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Setmanari d’informació local

L’equip de govern inclou una partida de 150.000 euros per 
encetar la transformació de l’equipament en institut escola

Nou edifici per ampliar el Sant Esteve
Els comptes municipals del 2020 sumen 24,1 milions 
d’euros, un increment de l’1% respecte el 2019

prESSupoStoS 2020 | P02 i 03

Dues de les models participants en la passarel·la organitzada a l’Auditori dissabte passat, desfilada en què el negre i el cuir van ser protagonistes. || q. pascual

passarel·la 
a l’Auditori

modA | P 08

BE by Luxury va organitzar dissabte 
passat una doble desfilada de moda que 
va omplir l’Auditori d’El mirador 
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tema de la setmana

pressupost de 24,1 milions per al 2020
Els comptes que portarà a votació l’equip de govern inclouen encetar l’institut escola del Sant Esteve i la nova piscina

Després d’uns exercicis de contenció eco-
nòmica, les inversions tornen a tenir força 
protagonisme en els pressupostos muni-
cipals de l’Ajuntament, que ha guanyat 
múscul financer [veure pàgina 2]. L’equip 
de govern portarà a l’aprovació del ple de 
pressupostos –que tindrà lloc el dimarts 
22 d’octubre– uns comptes que inclouen 
entre les inversions més destacades la 
construcció d’un edifici per ampliar l’es-
cola Sant Esteve, que aquest curs ha co-
mençat com a institut escola. D’entrada, 
l’any que ve es destinaran 150.000 euros 
per encetar aquesta actuació, que tindrà 
continuïtat en l’exercici econòmic del 2021. 
Tot i que és competència de la Generali-
tat, l’Ajuntament està preparant amb els 
Serveis Educatius vallesans un conveni a 
través del qual el consistori avançarà els 
diners per fer l’edifici, que posteriorment 
pagarà el Departament d’Educació. De 
fet, ja existeix un precedent: el consistori 
va fer una operació similar per ampliar el 
CAP ara fa uns anys. 

La intenció no és només fer un edi-
fici nou, caldrà reordenar l’espai del Sant 
Esteve com a institut escola. Amb aquests 
diners previstos en el pressupost del 2010 
es podrà treballar en el projecte executiu 
per, posteriorment, donar celeritat a la 
construcció  de l’equipament gràcies a la 
bona situació de la tresoreria municipal, 
apunten des de l’equip de govern.

3 milions per a inversions

Tot i que el nou institut escola es pot con-
siderar la inversió estrella de cara al 2020, 
també cal destacar la partida de 300.000 
euros que es destinaran al projecte de la 
nova piscina municipal descoberta, que 
s’haurà d’anar perfilant en els pròxims 
mesos però que, segons ha transcedit en 
l’audiència de pressupostos, no s’optarà 
per ampliar la de Sige. També cal tenir en 
compte que la via pública i l’espai públic 
també s’emporten una part molt important 
dels 3  milions del pressupost destinat a 
inversions, que inclouen 1,4 milions del su-
peràvit dels comptes de l’any 2018. En con-

cret, les inversions inclouen 251.000 euros 
per a millora i manteniment de l’espai pú-
blic, 250.000 per al camí del riu, 170.000 
per asfaltar i millorar voreres a l’Aire-sol 
D i 165.000 per a millorar places. També 
hi haurà una inversió destacable per aca-
bar les obres d’ampliació i adequació de 
l’Espai Tolrà (600.000 euros), equipament 
que està multiplicant la seva activitat so-
cial i esportiva exponencialment gràcies 
a les obres que s’hi estant fent. 

En línies generals, el pressupost mu-
nicipal global (ordinari més inversions) 
previst per l’equip de govern tindrà un 
import de 24,1 milions, fet que suposa un 
lleuger increment del 0,87% respecte al 
2019. Es tracta del tercer increment pres-
supostari consecutiu des del 2017, quan els 
comptes van sumar 23,3 milions. Des de 
llavors, el pressupost s’ha incrementat en 
900.000 euros però encara es manté lluny 

euros ha previst 
l’Ajuntament 
per encetar 

l’ampliació del 
Sant Esteve
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 Redacció

Una imatge del curs passat de l’escola Sant Esteve, que aquest curs ja ha arrencat com a institut escola i necessita una ampliació. || arxiu

dels 25,2 milions de l’any 2012, els més ele-
vats de la dècada que acaba. 

Pel que fa a la despesa, els  serveis a les 
persones continuen incrementant-se tot i 
el fet que els estralls de la crisi econòmica  
s’han anat apaivagant. Els nous perfils de 
les famílies i l’evolució demogràfica fan que 
la despesa social agafi pes. En concret, se-
gons informa l’equip de govern, les regidori-
es de Drets Socials i Serveis a les Persones 
incrementen el pressupost un 13% respecte 
el 2019. La despesa que s’incrementa més 
clarament és la dedicada al Servei d’Aten-
ció Domiciliària (SAD): 119.000 euros més 
respecte el 2019, el que es tradueix en un 
34% més que l’any passat. Aquest capítol 
de despesa també incorpora nous projec-
tes adreçats als joves com Planet Youth (per 
a la prevenció d’addiccions) i Educació360, 
i es crea una partida concreta per desen-
volupar polítiques adreçades al col·lectiu 

LGTBIQ+. A més, es mantenen les dota-
cions econòmiques ja encetades en anys 
anteriors d’ajut al transport per a gent 
gran i joves estudiants o la contractació 
de vetlladores per a les escoles de la vila

Els cabals municipals també tin-
dran un apartat especial per a les inver-
sions i despeses en matèria de transició 
ecològica i lluita contra l’emergència cli-
màtica. En concret, segons l’Ajuntament, 
el pressupost de la Regidoria de Trans-
ició Ecològica puja un 1,88% en relació a 
2019, més del doble que la pujada global 
del pressupost (que és del 0,87%) i s’im-
plementaran accions de bones pràctiques 
ambientals i actuacions com arranjament 
de camins, l’adequació de l’entorn fluvial, 
com la restauració del riu Ripoll des del 
pont de Turell i la resclosa de la font de la 
Riera, així com el desenvolupament del 
Pla Especial del Riu Ripoll. 
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L’equip de govern va presentar els 
pressupostos municipals del 2020 
que portarà al ple d’octubre en la ja 
tradicional audiència pública, que va 
tenir lloc dimecres passat en un acte 
obert a la ciutadania i les entitats a Ca 
l’Alberola. Un dels aspectes més des-
tacats per la tinenta d’alcalde d’Eco-
nomia, Yolanda Rivera, va ser la im-
portant retallada de l’endeutament 
que preveuen els comptes de 2020, 
en concret d’1,23 milions d’euros res-
pecte al 2019. “Amb aquesta reduc-
ció haurem aconseguit retallar 21 
milions en prèstecs en els darrers 
vuit anys i l’endeutament es situa-
rà en el 20,16% del pressupost”, va 
apuntar Rivera, qui també va recor-
dar que el límit legal d’endeutament 
és del 110% del pressupost. 

Pel que fa a la pressió fiscal 
–l’aprovació del pressupost també 
comporta posar al dia ordenances i 
taxes–, segons va detallar la respon-
sable municipal de finances, s’ha pre-
vist un increment general de l’IBI i 
les taxes municipals de l’1%, un incre-
ment del 2% de la taxa de residus i 
la congelació de l’impost de vehicles. 
En aquest sentit, Rivera va apuntar 
que la previsió de creixement del 
cost de la vida, segons diversos es-
tudis consultats, podria situar-se a 
finals d’any al voltant de l’1,3 o l’1,5%. 
Sobre la fiscalitat prevista en l’exer-
cici 2020 va detallar que es mantenen 
importants bonificacions tant en la 
taxa d’escombraries com en l’IBI i va 

 Redacció

“En 8 anys s’han 
retallat 21 milions 
en prèstecs”
La regidora d’Economia, Yolanda rivera, va
 explicar els pressupostos en l’audiència pública

La regidora Yolanda Rivera va ser l’encarregada de desplegar les línies del pressupost en l’acte obert de Ca l’Alberola. || r. gómez

PRESEntACió | prESSupoStoS 2020

afegir que “es penalitzarà els grans 
tenidors d’habitatges  -bancs prin-
cipalment- amb un increment dels 
seus IBI del 50% per estimular la 
seva posada a disposició del mer-
cat d’habitatge”.

Pel que fa a les despeses marca-
des pels comptes del 2020, la regido-
ra va fer especial esment als serveis a 
les persones que experimenten una 
pujada del 13%. En concret, va remar-
car l’important augment de la des-
pesa del Servei d’Atenció Domicilià-
ria (SAC) que comptarà amb 119.000 
euros més que l’any 2019 sumant un 
total de 300.000 euros, el que impli-
ca un increment del 34%.

inversions al riu i a l’espai tolrà

El tinent d’alcalde de Planificació, 
Pepe González, va detallar en l’au-
diència alguns projectes inclosos 
en les inversions del pressupost de 
l’any vinent. Entre les principals in-
versions, va afirmar que l’any vinent 
confien a portar a terme “la darrera 
fase de les obres de l’Espai Tolrà, 
un equipament de 10.000 metres 
quadrats”, per a la qual hi ha una 
partida de 500.000 euros. També 
tindrà protagonisme el riu Ripoll. 
“S’ha aprovat una pla especial que 
tracta de revitalitzar aquest espai 
i farem un primer pas amb un camí 
que serà transitable des de Can 
Barba fins a l’inici del Parc Natu-
ral”, va detallar González. Una altra 
de les inversions destacades serà la 
instal·lació de càmeres de seguretat 
als polígons, com les ja instal·lades fa 
mesos a les urbanitzacions.  
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ESPAi fAMiLiAR | curS 2019-2020

AULA D’ExtEnSió UnivERSitàRiA | iNici curS

L’Ajuntament de Castellar i l’empresa concessionària del servei de les es-
coles bressol municipals, Suara Cooperativa SCCL, han iniciat aquest mes 
d’octubre les activitats del curs 2019-2020 de l’espai familiar “Moments 
en família”. Com en els cursos anteriors, aquest servei ofereix dues pro-
postes d’atenció en funció de les edats dels infants. D’una banda, “Mo-
ments de descoberta”, un espai adreçat a famílies amb infants de 0 a 12 
mesos que té per objectiu compartir dubtes i inquietuds sobre la crian-
ça i descobrir noves possibilitats de comunicació amb els nadons a tra-
vés de l’estimulació sensorial. D’altra banda, les famílies amb fills i filles 
de 12 a 36 mesos poden assistir a l’espai “Moments d’expressió”, en què 
es comparteixen jocs, música, moments de diàleg i expressió corporal. 
Totes dues propostes es portaran a terme cada dimarts, de 10 a 12 hores, 
fins al juny del 2020.  Les famílies interessades a prendre-hi part poden 
adreçar-se qualsevol dimarts a l’Escola Bressol Municipal Colobrers, que 
és on està ubicat l’espai familiar.  || redacció

El tret de sortida del nou curs de l’Aula d’Extensió Universitària per a Gent 
Gran va tenir lloc dimarts passat a l’Auditori. Abans de la xerrada inicial, però, 
es va dur a terme un homenatge als socis més veterans que durant el 2019 
han fet 90 anys. Lluís Carrera i Josep Colell van rebre el reconeixement de la 
Junta Directiva i de tots els socis de L’Aula. La doctora Laura Llobet, de l’Àrea 
Bàsica de Salut, va ser l’encarregada d’inaugurar l’edició d’enguany amb una 
conferència sobre l’envelliment actiu i saludable.   || redacció

Comença l’activitat ‘Moments en família’ 
de les escoles bressol municipals

GEnt GRAn | rESioLimpÍAdES

No hi ha edat per ser atleta. Així va 
quedar més que demostrat aquest 
diumenge al Pavelló Puigverd amb 
les diferents proves funcionals de les 
Resiolimpíades, que van realitzar 
cinc centres de gent gran de Caste-
llar: la Fundació Obra Social Benè-
fica, Les Orquídies, la Falgàs, la de 
Can Font i la Nord Egara. Van par-
ticipar-hi més d’un centenar de re-
sidents, una xifra rècord.
“M’ho estic passant bomba!”, 
s’emociona un atleta de Can Font, 
que assenyala la seva família a la 
graderia, orgullós. “L’ambient és 
molt bo!”, recalca una participant 
de la Falgàs.  

Contribuir a l’envelliment actiu 
i treballar en equip, a més de cele-
brar una jornada especial per als at-
letes, és el principal objectiu de les 
Resiolimpíades, per sobre del seu 
lleuger caràcter competitiu. Tot i 
això, dues residències, empatades 
de manera inèdita al final de les pro-
ves, van poder celebrar la primera 
posició: la Fundació Obra Benèfica 
i les Orquídies.

