carlos. “No el coneixí-
em, però encaixava amb les caracte-
rístiques que buscàvem”, afegeix la 
Montse. L’Albert té l’edat del personat-
ge, uns 20 anys, i el color de pell fosca. 
“Vam anar-lo a veure, vam parlar 

amb ell, li vam passar el text...” i tots 
tres van unir les sinèrgies per poder 
treballar juts. 

A A.K.A., el públic sentirà 
interpel·lat i podrà reflexionar un 
cop s’acabi l’obra. El fet de fer la fun-
ció per a joves també interessa molt la 
companyia. “Hem fet diverses repre-
sentacions per a alumnes d’institut 

aUDiToRi | diuMENGE

Teatre 
familiar amb 
‘Mare Terra’
La temporada de teatre familiar a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont obre diu-
menge, a les 12 h, amb Mare Terra ,de la 
Companyia Príncep Totilau. L’espec-
tacle està pensat per a tota la família, 
“a partir dels 5 anys, per la comple-
xitat temàtica del muntatge”, acla-
reix Marc Hervàs, director escènic i 

dramaturg de l’obra Mare Terra. “No 
és un conte popular, i per això cre-
iem que potser si són nens gaire 
petits perdran el fil de la història”.

El muntatge està escenificat per 
titelles i actors i la temàtica gira al vol-
tant de les preguntes que un nen de 5 
anys fa als seus pares quan se’n va a 
dormir. “Preguntes amb relació a 
la naturalesa, com per què la Terra 
és rodona, per què el sol crema...”, 
diu Hervàs. 

Mare Terra parla de l’aparició i 
desenvolupament de la vida a la terra. 
Per escriure l’argument, “hem fet 
molta cerca científica, sobre les teo-
ries de l’evolució, l’aparició de l’uni-
vers amb el big bang...”, i també de 

fets que encara no estan clars, com les 
primeres formes de vida. 

La Companyia Príncep Totilau 
dona forma a tot això i ho explica, al-
hora, des de l’òptica d’un protagonis-
ta, el Bernat, “que és el nom real del 
nostre fill, que també ens fa aques-
tes preguntes, i a qui hem volgut fer 
un petit homenatge a l’obra”.

El tema del muntatge també ens 
situa davant la por dels nens al canvi 
climàtica “i de com ens estem car-
regant el planeta”, afegeix Hervàs. 
L’obra, molt visual, també compta 
amb música enregistrada que expli-
ca algunes escenes, sense gaire text. 
“Ho hem escenificat de manera que 
s’entengui bé”.  ||  M. a. ‘Mare Terra’, de la companyia príncep Totilau, diumenge a l’auditori. || cEdIda

i ens interessa veure la seva reacció, 
perquè de fet, parlem d’ells”, explica 
Rodríguez. La directora també apun-
ta que tots ens podem sentir identi-
ficats, en algun moment o altre, amb 
el que explica el protagonista. Tots 
hem tingut una història al voltant 
de la identitat, encara que alguns no 
hàgim estat adoptats. 

Fins ara, el públic ha rebut l’es-
pectacle amb elogis. A més, el muntat-
ge és guanyador dels premis Butaca a 
millor espectacle de petit format, mi-
llor text, millor direcció i millor actor 
i Max a millor autoria revelació i mi-
llor actor protagonista. “La gent que 
ens ve a veure ens confirma la bona 
feina ben feta”. 

albert Salazar protagonitza ‘a.K.a.’, un muntatge de Flyhard produccions / Sala Flyhard. || cEdIda
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‘la poesia del cuidar’ es presenta a la biblioteca

Dijous que ve, 10 d’octubre, la Bibli-
oteca Antoni Tort acull la presenta-
ció del llibre de contes per adults  La 
poesia del cuidar, de Carme Casas. 
L’acte tindrà lloc a les 19.30 hores i 
és obert a tothom. A més de la pre-
sentació a càrrec de l’autora, les ac-
trius Agnès Hernández i Mònica 
Mimó llegiran dos dels contes que 
formen part del recull.

La intenció de l’autora -que pro-
fessionalment és Treballadora Soci-
al de l’equip de cures pal·liatives del 
Consorci Sanitari de Terrassa-,  ha 
estat posar en valor “el gest de cui-
dar-nos els uns als altres, sobretot 
en situacions en què hi ha malaltia 
avançada i, per tant, proximitat de 
la mort”.  Segons Casas, tenir cura 
d’una altra persona en aquestes cir-
cumstàncies pren una dimensió en-
cara més rellevant.