Les cinc proves, realitzades si-
multàniament, van consistir en re-
lleus de pilota, tir de bitlles, audi-
ció de música, psicomotricitat amb 
taps de colors i tir a la diana. “Tots 
els avis i àvies que hi participen 
se senten acompanyats, tenen la 
possibilitat de trobar-se amb al-
tres companys de residències i, 
tots ells, tenen una gran jornada 

  G. Plans

cinc centres van participar en la 6a edició de les resiolimpíades

Quan l’edat no importa

per compartir, en què se senten 
estimats”, afegia Joan Creus, co-
ordinador de l’Àrea de Drets Soci-
als i Serveis a les Persones.

“Hi ha molta il·lusió per 
part de tots els centres, i la col-
laboració de les residències és 
plena. És una proposta molt en-
grescadora perquè tots els cen-
tres van a l’una, units. I, d’altra 
banda, es mobilitza tota la colla 
de gent gran que tenim, i per a ells 
és una festa. Tenim moltes ganes 

de seguir organitzant-ho”, valo-
rava Elisabet Minguell, tècnica de 
l’Ajuntament de Castellar.

Les cinc residències feia setma-
nes que preparaven les Resiolimpía-
des, un esdeveniment que ja s’ha con-
vertit en una tradició per als centres, 
després de sis anys. L’esdeveniment 
tampoc no hauria estat possibles 
sense els voluntaris de la Creu Roja, 
que es van encarregar d’una part de 
la logística de la cita, com proporci-
onar transport a les residències. 

Les Resiolimpíades van omplir el Pavelló Puigverd, diumenge passat. || c. díaz

Homenatge als socis més veterans
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economia

Aquesta setmana, l’Ajuntament i 
l’Associació d’Empresaris de Cas-
tellar (ASEMCA) han signat un 
acord de col·laboració amb el doble 
objectiu de dur a terme iniciatives 
de consolidació i de promoció em-
presarial i de fomentar l’ocupació 
a Castellar del Vallès.

El conveni recull diversos 
acords, entre els quals destaca el 
compromís, per part d’ambdues 
parts, de potenciar, impulsar, fo-
mentar i difondre les accions enca-
minades a desenvolupar activitats 
que tinguin relació amb la millora 
de la competitivitat industrial, la 
innovació i l’economia circular, la 
responsabilitat social i la millora 
de l’ocupació, la conciliació de la 
vida familiar i laboral, el foment de 
la igualtat d’oportunitats o la mo-
dernització i millora dels polígons.

 D’altra banda, s’acorda la cre-
ació d’una comissió de seguiment 
dels pactes detallats al conveni for-
mada per representants de cadas-
cuna de les dues parts, que, entre 
altres funcions, elaborarà un pla de 
treball anual, planificarà i progra-
marà les diferents activitats, i co-
ordinarà, avaluarà i controlarà les 
accions previstes.

A més, entre altres aspectes, 

el conveni preveu que l’Ajuntament 
destini un ajut econòmic a ASEM-
CA que es destinarà a dotar l’asso-
ciació de la infraestructura neces-
sària per dur a terme les actuacions 
previstes. Alhora, contempla la ces-
sió a l’entitat d’un local per a la seva 
seu social al Centre de Serveis del 
Pla de la Bruguera.

La signatura del conveni per 
part de l’alcalde, Ignasi Giménez, 
la regidora de Desenvolupament 
Econòmic, Anna Marmol, i el pre-
sident d’ASEMCA, Jordi Batet, es 
va dur a terme en el marc d’una tro-
bada que va tenir lloc al Palau Tolrà 
i que també va comptar amb l’as-
sistència del tècnic de l’àrea d’em-
presa de l’Ajuntament i de diversos 
membres de la junta d’ASEMCA.

 La reunió entre l’associació 
d’empresaris i el consistori també 
va servir per posar en comú diver-
ses peticions dels empresaris, com 
ara la cerca d’una solució al dèficit 
d’infraestructures de comunica-
ció. En relació al condicionament 
dels polígons industrials, l’Ajunta-
ment s’ha compromès a una inver-
sió anual de 135.000 euros. Entre 
altres aspectes està prevista la col-
locació de càmeres de seguretat als 
polígons.  || redacció

conveni per promoure  
el teixit empresarial

L’alcalde, ignasi Giménez, i el president d’ASEMCA, Jordi Batet. || cedida

ACoRD | ASEmcA

Dues setmanes després de l’incendi 
que va afectar el Mercat Municipal, 
l’equipament va recuperant de mica 
en mica la normalitat. La presidenta 
dels paradistes, Àngels Ramírez, ha 
elogiat el paper de totes les parades. 
“A través d’una reunió de protocol 
en què vam acordar el que havíem 
de fer,  vam posar fil a l’agulla”, as-
segura Ramírez. Tots els paradistes 
van haver de llençar el gènere, “només 
vam poder guardar les llaunes”, as-
segura Imma Rodrigo, propietària de 
la parada de fruites Vila Borrull.  El 
mateix apunta el carnisser Josep Casé, 
que reconeix que tot el producte que 
tenien a la parada sense envasar es 

El mercat municipal va 
recuperant la normalitat
El bar El racó del 
mercat confia reobrir 
entre dilluns i dimarts

va haver de llençar. Casé admet que 
“vam tenir la gran sort d’una bona 
coordinació amb l’Ajuntament, els 
paradistes i el Mercadona. Vam fer 
una bona pinya, vam fer un deu i tot-
hom va posar els cinc sentits per tor-
nar a obrir de seguida”.

Una vegada obert de nou el 
Mercat Municipal, l’afluència al dis-
sabte posterior a l’incendi del dia 27 
no va ser “com un dia normal”, as-
segura Ramírez, que afegeix que els 
primers dies “hi havia una certa in-
certesa de la gent” però que l’aflu-
ència de clients “s’ha anat recupe-
rant i la gent s’hi ha abocat”.

el bar del mercat

Un dels grans afectats de l’incendi del 
mercat és, a part del quiosc i de la flo-
risteria, el bar El Racó del Mercat. El 
seu propietari, Joaquín Torres, reco-
neix que “de mica en mica es va ve-
ient la llum, tot i que encara queda 

CoMERç | mErcAt muNicipAL

molta feina per fer”.  Torres admet 
que, passat l’incendi, es pensava que 
“només es tractava de sanejar i ne-
tejar el local i després t’adones que 
totes les instal·lacions i part de la 
maquinària amb components elec-
trònics s’han cremat com a conse-
qüència de la gran temperatura que 
hi va haver”. La cuina es va poder sal-
var de les flames i només s’ha hagut de 
netejar i pintar. El que està més afec-
tat és la part de les instal·lacions del 
vestíbul del mercat, que també afec-
ta el bar, i la barra de l’establiment. 

Torres reconeix que cada dia 
que passa és un guany menys per al 
seu negoci. “Dia tancat, dia perdut”, 
es queixa Torres, que reconeix que 
“ara toca arremangar-se”. Torres 
confia obrir el negoci entre dilluns i 
dimarts de la setmana que ve, enca-
ra que després caldrà tornar a tan-
car-lo perquè s’ha de pintar tot el 
paviment.   || redacció

El propietari del bar El Racó del Mercat, Joaquín torres, treballant dimarts en les instal·lacions del seu establiment. || c. díaz
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L’incivisme de no introduir 
les escombraries als contenidors

Junts per Castellar denuncia “l’incivisme de les persones que deixen les 
escombraries a terra, fora dels contenidors, a les urbanitzacions i altres 
punts de la vila”. Aquesta mala praxi, “a banda de generar brutícia que els 
veïns es veuen obligats a recollir en alguns casos, també en molts casos 
s’ha d’avisar la brigada municipal perquè tregui la brossa”. Aquesta si-
tuació, apunten des de Junts per Castellar, pot derivar en problemes de salut 
pública per l’aparició de rates i de senglars “que ja saben que hi poden tro-
bar aliment” a indrets com Sant Feliu i les urbanitzacions. “Cal fer una crida 
contra aquest incivisme, que podria acabar comportant algun accident 
a causa de la presència dels senglars”, alerten des de Junts.  || redacció

ELECCionS | 10-N

El 25 de setembre, l’Obra Social de 
CaixaBank va fer l’acte d’entrega 
del donatiu concedit aquest any a 
TEB Vallès, que ha estat de 5.000 
euros, incrementant així les aporta-
cions realitzades en anys anteriors 
(3.000 € el 2017, i 4.000 € el 2018).

L’acte va tenir lloc a les instal-
lacions d’aquesta entitat, i la col-
laboració econòmica es destina-
rà als projectes que estan duent a 
terme d’apadrinament de despeses 
bàsiques i de teatre i dansa.

TEB Vallès va nèixer l’any 
2000 per donar cabuda a les perso-
nes amb discapacitat intel·lectual 
procedents de la comarca del Va-
llès Occidental que s’havien anat 
incorporant al centre especial de 
treball de TEB Barcelona. A banda 
de centre especial de treball, TEB 

Vallès també compta amb serveis 
de teràpia ocupacional (STO) i d’in-
serció (SOI).

D’altra banda, l’Obra Social 
de CaixaBank va col·laborar eco-
nòmicament amb 3.000 euros en 
l’organització de la II Mostra In-
clusiva d’Arts Escèniques que es va 
celebrar a l’Auditori Miquel Pont el 
mes de maig passat. A l’acte hi van 
participar set companyies d’arreu 
de Catalunya que van fer pujar a 
l’escenari més d’un centenar d’ac-
tors que van representar diferents 
gèneres, la majòria comèdies. Les 
entitats encarregades d’oferir les 
actuacions dins de la mostra van 
serACIDH, Alquimistres Teatre, 
Arc de Sant Martí, FUPAR, Grup 
Catalònia, Grup de Teatre Amics de 
les Arts i TEB Vallès.  || redacció

5.000 € per al tEB

SoLiDARitAt |  obra social JUntS PER CAStELLAR | via pública

L’ajut econòmic servirà per als projectes 
d’apadrinament i teatre i dansa de tEB Vallès

Castellví repeteix 
com a candidat

El Consell Nacional del Partit De-
mòcrata celebrat el cap de setmana 
passat va ratificar els seus candidats 
juntament amb Junts per Catalunya 
per a les eleccions al Congrés dels Di-
putats del 10 de novembre.

El portaveu del grup municipal 
de Junts x Castellar,  Pau Castellví, 
ocuparà el número 9 d’aquesta llis-
ta al Congrés per la demarcació de 
Barcelona, repetint la mateixa posi-
ció que a les eleccions del 28 d’abril.

Castellví diu que ha decidit 
renovar el compromís per presen-
tar-se a les generals perquè per-
metrà incloure al programa les re-
vindicacions de Castellar, “una 
oportunitat per abordar infra-
estructures com la connexió amb 
la C-58”. Castellví també explica 
que “la ingovernabilitat d’aquests 
mesos porta com a conseqüència 
molts municipis ressentits, entre 
d’altres, el nostre”.

La llista de Junts per Cata-
lunya per Barcelona l’encapçalen 
Jordi Sánchez, les fins ara diputades 
Laura Borràs i Míriam Nogueras i 
l’advocat Jaume Alonso-Cuevillas. 
En les darreres eleccions generals, 
la formació va obtenir tres diputats 
a Barcelona.   || redacció

Senglars al voltant de contenidors a Sant feliu del Racó. || cedidaEl director de l’oficina de CaixaBank amb responsables de tEB vallès. || cedida

Crida per trobar fotos antigues

L’arxiu històric de l’escola Emili Carles-Tolrà està intentant recopilar fotogra-
fies antigues del centre escolar. Des del centre reconeixen que ja tenen moltes 
imatges, però hi ha un buit fotogràfic corresponent a  la dècada dels anys 60-70 
del segle passat. Per això, el centre fa una crida general a la població per si hi ha 
algun o alguns vilatans i vilatanes de Castellar que podrien donar un cop de mà 
si tinguessin aquestes fotografies. Des de l’escola adverteixen que només farien 
còpia de l’original que portessin a la seu de l’escola, al carrer Dr. Josep Portabe-
lla, s/n. Una altra forma de col·laborar aportant fotografies seria enviar-les des-
prés d’escanejar-les al correu electrònic escola@emilicarles.cat  || redacció

PAtRiMoni | emili carles-tolrà

Pau Castellví al ple de setembre. || r. g.
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moda

Primer una copeta de cava de Maset  
del Lleó Vins i Caves, un aperitiu, i 
una mica de música de la cantant de 
jazz Sabine Van Waesberghe al ves-
tíbul d’El Mirador. Aquesta va ser 
la multitudinària rebuda glamuro-
sa per als convidats a la desfilada de 
moda que va organitzar dissabte pas-
sat la botiga BE by Luxury. 

L’esdeveniment, que es va de-
senvolupar en dues desfilades, a les 
18.30 hores i a les 20.30 hores, va 
comptar amb una quarantena de 
models que van pujar dalt de l’esce-
nari de l’Auditori amb pas ferm i de-

cidit per lluir creacions urbanes, però 
també elegants. Amb un toc de distin-
ció, però també casual, amb el cuir i 
el negre com els reis de la passarel·la, 
sense deixar de banda tendències con-
solidades com l’animal print i la nova 
fornada de pantalons de pota d’ele-
fant. Tot això, i més, es va presentar 
a la desfilada, perquè queda clar que 
els noranta ens han tornat a atrapar.  

Ara bé, val a dir que, entre la vui-
tantena de dissenys que es van exhibir 
a l’Auditori, van destacar per la seva 
espectacularitat els conjunts de nit, 
amb teixits metàl·lics i brillants, per 
atraure irremeiablement totes les mi-
rades. “Ha estat espectacular. Hi ha 
molta feina al darrere, però la va-

‘Haute couture’ amb accent castellarenc
dissabte passat BE by Luxury va organitzar una doble desfilada de moda que va omplir L’Auditori d’El mirador 

  Rocío Gómez gos tenyit de rosa, una aparició ines-
perada. “La moda comporta que fem 
coses originals. La gosseta és meva 
i l’he tenyit diverses vegades amb 
un tint vegetal que no afecta el pèl 
del gos ni l’animal. De fet, la van te-
nyir a la perruqueria especialitza-
da Ca la Ruth, de Caldes. Volia un 
punt de color, una cosa diferent per-
què la gent s’ho passés bé i fos una 
cosa que no s’esperessin”, puntua-
litza l’organitzadora.

Finalment, el DJ castellarenc 
David Fuentes també va col·laborar 
en l’esdeveniment, i va punxar dalt 
de l’escenari per marcar el ritme de 
la desfilada amb els èxits comercials 
que trenquen la pista. 

loració és molt positiva. Estic molt 
feliç”, assegura Emma Gil, una de les 
impulsores de l’esdeveniment i res-
ponsable de la botiga BE by Luxury. 
Gil reivindica un espai per a la moda 
a Castellar, un sector amb potencial 
de creixement a la vila. “Jo sempre 
dic, i per què no a Castellar? I tant! 
Encara que siguem poble, és molt 
important que la gent pugui gaudir 
d’aquest tipus d’activitats. Soc de 
poble, però m’agrada la ciutat, ser 
cosmopolita”, afegeix.

De fet, és la segona vegada que 
Emma i Belinda Gil organitzen una 
desfilada a Castellar. La primera va 
ser el 2013 amb el dissenyador Jordi 
Dalmau. En aquesta ocasió, BE by 

Luxury va comptar amb conjunts de 
marques com Sahoco, Maite by Lola, 
Lola Casademunt, Denny Rose, Gaudí 
Jeans, Alessandro Lamura, Sik Silk, 
The Untouchables, Sprayground, 
Jymmy Lion i 80 DB ORIGINAL. Les 
creacions que es van exhibir dalt de 
l’escenari també es podran trobar a 
la botiga BE by Luxury. “Volem que 
l’home i la dona puguin vestir-se de 
manera moderna, i que sigui per a 
totes les edats. Els models venien 
de l’escola Carmen Gil i també hem 
preparat amics de la meva filla i de 
la meva neboda”, apunta.

Cal destacar que un dels mo-
ments més impactants de la desfila-
da va ser la irrupció a l’escenari d’un 

Les responsables de BE by Luxury, Emma i Belinda Gil – en la imatge, al centre, saludant els assistents– van aconseguir omplir l’Auditori, que va esdevenir passarel·la de moda per un dia. || q. pascual 
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actualitat

una visita pel castellar de fa 400 anys
PAtRiMoni | 11-13 d’octuBrE

Les Jornades Europees de patrimoni també inclouen la masia de can pèlags

Cal Gorina, el Centre Excursionista de Cas-
tellar i la Pedra Fina han organitzat la se-
gona edició del concurs de ratafia casolana 
L’Estevet. El 8 de novembre a les 21 hores, 
se celebrarà al local del Centre Excursio-
nista de Castellar, al c/ Colom s/n, el lliura-
ment de premis.

El concurs, adreçat a particulars que 
hagin elaborat la seva ratafia amb herbes 
del rodal castellarenc, comptarà amb dos 
premis L’Estevet d’Or, i L’Estevet de Plata. 
Paral·lelament l’organització agrairà la 
participació a tots els concursants amb un 
obsequi que s’haurà de recollir en el mo-
ment del veredicte. La ratafia per al con-
curs es podrà dipositar als establiments 
col·laboradors: El Calissó del Roca, El Ce-
lleret de Castellar, o al mateix Centre Ex-
cursionista fins a les dues del migdia del 8 
de novembre. Cal deixar un petricó –apro-
ximadament un quart de litre– dins d’una 
ampolla. El participant rebrà un resguard 
que l’acreditarà com a productor de la ra-
tafia. El veredicte del jurat es farà públic el 
mateix dia del concurs.

Podran participar en el concurs tots 
els elaboradors de ratafia catalana caso-
lana que ho desitgin, encara que han de 
complir un seguit de requisits: cada con-
cursant podrà presentar una única rata-
fia casolana que s’ha de presentar en un 
envàs de vidre amb tap de suro. Cada am-
polla de ratafia presentada s’haurà d’acom-
panyar amb un sobre tancat que contingui 
el nom i cognoms, l’adreça, el telèfon i el 
correu electrònic del concursant. La rata-
fia ha d’incloure nou verda com a ingredi-
ent indispensable  i  estar elaborada amb 
base d’aiguardent (també s’accepten cre-
mes anisades).  || redacció

Concurs de 
ratafia casolana 
L’Estevet

tRADiCionS | 2a edició

Un itinerari pels escenaris en què fa 400 anys 
dones com Jerònima Omet, Violant Pèlags i 
Eulàlia Oliveres van ser acusades de bruixe-
ria i una visita a la masia de Can Pèlags són les 
propostes de les Jornades Europees de Patri-
moni (JEP) a Castellar del Vallès aquest 2019. 
El municipi s’ha adherit un any més a aquesta 
proposta cultural que té per objectiu donar a 
conèixer la riquesa i l’atractiu del patrimoni 
cultural per aconseguir estrènyer ells vincles 
entre aquest i la societat.

La primera de les propostes a la vila, que 
s’ha titulat “Les dones de Castellar el 1619” tin-
drà lloc en dues ocasions, divendres 11 d’oc-
tubre a les 19 hores i diumenge 13 d’octubre a 
les 10 hores. Es tracta d’un itinerari urbà que 
transcorrerà durant una hora i mitja aproxi-
madament pels carrers de l’antic nucli de les 
Fàbregues del segle XVII i pels indrets i cases 
encara existents on van viure i patir diver-
ses dones fa 400 anys que van ser acusades 
de bruixeria pel batlle i la seva cort. El recor-
regut començarà al carrer de les Roques, on 
s’explicarà el judici de bruixeria, i continuarà 
per les cases de la plaça Vella i el mas Crupell 
per arribar als masos Boadella i Mir.

La segona activitat programada és una 
visita a la masia de Can Pèlags (també ano-
menada Can Pèlachs o Can Pèlacs), que tin-
drà lloc dissabte 12 d’octubre, des de les 9.30 
h i fins a les 13 h aproximadament. Els assis-
tents a aquesta proposta podran entrar a l’in-
terior de la masia, documentada des del segle 
XIII, i conèixer-ne tant l’origen medieval com 
les etapes constructives, els canvis d’usos des 
de la seva funció com a fortificació medieval 
fins a convertir-se en una masia moderna, i 

la seva estreta relació amb el riu Ripoll. L’iti-
nerari engegarà des de la plaça d’El Mirador.

jornades europeees des de  1991
Per poder assistir a qualsevol de les propostes, 
organitzades pel Centre d’Estudis de Caste-
llar – Arxiu d’Història amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès, s’havia 
de  fer reserva de plaça a través d’un formu-
lari que s’havia habilitat a la pàgina web mu-
nicipal, però a hores d’ara les places ja estan 
ocupades. L’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural impulsa les Jornades Europees de 

Patrimoni, una iniciativa del Consell d’Euro-
pa i la Comissió Europea que se celebra inin-
terrompudament a Catalunya des del 1991 i 
que és considerada com l’activitat participa-
tiva més important d’Europa amb relació al 
patrimoni cultural. 

Aquest projecte compta amb la col-
laboració de la Federació de Municipis Ca-
talunya (FMC), de l’Associació Catalana de 
Municipis (ACM)  i de l’Institut Ramon Mun-
taner. En l’edició d’enguany incorpora com a 
nous col·laboradors l’Associació Capital de la 
Cultura Catalana i Catalonia Sacra.   

Una reproducció de l’època amb una execució de bruixes. || cedida 

 Redacció
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dNi. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Una gran festa hem tingut / que a tot-
hom ha complagut. / Les Resiolimpí-
ades de la gent gran / que molt bé ens 
ho passem / i tots plegats ens trobem.
Les cinc residències / que tenim a Cas-
tellar ens trobem al pavelló / i compar-
tim amb unió / per veure qui és el mi-
llor. / Són diverses proves que passem 
/ i a totes puntuem / seguint el resultat 
/ el que millor ha jugat. /Gràcies als or-
ganitzadors: / Ajuntament, Creu Roja, 
monitors i cuidadors que molta feina 
teniu / perquè tothom tingui el cap viu. 
/ Aquestes són les sisenes / i que mol-
tes d’altres en puguem fer / ho desitja 
de tot cor / l’Antònia Ferrer, 96 anys.                  

Les Resiolimpíades

 Antònia ferrer (96 anys)

 CUP Castellar

ecentment, hem rebut 
la notícia que els con-
sistoris de Sabadell, 
Terrassa i Caste-
llar del Vallès estan 
d’acord a treballar 

conjuntament per fer realitat l’ano-
menada Ronda Vallès, que connecta-

R
El Quart Cinturó… ja el 
tornem a tenir aquí!

ria la nostra vila amb la C-58 sense 
haver de creuar la Gran Via de Sa-
badell. Aquesta mesura busca des-
congestionar la principal via de la 
ciutat veïna i oferir als castellarencs 
i castellarenques un accés més direc-
te (i suposadament més ràpid) a les 
carreteres principals de la comarca. 
El cas és que, encara que l’alcaldessa 
de Sabadell i el de Castellar, ambdós 
del PSC, s’entestin a destacar que es 
preservarà el bosc de Can Deu (com 
si així ja complissin la quota medi-
ambientalista), la realitat és que els 
costos mediambientals d’una infra-
estructura faraònica d’aquesta mag-
nitud són enormes. El Quart Cinturó, 
rebatejat com a Ronda Vallès, tindria 
un impacte irreparable sobre el ter-
ritori i el paisatge que, des del nos-
tre punt de vista, no compensen ni de 
lluny els beneficis en la mobilitat ro-
dada (previsiblement obsoleta) de la 
nostra vila. Per no parlar de les con-
seqüències de l’increment del tràn-
sit de vehicles en la qualitat de l’aire, 
en forma de contaminació, que afec-
ta la salut de tots i totes. 
Des de la CUP Castellar creiem que, 

si l’Ajuntament realment vol fer-nos 
creure que li preocupa el medi ambi-
ent, en comptes d’apostar per pro-
jectes d’infraestructures que con-
soliden i potencien l’ús del vehicle 
privat, hauria de prioritzar la inversió 
en solucions al transport col•lectiu, 
com és el tren. Cal una solució a la 
mobilitat de la vila, està clar. Nosal-
tres pensem que la proposta ha de 
ser versàtil, ha de respectar el ter-
ritori i, com a mínim, ha de suposar 
un pas endavant en la millora de les 
connexions amb transport públic. 
No obstant, sembla que l’Ignasi i els 
alcaldes de les ciutats veïnes volen 
donar llarga vida al sector de l’auto-
mòbil. Així, doncs, a la CUP Caste-
llar ens preguntem: quin és l’objectiu 
real del projecte de la Ronda Vallès? 
Es pretén donar una solució soste-
nible que millori el benestar de les 
castellarenques i castellarencs, o el 
que realment es vol és preservar els 
interessos privats de les companyi-
es automobilístiques i les grans em-
preses que operen a Castellar? De 
nou, ens preguntem: hi ha voluntat 
real de canviar de model? 