Els contes que publica Casas il·lustren 
aquest gest tan humà “i la possibili-
tat que tenim els uns als altres de 
donar-nos un relleu important a 
les relacions en moments difícils”. 

Segons Casas, actualment la 
idea del cuidar no és un valor que 
posem a sobre la taula, està despres-
tigiat. I en canvi, la força que té la per-
sona que cuida i la que es deixa cui-
dar es dona en un context de certa 
màgia, certa poesia, “i d’aquí el títol 
del llibre”.  

El punt de partida de l’autora va 
ser “que a mi sempre m’ha agradat 
molt escriure”. Per la seva feina, ha 
estat en situacions molt properes al 
final de la vida de moltes persones “i 
anar escrivint era un exercici per-
sonal que em permetia alliberar 
certs impactes que anava rebent”. 
Escriure-ho també li permetia trans-
formar aquella realitat en escriptura. 
“I de mica en mica em vaig adonar 

  Marina antúnez

LLibRES | BiBlioTEca MuNiicipal

carme casas presentarà ‘La poesia del cuidar’ a la biblioteca antoni Tort. || cEdIda

que podia ser un humil homenat-
ge a tot l’aprenentatge que m’ha 
aportat a mi”. Segons l’autora, no 
ens hauríem de preguntar per què 
cuidem, sinó per què hem deixat 
de cuidar. 

Hi ha moltes mirades profes-
sionals en l’àmbit de les cures pal-
liatives que podien aportar el valor 
que pretenen els contes i és en aquest 
sentit que “cada conte té, a conti-
nuació, una reflexió final d’alguns 
col·laboradors”. Són mirades de 
persones i professionals vinculats al 
món de la malaltia avançada. El lli-
bre també inclou pintures de l’artis-
ta Anna Morales, “que també trans-
met emocions i realitats a través 
de la seva pintura”.

Els drets d’autora de La poesia 
del cuidar, d’Ediciones Hades, van 
cedits a dues entitats oncològiques, 
“una, d’adults, i una altra, d’infants 
i joves”, afegeix Casas. 

MicRoRELaTS | lliBRE

Novetat amb 
participació 
castellarenca

El castellarenc Pere Herrero publi-
ca tres microrelats a la que és, pro-
bablement, la primera antologia de 
microrelats en català. El llibre es ti-
tula Bones confitures, de l’editorial Té-
menos, i incorpora relats de 90 autors 

diversos, tots ells amb relats publicats 
al blog de Jordi Masó i Rahola, que ha 
estat l’impulsor del recull. “Inclou au-
tors que no són coneguts i d’altres 
que ho són més, com Joan Pinyol, 
Ramon Pardina, Joaquim Carbó, 
etc.”, diu Pere Herrero. Masó ha acon-
seguit fer un mosaic força represen-
tatiu “de com s’escriu actualment 
el microrelat en català”.

El castellarenc hi publica els 
microrelats “Curiositat”, “El senyal 
convingut”, i “L’abordatge”. “El meu 
eix és la ironia i el meu referent, el 
meu déu, és Pere Calders”. Herrero, 
que va ser premiat en dues ocasions 

al Premi Microrelats L’Actual, recor-
da que “em va emocionar quan un 
membre del jurat em va dir que el 
meu relat era caldercià”. 

El microrelat ve de l’antiguitat, 
sempre s’han escrit relats breus, però 
no va ser fins a finals del segle XX que 
se’ls va posar nom. “En aquest mo-
ment hi ha una eclosió d’aquest gè-
neres i persones que es comencen 
a dedicar estrictament al micro-
relat”. Aquest gènere, afegeix, té un 
paral·lelisme amb l’aforisme i el relat 
breu. La presentació del llibre es fa 
aquest divendres, 4, a les 19.30 h, a la 
Llar del Llibre de Sabadell.  ||  M. a. pere Herrero amb el llibre ‘bones confitures’, a Ràdio castellar. || M. antúnEZ
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El diumenge 29 de setembre els 
Castellers de Castellar - Capgirats 
van actuar a Cornellà de Llobre-
gat amb motiu de la Festa Major 
del barri del Pedró. Van compar-
tir plaça amb la colla amfitriona, 
els Castellers de Cornellà, i amb 
els Castellers de Sant Vicenç dels 
Horts. Els Capgirats van descarre-
gar dos pilars de 4 d’entrada, un 4 

Els capgirats fan bon 
paper a cornellà

actuació capgirada a cornellà de Llobregat, el diumenge 29. || M. GaRcIa

caSTELLERS DE caSTELLaR | acTuació

de 6 amb agulla, un 5 de 6, un 3 de 
6 i un pilar de 4 aixecat per sota 
de sortida.

La propera cita dels caste-
llarencs serà aquest diumenge, 6 
d’octubre, a les 12 hores, a Cornellà 
del Terri, on actuaran, amb motiu 
de la Fira de l’All, juntament amb 
els Castellers de Caldes i dels Es-
perxats de l’Estany.   || REdaccIó

La Coral Pas a Pas va oferir un reper-
tori de noves cançons dissabte pas-
sat a l’Auditori -només dues peces ja 
s’havien pogut escoltar abans. Més 
enllà d’un concert coral, l’espectacle 
“va ser una proposta inclusiva, en 
què també hi havia un narrador, 
ballarins, col·laboracions d’Escè-
nics, d’alumnes del Casal i d’Espa-

pas a pas va cantar 
amb l’amor a l’escenari
la coral va oferir un 
repertori emotiu i 
va col·laborar amb 
altres artistes

iart”, explica la directora de la coral 
Pas a Pas, Clara Martí.

Visualment, el concert impacta-
va perquè hi havia diversos elements 
atractius. D’entrada, vestimenta 
negra dels cantaires i participants 
a l’espectacle amb una enganxina 
en forma de cor al pit de cadascun. 
Un altre element destacat va ser la 
projecció de diversos colors a l’atzar 
en una pantalla.

Al principi del concert, un nar-
rador va parlar sobre l’amor en un 
sentit transversal: “l’amor a la pa-
rella, a la família, als amics, a les 
coses que ens agraden”. Durant el 
concert, van aparèixer sentiments 

coRaL | supoRT casTEllaR i adips

com el dubte, la mentida, entre d’al-
tres, que podien acabar fonent-se 
també en l’amor. “Cada cop que can-
tàvem apareixia l’amor, d’una ma-
nera o altra”.

Els ballarins van ballar peces 
que els cantaires van cantar. “Per 
exemple, van ballar ‘Memory’ de 
Cats amb una lluna que se’ls pro-
jectava al darrere i va quedar molt 
bé”, afegeix la Clara. Tècnicament, 
apunta, també tot va anar perfecte. 
La directora apunta que hi podria 
haver una nova actuació aviat.  “Ara 
ja poden fer més coses, saben estar 
sobre un escenari; fa temps hagués 
estat impensable”.   || M. antúnEZ

Els cantaires de la coral pas a pas van mostrar un cor enganxat el pit en el seu vestuari. || q. pascual
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DESTaQUEM EXpoSicioNS i aLTRES

agenda del 4 al 13 d’octubre de 2019

divendres 4

19 h -  pRopoSTa
Trobada de jocs de taula
calissó d’en Roca
org.: Grup estable Tasta jocs

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

21 h – ciNEFÒRUM
En buenas manos
auditori Municipal
org.: club cinema castellar Vallès

22 h – MÚSica
correllengua 2019: Recital amb 
contes de pere calders, a càrrec 
d’Els collons del pare Rababa
sala de Butxaca de l’ateneu
org.: cal castellar

dissabte 5

11.30 h – coNTES
once Upon a Time
l’Hora del conte en anglès, a càrrec 
d’idiomes castellar
ludoteca Municipal
org.: 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
org.: colònies i Esplai Xiribec

de 17.30 h a 19.45 h – pRopoSTa
correllengua 2019. activitats di-
verses
plaça d’El Mirador
org.: cal castellar

18.30 i 20.30 h – pRopoSTa
Desfilada de moda
auditori Municipal
org.: Be by luxury

22.30 h – baLL
Nit de ball amb el Duet 
pentagrama
sala Blava de l’Espai Tolrà
org.: Tot Ballant

diumenge 6

Matí - pRopoSTa
58a Marxa infantil de Regularitat
sortida i arribada a la 
pl. d’El Mirador
org.: centre Excursionista de castellar

d’11 a 13 h – pRopoSTa
6es Resiolimpíades
pavelló de puigverd
org.: ajuntament i residències de 
gent gran de la vila

12 h – TEaTRE FaMiLiaR
Mare Terra, de La companyia 
del príncep Totilau
auditori Municipal
org.: ajuntament

18 h – baLL
ball a càrrec de Doble perfil
sala Blava de l’Espai Tolrà
org.: amics del Ball de saló