Gràcies a la iniciativa de dues mares, a tots els voluntaris que formen part 
del Suma+, a les famílies i a la voluntat d’un poble, arrenquem el curs 19/20 
amb més hores de vetllador/es als centres educatius que ens permetran aten-
dre molt millor la diversitat dins les aules.
En nom de tots els centres educatius del poble, volem agrair enormement 
l’esforç realitzat a totes les persones que formen part d’aquesta entitat i, en 
especial, a tots els organitzadors/es que han encapçalat aquest fantàstic pro-
jecte amb una gran implicació, constància i dedicació.
També, agrair el suport i l’acompanyament de l’Ajuntament que, des d’un 
primer moment, va entendre que la demanda de les famílies i dels centres 
educatius responia a una necessitat real a l’hora de garantir les mateixes 
oportunitats a tots els nens i nenes. Per aquest motiu, el consistori ja va des-
tinar el curs 18-19 una partida econòmica per fer front a aquesta necessitat, 
dotació que també rebrem el 19-20.
I no ens podem oblidar de la generositat de tota la ciutadania que, des de les 
associacions, les entitats, els comerços o a títol individual, ha col•laborat de 
manera desinteressada en tots els actes proposats pel Suma+.
Amb la Marató per la Diversitat no només hem aconseguit hores de vetlla-
dors/es a les escoles i instituts, sinó que també s’han despertat consciències i 
ens hem unit com a poble amb un únic objectiu, el d’oferir el màxim benestar 
als nostres infants. Pensem que aquest és un dret a què no podem renunci-
ar i amb què ens hem d’implicar com a societat si volem un món que garan-
teixi la igualtat d’oportunitats per a totes les persones.
I a Castellar podem dir amb el cap ben alt que allà on no han arribat els re-
cursos dels governs, hi ha arribat la voluntat de tot un poble. Orgull de poble.
Gràcies a tots. || les escoles i iNstituts de castellar

Gràcies Suma+

foto DE LA SEtMAnA

La colla del 49 va fer un viatge a Viena i Bratislava del 16 al 21 de setembre. 
La colla és un grup d’amics que acaben de complir 70 anys i per celebrar-ho 
van decidir fer aquest viatge des d’on van posar per a la foto amb un exem-
plar de L’ACTUAL. Al viatge, hi van participar 23 persones.
Van poder visitar el Palau de Schönbrunn, el Prater, el palau Hofburg (resi-
dència dels Habsburg), la Biblioteca Nacional (impressionant), la catedral 
de Sant Esteve, la casa de Mozart i assistir a un concert al Musikverein, lloc 
on es fa el famós Concert de Cap d’Any i el palau Belvedere, entre d’altres.
La colla del 49 es va formar fa vint anys, quan els seus integrants van complir 
50 anys, i fan un sopar mensual per celebrar la seva amistat.  || la colla del 49

La colla del 49 se’n va a Viena i Bratislava

Eren pels volts de les dues del mig-
dia del divendres 27 de setembre; es 
van escoltar els aguts sons de les si-
renes. Normalment quan s’escolten 
sempre penses en algun accident. 
Aquest dia, però, aviat vaig comen-
çar a rebre missatges i vídeos proce-
dents del Mercat Municipal amb una 
gran fumera i flamarades. De seguida 
penses qui hi haurà a primera línia. 
Doncs bé: el Dani, del quiosc; la Jo-
aquina i la Mati, de les flors, i el Joa-
quín i la Maria Carme, del bar. I amb 
el suport de les resta dels paradistes.
El cor se’m va fer petit, com aniria tot 
allò, però com que són unes persones 
molt i molt treballadores, per donar 
un bon servei a Castellar el Mercat 
va estar obert l’endemà dissabte.
Sou persones cansades però valen-
tes, sou fantàstiques. Espero que 
amb salut tot torni a la normalitat.

La gent del meu poble
és solidària

 Maria Consol Casajuana

L’Associació Veïnal El Pujalet, de 
nova creació aquest any 2019, ce-
lebrarà el dijous dia 17 d’octubre 
la seva primera Assemblea Gene-
ral Extraordinària amb els nous 
socis. La reunió tindrà lloc a la Sala 
Valls Arenys del Mirador de Caste-
llar del Vallès, es farà una primera 
convoctòria a les 20:30 i a les 21:00, 
una segona.
En l’ordre del dia es tractaran, entre 
d’altres, temes relatius a la presen-
tació del projecte d’activitats de l’As-

Convocatòria 
d’assemblea

 L’Associació veïnal El Pujalet sociació, així com la determinació de 
comissions o grups de treball per 
donar resposta a les peticions que 
vagin sorgint a les reunions.
L’entitat, que ha nascut amb la in-
tenció de promoure iniciatives que 
millorin el dia a dia del veïnat i de 
canalitzar les reivindicacions de la 
comunitat davant de tercers, té la in-
tenció de començar a treballar molt 
aviat en les propostes que es deter-
minin entre tots els socis.
La Junta Directiva també convida  
tots els veïns i veïnes de la zona del 
carrers Església, Retir, Sant Iscle, 
Bassetes i Calvari a assistir a la re-
unió de dijous 17 per  poder conèixer 
el projecte de l’associació, unir-se a 
l’entitat i formar-hi part com a socis.

 Junts per Castellar

imarts passat, la nos-
tra companya i regido-
ra, Esther Font, es dis-
posava a marxar cap 
a la feina ben d’hora al 

matí quan va trobar-se una família 
de senglars a la porta de casa seva, a 
St. Feliu. Els senglars en si no són cap 
problema ni cap novetat a St. Feliu. El 
problema rau en la interacció amb els 
humans. De fet, no és la primera ve-
gada que l’Esther i altres veïns de la 
zona s’han trobat en aquesta situació.
Tanmateix, la presència de senglars 
pels carrers de la urbanització és cada 
vegada més freqüent per la mala con-
ducta d’alguns. Alguns individus, en 
comptes de dipositar les escombrari-
es dins els contenidors, com s’espera, 
deixen les bosses a terra i és durant la 
nit que els senglars s’acosten a tafa-
nejar a la recerca de menjar. 
El resultat, l’endemà, és una família 

D
Els incívics ens 
perjudiquen a tots

de senglars davant de casa i tot de 
brossa escampada pel carrer, amb 
els problemes de salut pública que 
això pot comportar (rates, panero-
les, males olors, etc.). Però les afecta-
cions no acaben aquí. El risc es mul-
tiplica quan els veïns agafen el cotxe 
per anar a treballar. Sovint són els 
mateixos veïns els que han de regu-
lar el trànsit per evitar topades amb 
els animals i vetllar per la seguretat 
d’uns i altres.
És evident, doncs, que cal prendre 
accions per evitar aquesta mena de 
situacions, molestes i perilloses a 
parts iguals. D’entrada, fent peda-
gogia perquè la gent segueixi unes 
pautes de civisme perquè dipositin 
la brossa com toca, tot fent-los veure 
que la seva manca d’educació pot de-
sembocar en problemes de salut pú-
blica per brutícia i en situacions de 
risc al volant. 
Com ja hem expressat en més d’una 
ocasió, també seria adient fer una 
revisió del tipus de contenidor que 
hi ha en aquests llocs i si s’adapten a 
les necessitats. Fora bo valorar si la 
instal•lació d’un altre tipus de conte-

nidor –com els que hi havia abans, que 
s’obrien de bat a bat per les dues ban-
des– o fer canvis en les localitzacions 
dels mateixos incentiva que la gent 
no deixi bosses d’escombraries fora. 
Tot plegat es limita sobretot a una 
qüestió de civisme, de responsabili-
tat i de sentit comú. Al final, es tracta 
que animals i persones puguem con-
viure sense haver de córrer riscos ni 
haver de suportar problemes higiè-
nics als nostres carrers.
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opinió

 núria Raspall*

n aquests dies d’incer-
tesa en què vivim, us 
proposo un parènte-
si: 21 d’octubre, Palau 
de la Música, 20.30 
hores, concert per a 

piano i orquestra en homenatge a 
Clara Schumann en el 200è aniver-
sari del seu naixement i amb la in-
terpretació de l’Orquestra Simfò-
nica Solidària de Barcelona, en un 
concert que té la voluntat de reivin-
dicar el paper de la dona en el món 
simfònic, ja que aquest, el simfònic, 
és un altre dels “móns” en què les 
dones no ho han tingut gens fàcil a 
l’hora de fer-s’hi un lloc.
De fet, segurament coneixereu au-
tors contemporanis de Clara Shu-
mann o Clara Wieck (de soltera), 
com Mendelssohn, Liszt, Brahms, 
Chopin o inclús el seu marit, Ro-
bert Schumann. 
De fet, si m’ho paro a pensar, jo ma-
teixa, quan de més jove tocava el 
piano, crec que els vaig interpretar 
a tots ells, però, que jo recordi, mai, 
la vaig interpretar a ella. 
Qui era, doncs, aquesta dona tími-
da i discreta que es transforma-

E
Música en Femení

i en el mur de la plaça 
on jugava durant la 
infantesa hi hagués 
hagut pintat un vers 
de Maria Mercè Mar-

çal, Joana Raspall, Joan Brossa o de 
tants altres, en lloc (o al costat) de la 
pintada «OTAN NO», potser la po-
esia hauria arribat abans a la meva 
vida i, amb ella, les preguntes que, 
més tard, em va estimular a fer-me. 
Van ser les cançons dels cantautors, 
quan vaig canviar els jocs compar-
tits a la plaça per la solitud a l’inte-
rior de la meva habitació, les que 
em van guiar cap a la poesia. Fins 
anys més tard no vaig compren-
dre que algunes de les lletres dels 
temes musicals que més m’agrada-
ven eren poemes que, amb l’amabi-
litat que els atorgaven les melodies, 
travessaven el meu univers i m’aju-
daven a créixer. 
I en dono gràcies, perquè els cercles 
poètics estaven embolcallats en una 
aurèola de formalitat acadèmica in-
accessible per a mi. 
Més enllà dels poetes rellevants pu-
blicats o dels recitals locals a funda-
cions, biblioteques, centres cívics..., 
la poesia, per a la gran majoria de 
consumidors de cultura, continu-
ava sent la gran oblidada, tot i que 
sempre ha tingut un tentacle reivin-
dicatiu i social, i no acabava d’acon-
seguir seduir el gran públic. No obs-
tant això, ara, gràcies a les facilitats 
que ofereix Internet, el sortilegi 

  Anda o revienta. || JoaN muNdet

La poesia que captiva
els joves

S PLAçA MAJoR

YoLAnDA GUtiÉRREZ
Poeta

 Joan Creus oliveras*

envelliment actiu i 
saludable consisteix 
a aprofitar, de la millor 
manera possible, les 
oportunitats de salut 
física, mental i social 

que permetin a les persones grans a 
participar activament en la societat 
sense patir discriminació. 
I també, i no menys important, gau-
dir d’una qualitat de vida bona i in-
dependent.
Afortunadament, l’esperança de vida 
dels castellarencs i castellarenques 
s’ha enfilat gairebé als 85 anys de mit-
jana, un any per sobre de la mitjana 
vallesana i catalana.
Aquest fet suposa que constant-
ment s’han d’anar repensant i en-

L’
La nostra gent gran 
i sàvia

fortint els serveis pensats amb i per 
a la gent gran.
A Castellar tenim la sort de comptar 
amb actius magnífics de tot tipus: un 
entorn ambiental privilegiat, una 
xarxa d’entitats vinculades a la gent 
gran i l’àmbit social de primer ordre 
i un teixit sociosanitari molt potent i 
ple de complicitats.
Com a mostra, algunes coses que 
han passat els darrers dies: 
-Les Resiolimpíades van arribar a 
la 6a edició aquest diumenge pas-
sat i van omplir el Pavelló Puigverd 
dels nostres avis i àvies passant-s’ho 
d’allò més bé amb les famílies com 
a espectadors.
-L’Aula d’Extensió Universitària va 
inaugurar nova temporada i també 
va omplir l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont amb una magnífica ponèn-
cia de la nostra Dra. Llobet.
-Els Casals de la Gent Gran han co-
mençat el curs 2019/20 amb multi-
tud de formacions dissenyades per-
què desenvolupin tot el talent que 
porten a dins.
I tantes i tantes altres actuacions sa-
ludables, actives i meravelloses, que 
fan que la nostra gent gran i sàvia 
gaudeixin plenament de la vida.
Que per molts anys sigui així!

* tinent d’alcalde de Drets Socials 

i Serveis a les Persones

s’ha acabat. 
Noves veus poètiques estan emer-
gint, escriptors novells que, des de 
l’habitació de casa seva, llancen els 
seus versos al món en el lapse que 
es triga a fer un clic. 
Escriure un poema i pujar-lo a You-
Tube, Instagram, Facebook, Watt-
pad, Bloguer o WordPress, forma 
part d’aquest “nou joc”. I sense que 
ens adonéssim del que estava pas-
sant, va néixer la Poesia Urbana; po-
emes d’amor, feministes o reivindi-
catius, escrits per joves que, gràcies 

a les xarxes socials, connecten des 
de qualsevol punt de la Terra amb 
moltes “habitacions”. 
Malgrat la sort de la immediatesa i 
la visibilitat, aquest nou corrent no 
està exempt d’inconvenients, ja que, 
com tot el que emmagatzema Inter-
net, no passa per cap filtre i, malau-
radament, enmig del soroll de tan-
tes idees, paraules i informació, de 
vegades es perd la que per a mi és 
la subtil essència de la poesia, que 
l’Anna Gual descriu tan bé en aquest 
poema: «El vent no fa soroll / però 

tu el sents / quan toca les coses. //
Així, el poema». 
El que ningú pot negar és que la Po-
esia Urbana ha sorgit per quedar-se, 
el símptoma més clar és que ha cap-
tivat els joves, d’això també se n’han 
adonat els editors que, atrets pels 
milers de seguidors que acumulen 
els poetes 2.0 (garantia d’èxit de 
vendes), aposten per ella.
Atès que ha saltat d’Internet al car-
rer, podem trobar Poesia Urbana en 
murs, contenidors d’escombrari-
es, passos de vianants..., també en 

espais on abans la poesia s’amaga-
va darrere de la música: bars amb 
micro obert, jam sessions poèti-
ques en què la creativitat compar-
tida no deixa indiferent el públic, o 
en slams de poesia amb ànima de 
batalla de rap. 
Hem d’aplaudir la nova generació 
d’escriptors i lectors de poesia que 
han trobat la manera de despertar-la 
de la seva letargia, Alberto Baster-
rechea, Batania, ja ho va profetitzar 
fa anys escrivint en un mur: «La poe-
sia ha vuelto y yo no tengo la culpa».

va damunt l’escenari? Nascuda a 
Alemanya l’any 1819, va començar 
a tocar el piano amb quatre anys i 
amb nou ja composava. Amb onze 
va debutar com a solista, amb dotze 
es va presentar a París, davant d’un 
dels públics més exigents que hi 
havia a l’època i amb divuit va tri-
omfar a Viena.
Va ser assenyalada com la reina 
del piano a Europa i va tenir una 
brillant carrera durant més de sei-
xanta anys que va influir molt posi-
tivament en la vida concertista i pi-
anística del segle XIX.
Un segle en què, com ja sabeu, el 
paper fonamental de la dona en la 
societat era el de casar-se, formar 
una família i tenir-ne cura i ella, tot 
i no renunciar-hi en absolut (va ca-
sar-se i va tenir vuit fills), tampoc 
va voler renunciar a la seva gran 
passió: la música i la seva activitat 
concertística. 
En aquells anys, no era estrany que 
una dona toqués el piano i inclús que 
fos concertista, però que a més a més 
fos compositora, editora i profes-
sora, ja no era tan habitual, i ella va 
saber compaginar aquestes dues fa-
cetes en una època en què una d’elles 
no entrava en els paràmetres que la 
societat havia establert. 
Us deia que aquest serà un concert 
per a piano i orquestra. 

Doncs bé, la solista que acompanya-
rà l’Orquestra Simfònica Solidària 
de Barcelona al piano serà una jove 
de 26 anys, Isabel Pérez Dobarro, 
que ha guanyat nombrosos premis 
en competicions internacionals i 
que és fundadora de Mujeres en la 
Música, un projecte que promocio-
na la feina de les dones composito-
res arreu del món. 
I la directora, com no podia ser d’una 
altra manera, serà una altra dona, 
Clàudia Dubé Oranías, mataronina 
de 26 anys, fundadora de l’Orquestra 
de Mataró, amb àmplia experiència 
com a docent i que compta, també, 
amb diversos reconeixements. 
Crec que és responsabilitat de tots 
nosaltres donar a conèixer i reco-
nèixer aquestes figures, tant les que 
ens han precedit en el temps com 
les que podem gaudir actualment, 
ja que és necessari seguir eviden-
ciant el talent, l’aportació i la qua-
litat de les dones en el món musical. 
No pot ser que durant la temporada 
2016-2017 només un 1% de les obres 
programades per a les orquestres 
simfòniques en l’àmbit estatal cor-
responguessin a dones. 
No pot ser que en el curs 2016-2017 
només hi hagués un 5% de dones di-
rectores d’orquestra quan, en canvi, 
a les aules, les dones suposen al vol-
tant del 45% de l’alumnat. 

Així que, si us ve de gust recarregar 
piles, aquest concert solidari pot ser 
una bona opció. 

*Regidora d’ERC
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El juliol més plujós a castellar 
de les últimes dues dècades 

L’estiu ha estat més càlid del que és habitual, amb una temperatura 
màxima de 41 graus. La dada es va registrar l’última setmana de juny 

L’estiu del 2019 ha estat marcat pels 
contrastos en l’àmbit de la climatolo-
gia. Si bé el mes de juny va arrencar 
amb temperatures més baixes del que 
és habitual per a l’època, la primera 
onada de calor no es va fer esperar.  

L’última setmana de juny els 
termòmetres es van enfilar de valent 
i van tocar sostre. El 28 de juny pas-
sat Castellar va registrar 41 graus, la 
temperatura més alta a què mai s’ha 
arribat en un mes de juny. És una dada 
que iguala la temperatura més alta de 
l’històric de l’Estació Meteorològica 
de Cal Botafoc, que arrenca el 1993. 
El 4 de juliol del 1994 els termòmetres 
també van marcar 41 graus. En les úl-
times dues dècades la vila només ha 
sobrepassat els 40 graus tres vegades: 
el 4 de juliol del 1994, el 7 de juliol del 
2015 i el 28 de juny passat.

En aquest sentit, el meteorò-

leg de L’Actual, Jordi Moré, desta-
ca que la temperatura màxima de 
l’estiu hagi tingut lloc al mes de juny, 
“tenint en compte que els mesos de 
juliol i agost són els més càlids tra-
dicionalment”. Tanmateix, Moré 
detalla que l’estiu passat va ser molt 
semblant al del 2018 quant a tempe-
ratures, “més càlid del que és habi-
tual. Però aquesta és la tendència 
no només a Castellar sinó arreu del 
territori”. Ara bé, malgrat que du-
rant juliol i agost no s’han batut tem-
peratures rècord, “ha fet una calor 
persistent amb poques treves per-
què refresqués l’ambient. La tem-
peratura màxima de l’agost va ser 
de 37 graus”.

pluja irregular durant l’estiu

Una altra de les anècdotes que han 
marcat l’estiu és que el mes de juliol 
va ser el més plujós de les dues últi-
mes dècades, segons es té constància 
a l’Estació Meteorològica de Cal Bo-

  Rocío Gómez 

CLiMAtoLoGiA | BALANç

tafoc. “Ha estat un estiu amb poca 
pluja. Al juny i l’agost va ploure poc, 
però al juliol van caure 111 l/m2, una 
quantitat força destacable que es va 
concentrar en quatre xàfecs pun-
tuals”, explica Moré.  

D’altra banda,  és important re-
marcar que, tal com recorda Moré, la 
pluja a l’estiu “és molt irregular”. “El 
cas de Castellar va ser un fenomen 
puntual al juliol, perquè no va plou-
re tant a altres municipis de la co-
marca”, afegeix.

Tot i l’episodi de precipitacions 
intenses de l’estiu, el cert és que a 
hores d’ara Castellar acumula un dè-
ficit important de pluja. Des del mes 
de gener i fins al setembre, la vila ha 
registrat 320 l/m2  de pluja acumulada, 
mentre que l’any passat “en aquests 
moments ja havíem sobrepassat 
els 800 l/m2”. La mitjana anual de 
pluja acumulada a Castellar se situa 
al voltant dels 650 l/m2. “L’any pas-
sat va ploure molt més del que toca-

L’estiu ha tingut contrastos: onada de calor i pluges intenses. || arxiu 

van ploure a 
Castellar el juliol 

passat 

L/M2 

111
va, i enguany, molt menys”, apunta 
Moré.  De fet, 2018 va ser un any pas-
sat per aigua, el més plujós dels úl-
tims 28 anys, amb una xifra final de 
pluja acumulada de 1.103  l/m2. “Que-
den tres mesos per acabar l’any i és 
difícil que es pugui arribar als 300 
litres i equilibrar el dèficit de pluja. 
El 2019 és, de moment, un any sec”, 
constata l’expert.  
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presentació i golejada (4-0)
dia gran dels equips de la unió Esportiva al Joan cortiella, que acaba amb la cinquena victòria del primer equip

La Unió Esportiva Castellar va cele-
brar el seu dia gran al Joan Cortiella 
– Can Serrador amb la presentació 
de tots els equips del club. La festa va 
arrodonir-la una impecable victòria 
del primer equip per 4-0 contra l’EF 
Planadeu.

A les quatre de la tarda van co-
mençar a desfilar per la gespa de l’es-
tadi la trentena d’equips blanc-i-ver-
mells que formen part del club. Des dels 
equips femenins a l’escola de futbol, els 

UE CAStELLAR | 3A cAtALANA

jugadors castellarencs van gaudir del 
seu moment de glòria sobre el terreny 
de joc, sota la batuta del presentador, 
el directiu Miki Vilanova, que va dei-
xar-se la veu pronunciant els noms de 
tots els jugadors i jugadores del club. 
El primer equip va saltar al camp amb 
els dos conjunts més petits del club en 
una clara aposta per la continuïtat de 
l’esport de base.

Els parlaments de l’alcalde Igna-
si Giménez, el regidor Nakor Bueno i el 
president de l’entitat, Joan Homet, van 
tancar l’acte, que va donar pas al par-
tit entre el primer equip i l’EF Plana-

 Albert San Andrés deu en a la cinquena jornada de Lliga.
El rival sabadellenc arribava en 

13a posició, amb una victòria i un empat 
en el caseller, mentre que la UE Cas-
tellar ho feia líder amb quatre victòri-
es i la necessitat de seguir sumant de 
tres en tres per obrir una escletxa amb 
l’Olímpic Can Fatjó i Pajaril, a només 
dos punts en la classificació.

Des del primer minut els de Juan 
Antonio Roldán van deixar clar que 
sortien a pels tres punts i només ne-
cessitaven tres minuts per fer el pri-
mer, un gol de sensacional execució de 
Toni Murillo, que aprofitava un rebot 

Els equips que formen la UE Castellar, junts sobre la gespa, després de la desfilada de dissabte a la tarda al Joan Cortiella - Can Serrador. || A. SAN ANdréS

al travesser per afusellar amb una xi-
lena la porteria defensada per l’exju-
venil castellarenc Àlex Fuster.

El Castellar es feia amo i senyor 
del partit contra una Planada amb dub-
tes i conscient de jugar enfront d’un 
rival que no és de la seva lliga. 

Rodri de falta directa des de la 
frontal (58’), Jan Marc Roldán (67’) en 
un remat des de dins l’àrea i Marc Es-
trada (80’) van arrodonir la golejada 
a la segona part, en què els rivals van 
jugar amb un home menys per l’ex-
pulsió per doble groga de Juan Mar-
tín Larumbre.

Una golejada necessària per als 
de Castellar, que segueixen invictes 
després de cinc partits: “Sabem que 
tots els partits són complicats i el 
que volem és portar el ritme, gau-
dir i guanyar. I ho hem aconseguit” 
va explicar el central i segon entrena-
dor, Rodri.

En la resta de partits, l’Olímpic 
Can Fatjó va superar per 0-6 el Cer-
cle Sabadellès i segueix a dos punts 
del Castellar, mentre que el Pajaril va 
caure 1-2 contra el Mirasol-Baco, i es 
va despenjar a cinc. La pròxima jorna-
da, els de Roldán visitaran el Rubí B. 

La nedadora d’aigües obertes, Anahí 
castilla (a l’esquerra de la foto amb la 
seva filla) va completar els 10 km de 
la Swim menorca en segona posició. 
La competició, amb sortida des de 
macarella i arribada a Son Xoriguer 
(al sud de l’illa), la va completar amb 

un temps de 2:25:59, va aconseguir 
la segona plaça absoluta i la primera 
en categoria +30. L’onatge en contra 
i una forta presència de meduses en 
més de la meitat del recorregut van 
ser els contratemps més difícils per 
a la nedadora castellarenca.

ni les fortes onades, 
ni les meduses poden 
amb Anahí Castilla a 
la Swim Menorca
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El CB Castellar va sumar la segona 
derrota de la temporada en caure al 
derbi vallesà contra el Bàsquet Pia 
per 80-88, en un partit en què els cas-
tellarencs van arribar a mantenir un 
avantatge de 14 punts i van anotar 52 
al descans.

El CB Castellar es va voler redi-
mir del partit de la primera jornada 
a Navàs (69-35) i va començar com 
un huracà durant els primers vint 
minuts al parquet del Puigverd. Tot 
li va entrar al conjunt de Quim Pé-
rez-Alarcón, que va sumar un total 
de set triples durant els dos primers 
quarts, cosa que els va donar un avan-
tatge de fins a 14 punts. Els groc-i-ne-
gres no van donar cap mena d’opció 

a un rival que, tot i patir en excés en 
alguns moments, mai va perdre el 
fil del partit i va aconseguir un tri-
ple al límit del descans que va redu-
ir les distàncies a només nou punts.