18.45 h – ciNEMa
Érase una vez en... Hollywood
auditori Municipal
org.: ajuntament

dimecres 9

9.30 h – SoRTiDa
caminada saludable: 
camina i fes salut
sortida des de la porta del cap
org.: ajuntament i àrea Bàsica de salut

19 h - pRopoSTa
audiència pública: presentació de 
la proposta d’ordenances fiscals i 
pressupost municipal 2020
ca l’alberola
org.: ajuntament

 

dijous 10

9 h - SoRTiDa
Vine i camina +60: 
bosc encantat d’Òrrius
sortida des de la pl. del Mercat
org.: ajuntament

19.30 h - pRESENTació
presentació del llibre La poesia 
del cuidar, de carme casas
Biblioteca Municipal antoni Tort
org.: Biblioteca Municipal antoni Tort

divendres 11

19 h – SoRTiDa
itinerari urbà: “Les dones de 
castellar el 1619”
activitat inclosa en les jornades 
Europees de patrimoni 2019
cal reserva prèvia a www.castellar-
valles.cat/jep2019
lloc: inici des del centre d’Estudis 
de castellar
org.: centre d’Estudis de castellar 
– arxiu d’Història
Hi col·labora: ajuntament

20 h - pRoJEcció
Docsbarcelona del mes: push
auditori Municipal
org.: cal Gorina, club cinema 
castellar Vallès i l’aula d’Extensió 
universitària per a gent gran

dissabte 12

9.30 h – SoRTiDa
Visita a la masia de can pèlags
activitat inclosa en les jornades 
Europees de patrimoni 2019
cal reserva prèvia a www.castellar-
valles.cat/jep2019
lloc: inici des del centre d’Estudis 
de castellar
org.: centre d’Estudis de castellar 
– arxiu d’Història
Hi col·labora: ajuntament

21.30 h – TEaTRE
L’Òscar i la senyora de rosa
a càrrec de Tic Escènic
preu: taquilla inversa. Reserves a 
l’a/e ticescenic@gmail.com
sala de petit Format de l’ateneu
org.: Tic Escènic

22.30 h - baLL
Nit de ball amb alma
sala Blava de l’Espai Tolrà
org.: pas de Ball

diumenge 13

10 h – SoRTiDa
itinerari urbà: “Les dones de 
castellar el 1619”
activitat inclosa en les jornades 
Europees de patrimoni 2019
cal reserva prèvia a 
www.castellarvalles.cat/jep2019
lloc: inici des del centre d’Estudis 
de castellar
org.: centre d’Estudis de castellar 
– arxiu d’Història
Hi col·labora: ajuntament

16.30 h – ciNEMa
padre no hay más que uno
auditori Municipal 
org.: ajuntament

18 h – baLL
ball a càrrec de Xarop de Nit
sala Blava de l’Espai Tolrà
org.: amics del Ball de saló

18.30 h – TEaTRE
L’Òscar i la senyora de rosa
a càrrec de Tic Escènic
preu: taquilla inversa. Reserves a 
l’a/e ticescenic@gmail.com
sala de petit Format de l’ateneu
org.: Tic Escènic

18.45 h – ciNEMa
Rocketman
auditori Municipal
org.: ajuntament

inscripcions per a les Jornades 
Europees del patrimoni
dies 11, 12 i 13 octubre

El centre d’Estudis de castellar - 
arxiu d’Història ha programat les 
Jornades Europees del patrimoni 
2019. Els dies 11 i 13 es pot gaudir 
d’un itinerari que transcorre pels car-
rers del nucli antic per recordar les 
dones de castellar, que van ser acu-
sades de bruixeria l’any 1619. El dia 
12 s’ha previst la visita a la masia de 
can pèlags, una masia d’origen me-
dieval documentada des del segle 
xIII. les inscripcions es poden fer 
a l’enllaç www.castellarvalles.cat/
jep2019. també es poden fer per te-
lèfon al 633895592 (tardes). 