 La Pia va tornar més inspirada 
del descans i va capgirar el marcador 
els primers minuts, tot i la tímida re-
acció d’un Castellar en construcció 
que va aconseguir una renda de qua-
tre punts durant alguns minuts. Tot 
i això, els de Sabadell van aprofitar 
l’experiència de jugadors com Pau 
Viladomat per marxar tres punts 
per sobre a l’últim parcial (64-67).

Dos triples seguits d’Albert 
Cadafalch de bon començament 
van girar la situació i els de Pérez-

Alarcón manaven durant més de la 
meitat del quart, fins que dos encerts 
des de 6,75 de Pere Tres i un parcial 
d’1-15 –els locals no van anotar en els 
últims quatre minuts– van decantar 
definitivament la victòria per als de 
Jaume Prat.

“Hem vist un equip que vol 
treballar. Un projecte que comen-
ça a avançar i que estem intentant 
que vagi cap amunt, lluitant des de 
la base, amb gent de la casa i que 
sent els colors” va explicar el tèc-
nic groc-i-negre en acabar el partit.

Després de dues derrotes en 
les dues primeres jornades, el Cas-
tellar és el fanalet vermell del grup 2 
de Copa Catalunya.  || A.SAN ANdréS

Després de tres derrotes consecutives, per fi arriba la primera victòria de 
l’HC Castellar d’aquesta temporada, en un partit en què els de Ramon Bas-
sols  van aconseguir superar el Club Olesa Patí per 7 a 9. Tot i la victòria, els 
granes van patir en la part final d’un partit en què no van aconseguir man-
tenir una renda de quatre gols.

Els castellarencs van saltar a la pista del Baix Llobregat amb la consigna 
de trencar la mala ratxa que fins al moment arrossegaven a la Lliga. L’equip 
va començar a manar al marcador des de l’inici, amb un rival que igualava 
tots els gols, però que es va mantenir en tot moment a remolc dels de Bassols. 

Amb un empat a dos, l’inici de la segona part era ideal per als visitants, 
que aconseguien una renda de 3-7 que semblava definitiva. Tot i això, la re-
acció local no es va fer esperar amb un empat a set a tres minuts del final, 
moment en què els granes van reaccionar amb dos gols per fixar el 7 a 9 de-
finitiu. Armand Plans va ser el millor amb quatre gols, seguit de Gerard Tan-
tiñá i Xavi Vernet, amb dos, i un de Guillem Plans.

“En les parts finals tenim un problema de coco. Sabem quin és 
aquest problema i som conscients que existeix, però ens costa molt en-
trenar-ho. Als últims minuts els partits se’ns fan grans. Encara sort que 
vam poder fer dos gols, perquè la part final va ser una situació de molts 
nervis” va explicar Bassols. A banda, aquesta setmana era l’última jornada 
en què Vernet ha jugat amb el primer equip grana i serà baixa per motius per-
sonals, quan Jordi Vegas encara segueix de baixa per lesió.  || A.SAN ANdréS

El cB castellar es condemna
en la segona part (80-88)

primera victòria de la 
temporada (7-9)

Albert Cadafalch va tornar a l’equip després de la sanció de dos partits que arrossegava de la temporada passada. || A. SAN ANdréS

Armand Plans va aconseguir quatre gols contra l’olesa. || A. SAN ANdréS

BàSqUEt | copA cAtALuNYA hoqUEi | 2A cAtALANA
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La 58a marxa infantil de regularitat bat rècords 

tres participants de la 8a Marxa infantil, després d’esmorzar, al control de pas de Castellar vell. || q. pascual

Superant totes les previsions, 230 
parelles –460 castellarencs, sobre-
tot infants– , van participar en la 58a 
Marxa Infantil de Regularitat orga-
nitzada pel Centre Excursionista de 
Castellar. D’aquesta manera, l’enti-
tat bat tots els rècords de partici-
pació respecte altres edicions an-
teriors. A l’edició de l’any passat, 
hi van participar 189 parelles, per 
tant, l’increment en el número d’ins-
crits d’aquest 2019 ha estat notable. 
Un total de 187 de les parelles apun-
tades van ser infantils, i 43, mixtes 
(adult i infant).

Enguany, el recorregut total su-
mava 9,2 quilòmetres i va transcór-
rer des de la plaça d’El Mirador, a 
la sortida, en direcció a Ca n’Oliver, 
passava per Can Carner, seguia fins 
a Castellar Vell –punt de parada per 
esmorzar–, pujava a continuació cap 
al Castell de Clasquerí –punt de jocs i 
avituallament–, i tornava per la banda 
de Can Riera cap a Can Barba –punt 
d’avituallament–, i finalment, arri-
bava de nou a la plaça d’El Mirador.

La primera sortida es va fer a 
les 8.30 h i, correlativament, les di-
verses parelles van anar sortint se-
gons el dorsal, que marcava l’hora de 
sortida per parella. A primera hora, 
la meteorologia era inestable, i fins i 
tot van arribar a caure quatre gotes 

Fins a 230 parelles han participat en la 58a edició d’aquesta marxa, que organitza el centre Excursionista castellar

  Marina Antúnez

que van fer desplegar més d’un im-
permeable. Però de seguida el temps 
va millorar i la resta de la marxa va 
desenvolupar-se entre sol i núvols. 

No es va lamentar cap incidèn-
cia. L’arribada també va ser esgla-
onada i es va donar per acabada la 
marxa cap a les 13.30 hores, aproxi-

CEC | EXcurSioNiSmE

madament. A tots els participants 
se’ls va fer entrega d’una bossa amb 
regals dels patrocinadors. La valo-
ració, tant per part de l’organització 
com per part dels participants, ha 
estat molt positiva. Enguany, una de 
les característiques és que s’hi han 
afegit nous participants.

ció guanyadora d’aquest any. 
El 10 de novembre, a l’Auditori 

Municipal Miquel Pont, es donaran 
a conèixer els resultats definitius 
de les parelles guanyadores, se’ls 
entregarà un guardó i es projecta-
rà un recull d’imatges de la marxa 
amb tots i totes les participants a la 
58a Marxa Infantil de Regularitat 
d’aquest 2019. 

La marxa infantil té com a ob-
jectiu fomentar l’aprenentatge dels 
infants per aprendre a desenvolu-
par-se en l’entorn natural i a cami-
nar amb continuïtat de forma res-
ponsable i autònoma, i passar-s’ho 
molt bé envoltats de nens i nenes. 
En aquest sentit, l’organització del 
CEC s’ha vist obligada a desqualifi-
car tots aquells participants que han 
estat acompanyats en algun moment 
d’un adult no inscrit. El reglament 
especifica clarament que és motiu 
de desqualificació anar acompanyat 
de persones no inscrites a la marxa. 
La omissió Organitzadora fa un gran 
esforç per tal que  la ruta estigui ben 
marcada i vigilada perquè els infants 
i els pares s’hi sentin segurs. Per tot 
això, els organitzadors demanen que 
els propers anys es pugui aconseguir 
que l’esdeveniment rutlli amb tota 
normalitat i que cap adult continuï 
acompanyant cap infant. 

El Centre Excursionista de 
Castellar celebrarà el Dia del Soci 
els propers 19 i 20 d’octubre, amb ac-
tivitats obertes a tota la població.  

Els resultats provisionals de la 
58ª Marxa Infantil de Regularitat 
de Castellar del Vallès ja es poden 
consultar a la pàgina web del cen-
tre, http://centrexcursionista.enti-
tatscastellar.cat. D’una banda els 
temps realitzats de les 230 parelles 
participants i, de l’altra, la classifica-

Max Sánchez al podi del circuit de Los Arcos a navarra. || cedida

Max Sánchez (Moto4) aconsegueix la 
primera victòria de la temporada al 
Campionat d’Espanya de Velocitat en 
la cita de Navarra, en què Carmelo Mo-
rales va acabar setè després de molts 
problemes durant el cap de setmana.

Des de principi de temporada, 
el jove Sánchez ha buscat la victòria 
en totes les curses, però la superiori-
tat mecànica dels academy dels equips 
mundialistes l’ha privat de poder com-
petir amb les altes prestacions que 
aconsegueixen en les motos. Sánchez i 
el seu pare Sergio –que també és el seu 
mecànic– han aconseguit conjugar l’ex-
periència de les curses anteriors per 
arrodonir un cap de setmana en què 

Sánchez aconsegueix la primera victòria de la temporada

Gran cap de setmana 
per al pilot de moto4. 
carmelo morales, 
setè a superbike 

dissabte va aconseguir la victòria en la 
primera de les dues curses del campi-
onat. En la segona, només una avaria 
mecànica –es va trencar la cadena– el 
va deixar fora quan també liderava.

Navarra va ser la sisena i penúl-
tima cita puntuable de la temporada 
del Campionat d’Espanya de Veloci-
tat i els temps als cronos de dissabte ja 
van ser molt esperançadors, ja que va 
aconseguir la segona plaça a la graella.   

En un traçat molt adequat per les 
seves aptituds i la seva moto, Sánchez 
(Escuderia Motors) va saber mante-
nir la renda aconseguida en la  primera 
part de la primera cursa de dissabte, 
pel davant d’Ángel Piqueras (Mon-
lau Competició), líder del campionat.  

En la segona cursa de diumen-
ge, va haver d’abandonar en la penúlti-
ma volta quan era líder, per culpa d’un 
trencament de la cadena.

“Ha estat un gran cap de set-
mana. En la primera cursa he lide-
rat fins que m’he relaxat i m’han 
enxampat, he lluitat molt a les últi-
mes voltes. En la segona, he sortit 

MotoR | cEV

molt bé, però una bandera verme-
lla ens va fer tornar a sortir. Vaig 
col·locar-me primer molt aviat, però 
l’avaria va fer retirar-me. Estic molt 
content perquè tinc un bon ritme de 
cursa per a l’any que ve” va explicar 
el pilot, que va voler tenir un record i 
dedicar la cursa “al meu avi, que està 
malalt a l’UCI de Sabadell”. 

Aquests resultats li serveixen 
per situar-se en cinquena posició del 
campionat, pel darrere dels pilots del 
Monlau i del Faus Racing.

D’altra banda, Carmelo Morales 
va patir més durant el cap de setmana, 
un reflex de com li està anant la tem-
porada, ha aconseguit el novè lloc a la 
graella en una primera jornada en què 
“hem estat provant diverses soluci-
ons, però no acabem de trobar ni el 
camí ni la velocitat”. En cursa, el 31 
va acabar en setena plaça i és cinquè al 
campionat. “No hem aconseguit mi-
llorar gaire, però em quedo amb el 
fet que he lluitat al màxim i hem de 
mirar endavant i seguir treballant” 
va confessar.  || a. saN aNdrés
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pajaril - mirasol 1-2
matadepera - rubí B 2-3
can parellada - Juan XXiii 2-2
UE Castellar - Planadeu 4-0
cercle Sabadellès - can Fatjó 0-6
castellbisbal - Juv. 25 Sept. 0-3
La romànica - marina 5-6
can rull - Badia 3-3
San Lorenzo - Llano 1-2

olesa - hC Castellar 7-9
Alpicat - masquefa 6-4
Sant ramon - Santa perpètua 2-3
Sabadell - manresa 3-0
Sentmenat - Sferic 6-5
cadí - montbui 3-4
piera - Barberà 11-5

castellbisbal - montmeló 0-1
Lloret - fS Castellar 2-1
manlleu - can calet 2-2
rubí - cardedeu 5-2
montcada - pineda de mar 4-1
Sant cugat - parets 5-2
Sant Julià - mataró B 3-5

fUtBoL fUtBoL SALA BàSqUEt hoqUEi PAtinS
3A cAtALANA · Grup Vi · J5 diViSiÓ d’HoNor · Grup i · J1 copA  cAtALuNYA· Grup 2 · J2 2A cAtALANA · Grup d · J4

UE Castellar 15 5 5 0 0
olímpic can Fatjó 13 5 4 1 0
Juv. 25 Septiembre 12 5 4 0 1
can rull rt cFu 10 5 3 1 1
pd pajaril 10 5 3 1 1
marina-c. Gambús 10 5 3 1 1
uE rubí B 9 5 3 0 2
cd Llano 9 5 3 0 2
cd can parellada 8 5 2 2 1
cd Badia del Vallès 6 5 1 3 1
cF mirasol-Baco u. 5 5 1 2 2
ud San Lorenzo 4 5 1 1 3
cF La romànica 4 5 1 1 3
Escola planadeu 4 5 1 1 3
uE castellbisbal 3 5 0 3 2
cS Juan XXiii 2 5 0 2 3
c Sabadellés 1856 1 5 0 1 4
Fc matadepera 0 5 0 0 5
 

rubí cEFS 3 1 1 0 0
FS Sant cugat 3 1 1 0 0
cFS montcada 3 1 1 0 0
FAV mataró B 3 1 1 0 0
Lloret costa Brava 3 1 1 0 0
Sporting montmeló 3 1 1 0 0
cEFS manlleu 1 1 0 1 0
cFS Barri can calet 1 1 0 1 0
fS Castellar 0 1 0 0 1
FS castellbisbal 0 1 0 0 1
Sant Julià de r. FS 0 1 0 0 1
FS cardedeu 0 1 0 0 1
parets FS 0 1 0 0 1
FS pineda de mar 0 1 0 0 1
 

cB Artés  2 2 0
uE Sant cugat  2 2 0
cB castellbisbal  2 1 1
Bàsquet Almeda  2 1 1
cB Navàs  2 1 1
centre catòlic L’H  2 1 1
cB ripollet  2 1 1
cB Alpicat  2 1 1
Bàsquet pia  2 1 1
cN tàrrega  2 1 1
AESE  2 0 2
reus ploms Salle  2 0 2
cB cerdanyola  2 0 2
CB Castellar  2 0 2