Exposició permanent: “Trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola Municipal d’adults
Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares 
Ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074
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
col·loqui – taller: “La por. com viure-la. Què representa. 
com transformar-la”
activitat inclosa en les propostes de l’Escola de pares i Mares
dimecres 9 i dijous 10 d’octubre, 20 h, sala lluís Valls areny 
d’El Mirador
organització: ajuntament i pEc

l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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FaRMàciES DE GUàRDia 
 
 
diVENdREs 04 caSaNoVaS 
dissaBTE 05 caSTELLaR 
diuMENGE 06 caSTELLaR 
dilluNs 07 RoS 
diMaRTs 08 pERMaNyER 
diMEcREs 09 caTaLUNya 
dijous 10 FENoy 
diVENdREs 11 EURopa 
dissaBTE 12 yaNGÜELa 
diuMENGE 13 yaNGÜELa 
 
 

 
 
 
Farmàcia casanovas
937 143 376 · av. st. Esteve, 3
Farmàcia permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
Farmàcia catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. Esteve, 71
Farmàcia pilar Vilà boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia castellar 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“Busquem lluny causes que sovint es troben ben a la vora, en nosaltres mateixos.”
Georg Christoph Lichtenberg

@willieroman @fonsofernandezmcd @antonicarpio
a castellar es veuen estrelles la mongeta del ganxet pinta bé port de Barcelona

MEMÒRiES DE L’aRXiU D’HiSTÒRia 

iNSTaGRaM · @lactual

Actualment inexistent, ja que fou enrunada el mes de març de 1982 amb la disconformitat de 
molts vilatans. Estava ubicada al final del carrer de Sant Llorenç davant de cal Filoses. A l’Arxiu 
d’Història es conserva una rajola amb la data de 1778..  || fons: JoRdI GaRRòs || tExt: JoRdI GaRRòs || 

autoRa: Ma. pIlaR HoMEt MalÉ || aRxIuHIstoRIacastEllaR@GMaIl.coM ||  facEBook.coM/aRxIuHIstoRIa 

cal peix, 1967

Viasanna
Ctra. Sabadell, 50

M. 674 66 00 00 · www.viasanna.com

El massatge: passat, 
present i futur. 

Recoma-
nació

penúltima

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

Podem dir que l’origen del massatge es remun-
ta a l’inici de la humanitat. Les primeres fonts 
escrites en què es troben recomanacions i indi-
cacions del massatge -encara que aquest terme 
no s’utilitzarà fins a la dècada del 1779- prove-
nen d’Orient, concretament de la Xina i l’Índia, 
on els llibres que s’hi han trobat daten de l’èpo-
ca abans de Crist. 
El terme massatge ha anat evolucionant cap a 
unes altres necessitats i sensibilitats al llarg del 
temps: des de la vessant terapèutica basada en 
eradicar dolors localitzats, al sentit del plaer 
quan es persegueix l’estat de relaxació i benestar.
Certament, la pràctica del massatge ens ajuda 
en molts sentits: a millorar i estimular la circu-
lació sanguínia i limfàtica, a fer estiraments dels 
teixits tous eliminant adherències, a afavorir el 
moviment peristàltic del còlon i oxigenar la sang, 
i també té efectes tònics i relaxants sobre el sis-
tema nerviós, els músculs i els tendons.
Des del seu inici fins a l’actualitat s’han anant cre-
ant diferents mètodes o tècniques de massatge. 
Entre aquestes reconeixem l’osteopatia, la qui-
ropràxia, el massatge suec, el massatge reflex, 
el drenatge limfàtic, el massatge esportiu, el xi-
atsu, el quiromassatge, el massatge de polaritat, 
el massatge dels teixits profunds... i molts d’al-
tres que barregen maniobres de diferents tèc-
niques per aconseguir el propòsit tot millorant 
l’estat de la nostra salut. 
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la contra

Miki Vilanova

El mercat de la 
Boqueria cada dia 
és una aventura

Venedor de la botiga Catalonian Food i secretari tècnic de la UEC G
. p

la
n

s
És un apassionat de l’esport, en general, i de l’hoquei 
i el futbol, en particular.  El secretari general de 
la UE Castellar  treballa al mercat de la Boqueria, 
on va viure un dels pitjors dies de la seva vida.

10 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
soc inquiet
Un defecte que no pots dominar?
ser nerviós
Una persona que admires?
l’oriol i el Miquel, els meus fills
Un plat de catalonian Food?
Els nostres burritos
Un color
Vermell
Un esportista?
El carles folguera i el dani pedrosa
Una cançó?
Mrs. Robinson (simon & Garfunkel)
Un llibre?
‘El diario de los escritos de la libertad’, 
d’Erin Gruwell
Un record d’hoquei patins?
Guanyar el primer equip del Barça 
amb el flix 
Un repte per la Unió Esportiva?
Inculcar valors en els nanos 

”

“

· com es viu el dia a dia al mercat 
de la boqueria?
Com a mi m’agrada tot, molt intens. 
És una gran família i és un treball que 
t’ha d’agradar molt, perquè interac-
ciones amb moltíssima gent. En un 
dia de no gaire feina, parles amb unes 
500 persones de diferents nacionali-
tats i idiomes. La Boqueria cada dia 
és una aventura. 

· Quin tipus de clients teniu a la   
botiga ‘catalonian Food’?  
Tots són turistes. Pensa que l’entra-
da de la Boqueria és com un museu, 
és el més fotografiat de Barcelona. A 
més, el que tenim és tot per empor-
tar, per menjar-se mentre dones un 
vol: croquetes, pinxos, empanades...

· La boqueria ha perdut l’encant 
de mercat?

Aquí hi ha debat. Els autòctons, i so-
bretot la gent gran, estan perdent la 
paciència pels tumults de gent que hi 
ha; i la forma de les parades ha can-
viat, es busca més la consumició di-
recta. Però no tot és culpa dels bo-
tiguers. El jovent va a comprar per 
fer una escudella, una carn d’olla o 
uns canelons com els que feia la iaia? 
El món del mercat ha canviat molt. 

· T’hi va tocar patir un dia durís-
sim, el 17 d’agost del 2017. Segu-
rament, el pitjor dia que has vis-
cut treballant-hi.
És el dia més dur que he viscut treba-
llant-hi i com a experiència de vida. 
En uns segons vaig descobrir què era 
la por, em vaig quedar paralitzat. No 
m’havia passat mai. No vaig saber 
què fer i em vaig llençar a terra, per 
amagar-me.

· En aquell moment, què pensa-
ves que estava passant? 

No sabíem què passava a la Rambla. 
En sentir trets, no sé si de fogueig o 
no, però n’hi va haver, a l’aire, la gent 
va començar a córrer des de l’entra-
da de la Rambla fins a la Plaça Ca-
talunya. La gent gran desorientada, 
crits... Vaig estar amagat fins que 
van arribar els mossos. I, mentre jo 
estava amagat, el noi va passar per 
dins del mercat. Si m’hagués aixe-
cat, l’hauria vist. 

· com van ser, per a tu, els se-
güents dies? 
Van venir psicòlegs, però no em vaig 
voler prendre res ni fer tractament. 
Les seqüeles van ser que, durant 
quinze dies, per mi el dia i la nit eren 
el mateix. L’ensurt va ser enorme i no 
vaig poder descansar cap dia. 

· La boqueria se n’ha pogut refer? 
Tothom ho té a la memòria, la du-
resa del que hi havia a fora de la Bo-
queria i les imatges de després són 

coses que queden gravades. Una tre-
balladora va ser atropellada a fora, 
i això no s’oblida. Els psicòlegs van 
anar passant durant molt de temps. 
Hi ha gent que ha entrat en depres-
sió, un noi va plegar... Ara, quan hi ha 
soroll, algun crit o enxampen algun 
carterista, tots reaccionem amb aler-
ta. Tots tenim una ferida. Però Bar-
celona s’aixeca.

· a més de la boqueria, també 
estàs al Frutos de castellar.  
Soc molt amic de la família. El fill, 
l’Adrià, va marxar una temporada a 
Londres i a Canàries. Des d’alesho-
res, hi vaig el diumenge a l’hora de 
dinar, i m’hi trobo molt bé, perquè tot 
el que és atenció al client, de cara al 
públic, m’agrada.

· Has estat tota la vida jugant i 
entrenant a hoquei. i, ara, ets a 
la junta de la UE castellar, com a 
secretari tècnic. Deus ser un ad-

dicte de l’esport.
Sóc addicte als meus fills, i ells fan es-
port. No van fer hoquei, potser per-
què el van avorrir per culpa meva, 
ja que és l’esport que he fet sempre. 
Però quan el Miquel va començar 
futbol, vaig anar-hi i, com que soc 
intens, nerviós i inquiet em vaig im-
plicar amb el club: per ajudar so-
bretot que els nanos joves tinguin 
un lloc on anar i puguin fer esport. 
Entre telèfons, plays i els pares que 
no hi són, estem tornant sordmut al 
jovent d’avui dia. 

· Quin és el moment més feliç que 
has viscut en el món de l’esport 
castellarenc?
Quan em vaig fer soci fundador de 
l’HC Castellar, em van dir que agafés 
un equip. Quan el vaig veure, vaig pre-
guntar: “Vols dir que no falta ningú?”. 
Hi havia l’Arnau, l’Álvaro, el Miquel i 
el Xavi... Vaig ser més feliç amb ells 
que entrenant a Divisió d’Honor.  

 G.plans