CLASSifiCACió  PJ PG PPCLASSifiCACió Pt PJ PG PE PP CLASSifiCACió Pt PJ PG PE PP CLASSifiCACió Pt PJ PG PE PP

Hc Alpicat 12 4 4 0 0
cH Santa perpètua 9 4 3 0 1
Hc montbui 9 3 3 0 0
uEH Barberà 9 4 3 0 1
cp Sant ramon 6 3 2 0 1
cp masquefa 6 4 2 0 2
cEH Sabadell 6 4 2 0 2
cH cadí 6 4 2 0 2
Hc Sentmenat 6 4 2 0 2
club olesa patí 4 4 1 1 2
pHc Sant cugat 3 3 1 0 2
Hc piera 3 3 1 0 2
hC Castellar 3 4 1 0 3
cp manresa 1 4 0 1 3
Hc Sferic 0 4 0 0 4

Almeda - AESE 54-51
reus - tàrrega 67-76
Sant cugat - Navàs 80-73
castellbisbal - centre catòlic 69-61
CB Castellar - Pia Sabadell 80-88
ripollet - Artés 74-88
Alpicat - cerdanyola 80-62
 

Els quatre finalistes del torneig Memorial Josep Maria Germà amb els trofeus aconseguits. || cEdidA

Javi hervás va anotar l’únic gol de l’fS Castellar a Lloret. ||A. SAN ANdréS

tEniS | mEmoriAL

fUtSAL | diViSiÓ d’HoNor

Canadell i Rovira 
guanyen el Memorial

L’FS Castellar debuta amb 
derrota a Lloret (2-1)

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va començar amb una derrota la tem-
porada 2019-20, en el primer desplaçament contra el Lloret-Costa Brava. 
Els de David Civit, que va debutar en partit oficial a la banqueta, van caure 
per la mínima enfront d’un dels rivals cridat a ser dels més potents del 
grup primer de Divisió d’Honor. 

Tot i començar portant la iniciativa des del minut tres, quan Javi 
Hervás va aconseguir avançar el seu equip, els de Civit van veure com el 
jugador rival Mohamad Yawara salvava els locals amb un doblet: empata-
va el partit al límit del descans i capgirava el marcador en la segona part, 
a un minut del final.

Després d’aquest resultat, l’FS Castellar debutarà a casa aquest dis-
sabte a les sis de la tarda contra el CEFS Manlleu, que va empatar a dos 
enfront del CFS Barri Can Calet.  || A.SAN ANdréS

Gabriel Canadell i Xavier Rovira (CA Terrassa) van ser els ven-
cedors de la IV edició del Torneig Memorial Josep Mª Germà, 
organitzat pel Club Tenis Castellar. L’obert va comptar amb 
una participació de 64 jugadors i un total de 21 parelles de Cas-
tellar. La participació segueix creixent en cadascuna de les edi-
cions disputades.

El quadre es va dividir en 16 parelles -principal i consola-
ció- jugant-se el passat divendres el quadre principal, mentre 
que la de consolació es va disputar el dilluns dia 7.  Després de la 
primera ronda. 16 parelles van passar a formar part del quadre 
principal i 16 més del de consolació. La final de consolació entre 
Salva Cubillas-Esteve Torras i Daniel Godet-Carles Trench es va 
decantar pels primers, mentre que la principal se la van empor-
tar els tenistes terrassencs en el super-tie break, que van impo-
sar-se a Carles Sala-Manel Torres (CT Sabadell).  || rEdAcciÓ

fUtBoL (UE Castellar)

DiSSABtE 12 oCtUBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   infantil B – Sabadell Fc  
10:30     benjamí B – EF Sabadell  
10:30     benjamí c – romànica  
11:30     prebenjamí A – cerdanyola 
11:30     aleví F – Base montcada 
13:00     infantil fem – Vilassar de mar  
15:00     cadet c – cercle Sabadellès  
17:30     juvenil B – olímpic can Fatjó  

Partits a fora
10:00    tibidabo -  aleví E
10:30    pB Sant cugat -  aleví B
10:30   mirasol -  benjamí d
12:50    cerdanyola -  prebenjamí B
15:30    pB Sant cugat -  infantil A
16:00    can rull -  juvenil A
18:15    uE rubí -  amateur

DiUMEnGE 13 oCtUBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15     veterans – S. F. de codines  
10:30     benjamí A – cerdanyola Fc  
10:30     benjamí E – roureda VdF  
11:30     prebenjamí c – JABAc  
11:30     aleví d – Sabadell Fc  
13:00     infantil d – Sabadell Fc  
16:00     cadet A – San cristobal 
 
Partits a fora
09:00    Sant cugat Fc -  aleví c
10:00    Berga -  aleví A
10:15    roureda VdF -  cadet B
10:30    A. La palma -  amateur fem

AGEnDA
dEL 11 AL 17 d’octuBrE

BàSqUEt (CB Castellar)

DiSSABtE 12 oCtUBRE
Pavelló Puigverd
09:00   premini fem – L. Franqueses 
10:30    mini fem – cE Sant Nicolau 
16:30    cadet  – Lestonnac
18:00    sots 25 B  – cB Gassó 

Partits a fora
09:30   Nou Bàsquet olesa -  mini 
09:30   cN terrassa -  premini 
12:00   cE Sferic -  muni 
19:30   cB ramon Llull -  sènior fem

DiUMEnGE 13 oCtUBRE
Pavelló Puigverd
10:00    júnior fem – Lima Horta 
11:30    infantil  – E.i. School 
12:00    júnior  – uE Horta temple 
17:00    sots 25 A  – m. Sant Andreu 
19:00    sènior A  – uE Sant cugat 

fUtSAL (fS Castellar)

DiSSABtE 12 oCtUBRE
Pavelló Joaquim Blume
12:45   aleví c -  can cuyàs
16:30    juvenil B -  Futsal mataró
18:00   sènior A -  cEFS manlleu

Partits a fora
11:30    Escola pia -  prebenjamí
11:30    FS ripollet -  benjamí A
11:30    cEm montcada -  infantil B
19:15    cFS palau -  juvenil A

DiUMEnGE 13 oCtUBRE
Pavelló Joaquim Blume
09:00   cadet – Frederic mistral
10:15     aleví B – At. Sant Joan
11:30    benjamí B – Sta. perpètua
12:45     aleví A – Atlètic català FS
17:00   sènior B - matadepera

Partits a fora
09:30   rubí cFS -  infantil A

hoqUEi (hC Castellar)

DiSSABtE 12 oCtUBRE
Pavelló Dani Pedrosa
17:00   prebenjamí B – Hc palau 
18:00    sènior 3 cat – Hc Sant Just 
19:45    sènior 2 cat – cEH Sabadell 

Partits a fora
16:45   cp tordera -  juvenil

DiUMEnGE 13 oCtUBRE
Pavelló Dani Pedrosa
00:00   infantil – cp torrelles 
10:00    benjamí B – cHp Sant Feliu 
11:00    fem 13 – cH claret 
12:30    júnior – cp congrés 

Partits a fora
00:00  cp Voltregà -  prebenjamí A 
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La sessió d’En to poètic de 
la biblioteca es dedica a 
Joan Arús

‘els Jocs Florals. Joan arús’ és la te-
màtica que tindrà lloc el dilluns 14, a 
les 20 hores, a la Biblioteca munici-

pal antoni tort. arús va participar 
en nombroses ocasions als Jocs 
Florals de Barcelona, en què guanyà 
la Flor Natural el 1926, l’englantina 
d’or el 1928 i una altra Flor Natural 
el 1931. Va ser proclamat mestre en 
gai saber aquell mateix 1931.

Concert de Rita Payés 
Swing quartet al Calissó 
d’en Roca 

diumenge que ve, 13 d’octubre, so-
naswing ha programat un concert  de 
rita payés swing quartet, a les 18.30 

h. en aquesta ocasió, en col·laboració 
amb suport castellar. els músics rita 
payés (trombó), Felix rossy (trompe-
ta), Juan pastor (contrabaix) i carlos 
Falanga (bateria) oferiran un reper-
tori molt ballable de swing. el concert 
és amb taquilla inversa. 

Espectacular embranzida de mago pop

Equip del teatre victòria amb alguns dels components de Castellar del vallès i el Mago Pop al centre, que estrena ‘nada es imposible’. || cedida

El 18 de setembre reobria les portes el Te-
atre Victòria de Barcelona, completament 
renovat, i amb un equip format per diver-
ses persones de Castellar al capdavant. 
S’hi presentava Nada es imposible, amb el 
Mago Pop com a eix vertebrador d’un es-
pectacle que ve avalat per l’èxit indiscuti-
ble a Madrid, que ara a Barcelona també 
ha viscut un rentat de cara. “Estem molt 
contents de l’inici de temporada, ha 
estat espectacular, amb el cartell de 
‘complet’ a sota de cada funció”, apun-
ta el castellarenc Joan Grané, gerent del 
Teatre Victòria. “I això, fins i tot, amb 
les festes de la Mercè pel mig”, afegeix. 
L’equip fix castellarenc que gestiona ara el 
Victòria són Carla Graells i Joan Grané, a la 
gerència i producció; Pilar Pérez com a mà-
nager de l’Antonio Díaz (Mago Pop), i Dídac 
Prat a l’equip tècnic. Aquest estiu, han fet 
col·laboracions Dani Coma en la direcció 
artística, “fent tàndem amb el director 
de l’espectacle, el Mag Lari”, i Dani Ras, 
“que ens ha refet algunes il·lustracions”, 
apunta Grané. 

El teatre fa el ple cada dia, de dime-
cres a diumenge, el cap de setmana i fes-
tius, amb doble funció. La capacitat de 
l’auditori del Victòria és de prop de 1.200 
localitats per funció. “Esperem que se-

 Marina Antúnez

gueixi així! De moment, tenim entre el 
70 i 80 % d’ocupació els propers mesos”, 
reconeix Grané, cosa que també signifi-
ca que durant els dos primers mesos ja 
no és possible aconseguir entrades per a 
les primeres files. 

L’equip està molt satisfet de la bona 
acollida que ha tingut a Barcelona. La por 
que tenien ha desaparegut, “el públic de 
Barcelona ens ha demostrat que està 
al nostre costat”, afirma Grané.

L’equip format per 
alguns professionals 
castellarencs ja ha 
estrenat un renovat 
teatre Victòria

Pel que fa al teatre, la gent que torna a en-
trar a l’espai renovat “no el reconeix, i és 
que els canvis són molt espectaculars”. 
Entre d’altres canvis, s’ha repintat el tea-
tre sencer i s’ha modernitzat.

L’espectacle del Mago Pop també s’ha 
renovat.  “És el ‘Nada es imposible’ però 
li hem fet un rentat de cara important”.  
En aquest sentit,  la gent que ve a veure el 
mateix altra vegada se sorprèn “perquè se’l 
troba renovat i més modern”.

A partir de mitjan octubre, “quan tinguem 
una mica paït el que ens està passant, co-
mençarem a programar altres especta-
cles”. De moment, Arnold Schwarzenegger 
ja ha pogut fer una roda de premsa al Victò-
ria per a presentar un festival de culturisme. 
En l’àmbit personal, explica Grané, “és un 
repte molt gran, un projecte de vida, i l’es-
tic gaudint molt. Sempre m’ha agradat 
el teatre i ara, de cop, em trobo davant 
d’una bèstia com el Teatre Victòria”. 

4 castellarencs 
seguiran a l’equip 
fix del teatre 
Victòria amb 
el mago pop
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El correllengua més multitudinari
diverses entitats van participar en la festa, encapçalada per un manifest escrit per Jordi cuixart

“Lluitar per la llibertat és el més 
bonic que podem fer a la vida, i sense 
cultura no hi ha llibertat possible”, 
arrenca contundentment el manifest 
del Correllengua d’enguany, escrit 
per Jordi Cuixart des de la cel•la 112 
del mòdul 10 de la presó de Soto del 
Real. “Convidem-nos a celebrar ple-
gats i sense complexos aquest acte 
d’amor a la vida i la tendresa”, es-
perona. La lectura de les paraules de 
l’activista i president d’Òmnium Cul-
tural, per part de l’escriptora Josefi-
na Llauradó, va ser un dels moments 
més especials, i alhora reivindicatius, 
de l’acte organitzat per la secció cas-
tellarenca de la Coordinadora d’As-
sociacions per la Llengua. 

El Correllengua va tornar a ater-
rar a Castellar, un any més, per pro-
moure la cultura i l’ús del català. Ho 
va fer amb un seguit d’activitats lúdi-
ques i festives en què van participar 
moltes entitats de la vila. L’esdeveni-
ment va atraure centenars de perso-
nes a la plaça del Mirador. De fet, va 
ser una de les edicions més multitudi-
nàries, tal com reconeix l’organització.

I, com cada any, abans de la lec-
tura del manifest, va arribar la Flama 
acompanyada de tabals i de quatre 
torxes, en representació dels quatre 
punts cardinals dels Països Catalans: 
de Salses a Guardamar i de Fraga a 
Maó. “Representen on viu la llengua 
catalana, per això fem el Correllen-
gua”, resumeix Jordi Fusté, respon-
sable de la CAL Castellar.

El Correllengua homenatja cada 
any la vida d’escriptors, artistes i acti-
vistes. Aquesta edició, va ser Pere Cal-
ders, que ha esdevingut un referent de 
la literatura catalana gràcies a, sobre-
tot, la imaginació que desbordaven els 
seus contes. “L’essència màgica de les 
coses”,  destaca de l’escriptor el Corre-
llengua d’aquest any.  Aquesta edició, 
es complien 25 anys de la seva mort. 

L’esplai Sargantana va partici-
par en el Correllengua per celebrar 
l’inici del curs. També van fer-ho el 
Ball de Gitanes, el Ball de Bastons i 
els Gegantons del grup Atabalats de 
l’IES Sant Esteve, amb una batuca-
da i ball. L’Artcàdia, la Coral Xiribec 
i, per acabar, el grup jove Lòxias van 
encarregar-se d’ambientar musical-
ment la festa. A més, durant la tarda, 
va haver-hi tallers de maquillatge i de 
xapes artesanals.

“Encara que es pugui pensar 
que només són tres actes, o tres 
dies, el Correllengua té molta feina-
da tot l’any”, admetia Fusté. Sobre 
l’edició d’enguany, el balanç que fa 

La cantant del grup castellarenc Lòxias lluint una samarreta de La incorrecta durant la seva actuació al Correllengua. || q. pascual

l’organització és molt positiu: “Hi ha 
hagut molta gent, tant mainada 
com gent gran. Els actes han agra-
dat molt i la gent s’ha quedat fins al 
final. Ha estat la més multitudinà-
ria dels últims anys”.

Encara que l’acte central del Cor-
rellengua a Castellar va ser aquest dis-
sabte a la plaça Calissó, l’edició de la 
festa va arrencar divendres amb un 
concert dels Collons del pare Raba-
ba. A més, s’estendrà durant l’octubre 
amb diversos actes, com una exposició 
de les escoles Sant Esteve, El Sol i la 
Lluna, Emili Carles Tolrà i El Casal o la 
projecció de la pel·lícula La vida sense 
la Sara Amat, dirigida per Laura Jou.  

Aquest divendres, a les 20 hores, 
torna el DocsBarcelona del Mes. En 
aquesta ocasió, amb la projecció del 
documental Push, en versió original 
en anglès, castellà, italià, coreà i ale-
many i subtitulada en català. 

La cinta tracta l’especulació 
immobiliària i urbanística, i de com 
les ciutats són cada cop més inacces-
sibles per viure-hi en un context de 
crisi creixent que ens afecta a tots. 
Per què ja no ens podem permetre 
viure a les nostres ciutats? Els preus 
de l’habitatge s’estan disparant a les 
ciutats de tot el món. En canvi, els 
ingressos dels seus habitants, no. 

Push és un guardonat docu-
mental del director suec Fredrik 
Gertten, que investiga per què ja no 
podem viure a les nostres pròpies 
ciutats. L’habitatge és un dret fona-
mental, una condició sine qua non  
per a una vida segura i saludable, 
però a les ciutats de tot el món tenir 
un lloc on viure és cada cop més di-
fícil. Quins són els factors que fan de 
l’accés a l’habitatge un dels proble-
mes més urgents a escala mundial? 

A través de la Leilani Farha, 
relatora especial en habitatge de 
l’ONU, viatjarem per diferents països 
tractant entendre qui està sent ex-
pulsat de les ciutats, conversant amb 
persones de l’àmbit polític com Ada 
Colau, la reputada sociòloga Saskia 
Sassen, l’economista Joseph Stiglitz 
i el periodista italià autor de Gomor-
ra, Roberto Saviano.    || m. aNtúNez

‘Push’, un 
documental 
sobre 
l’especulació

AUDitoRi | ciNEmA CAL | trAdicioNS

Documental ‘Push’ . || cedida

  Guillem Plans

Hi ha hagut molta gent, 
tant mainada com gent 
gran. Els actes han 
agradat molt 
 
Jordi fusté 
responsable cal castellar

”

“
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Gemma Pellicer, Jeroni oller, Dolors Ruiz i olga torrents, equip de tiC Escènic. || cedida

tiC ESCèniC | rEEStrENA

‘L’Òscar i la 
senyora de 
rosa’, de nou
Dissabte i diumenge, a les 21.30 h i 
18.30 h respectivament, torna l’obra 
de TIC Escènic L’Òscar i la senyora 
de rosa, d’Éric-Emmanuel Schmitt. 
La proposta ja es  va estrenar el pas-
sat 6 d’abril d’aquest mateix any i 
ara torna amb dues substitucions 
en les actrius.

Traduïda, adaptada i dirigida per 
Jeroni Oller, compta amb les actrius 
Gemma Pellicer en el paper de Iaia-
Rosa, Dolors Ruiz com a Peggy Blue 
i Olga Torrents com a Òscar. 

“L’obra és una muntanya 
russa emocional, que remourà el 
públic”, explica el director Jeroni 
Oller, que afegeix “que remou amb 
un caire positiu, que ho tracta de 
forma optimista”. L’obra porta a 
l’extrem una història emotiva. 

L’Òscar és un nen de deu anys 
afectat de leucèmia. Li queden pocs 
dies de vida. Ell ho intueix i està dol-
gut i revoltat perquè ningú no el trac-
ta amb normalitat. Tot canvia però, 
quan topa amb una de les senyores amb 

bata rosa que visiten els nens a l’hos-
pital, una senyora de rosa amb qui es-
tableix una connexió molt especial i a 
qui anomena Iaia-Rosa. “El nen li diu 
Iaia Rosa”. Gràcies a ella i a una ima-
ginació desbordant, viurà els millors 
dies de la seva vida. Passats els anys, 
la Iaia-Rosa decideix confiar el seu tre-
sor (unes cartes en què l’Òscar expli-
ca la seva vida a l’hospital) a la Peggy, 
una amigueta molt i molt especial per a 
l’Òscar. “L’humor hi és present, més 
que la pena, en aquesta obra”. 

L’obra té un caràcter solidari. En 
aquest sentit, el 50% dels donatius de 
l’obra es destinaran a la Recerca del 
Càncer infantil de l’Hospital Sant Joan 
de Déu.  ||  m. a.

Abordant la xenofòbia 
a dalt de l’escenari

La premiada 
proposta teatral 
‘A.K.A.’ emociona 
els alumnes

A.K.A. (Also Knouwn As) és una pro-
ducció de Flyhard Produccions / Sala 
Flyhard. Es va presentar divendres a 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu en 
doble sessió, una al matí per a joves 
de Castellar, i l’altra al vespre, oberta 
a tothom. A la del matí, hi van assistir 
alumnes de 3r d’ESO de FEDAC Cas-
tellar, 4rt d’ESO d’El Casal, i 1r i 2n de 
Batxillerat de l’INS Puig de la Creu. En 
sortir de l’espectacle, hi va haver aplau-
diments sonats i un comú denomina-
dor: “Espectacular”, van dir els joves.

L’obra està protagonitzada per un 
sol actor, Albert Salazar, un jove profes-
sional de vint-i-pocs anys que ara puja 
a l’escenari per donar forma al Carlos, 
un noi de vint anys que ens explicarà 

la seva història des que en tenia quin-
ze, i que ens farà viure intensament tot 
el que la societat li ha ofert i tret, tot el 
que ha hagut de traspassar pel fet de 
ser adoptat i de pell fosca. L’obra posa 
sobre la taula temes tan actuals com 
la xenofòbia, l’adopció, la sexualitat, 
l’amistat... temes que els joves ràpida-
ment identifiquen i que ens identifiquen 
a tots. “M’ha agradat molt, i tracta 
temes molt actuals que ens toquen 
als joves”, deia un alumne que va as-
sistir a la representació.

A més de tractar qüestions tan 
properes als adolescents, el muntatge 
–dirigit per Montse Rodríguez– també 
és original per la posada en escena. Un 
sol actor i el públic, que es mira l’espec-
tacle des del mateix escenari. Abans 
de començar l’obra, el públic ja ho veu, 
que no tot passarà com acostuma a 
passar en una obra, que el públic seu, 
que s’apaguen els llums i que comen-
ça l’espectacle. I és que quan comen-
cen a entrar, primer els professors, es 
troben el mateix actor que els rep i els 
convida a seure a les butaques. Això fa 
bona pinta... el que vindrà a continua-
ció, encara més. .

  Marina Antúnez

tEMPoRADA | SALA dE pEtit FormAt dE L’AtENEu

L’obra està pensada per ser vista 
des de tres costats, amb cadires ben bé 
a tocar de l’actor, a banda i banda.  “Hi 
ha hagut molta connexió amb el pú-
blic de l’escenari, i veure com un sol 
actor pot interpretar, tenint-nos tan 
a prop”, deia una altra alumna. I una 
tercera afegia que “l’actor transme-
tia moltes sensacions i sentiments”. 
I tots els joves coincidien en subratllar 
que ha de ser molt difícil per un sol actor 
fer-ho tot sol, interpretar tants perso-
natges. L’actor interpel·la el públic i el fa 
partícip del que li està passant. En més 

L’actor Albert Salazar, al centre, es va deixar fotografiar amb els joves de Castellar un cop acabat l’espectacle. || m. aNtúNez

d’un moment, el públic trontolla emo-
cionalment amb el protagonista, i iden-
tifica el patiment en primera persona. 

A.K.A. ens convida a reflexionar 
sobre les relacions entre persones nas-
cudes en llocs diferents i com això, su-
mant-hi la pressió de l’entorn familiar i 
social, pot afectar les seves vides. L’art 
se’ns mostra com a necessari, també 
per abordar qüestions morals que ens 
faran avançar com a societat.

L’actor Albert Salazar broda el 
text i en sap treure tot el suc. D’ell, 
el públic beu totes les seves pors, les 

seves il·lusions, les seves inquietuds, 
les seves frustracions... No és estrany, 
i ens fa feliços, que l’actor hagi rebut el 
premi Max a millor actor protagonista.

El Carlos és un jove que cerca la 
seva identitat, que vol reafirmar les 
seves arrels. Una espurna, –un sola 
opinió que qüestioni la bondat– pot 
fer trontollar la resta. I quan es trac-
ta de posicionar-se èticament, qui 
és capaç de tirar la primera pedra. 
Al capdavall, les mentides també 
poden ferir de mort fins al cor que 
més batega. 
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Un retrat del pintor castellarenc 
Antoni Costa fet pel pintor cas-
tellarenc Llorenç Caballé s’expo-
sa, encara fins diumenge, al Dipò-
sit de les Aigües del Rei Martí, al 
Centre Artístic de Sant Lluc, al 
carrer Bellesguard, 14, de Barce-
lona. L’exposició –col·lectiva– re-
cull obres d’artistes diversos, socis 
del centre. Cada any s’escullen di-
verses creacions i s’exposen, ober-
tes al públic.

En aquest centre cultural 
barceloní hi tenen cabuda diver-
ses arts com la pintura, el gravat, 
l’escultura, l’esmalt, etc. És una es-
cola d’art on es fan classes obertes 
i on es pot pintar al natural amb di-
versos models.  

El retrat que exposa Caballé 
és un dibuix fet a llapis, que va pin-
tar quan l’Antoni Costa ja estava a 

la residència. Caballé va presentar 
l’obra al Centre Artístic, que li va 
acceptar i va exposar.

El quadre mostra la mirada 
perduda del pintor, i els ulls inten-
sos que el caracteritzaven. Hi va 
captar molt la mirada de l’Anto-
ni dels últims temps. El Llorenç 
hi va expressar el que sentia, i és 
que per a tota la família van ser 
moments durs.

El quadre haurà estat expo-
sat durant tres setmanes , amb una 
memòria que l’acompanya: “Sense 
memòria, mirada perduda, damunt 
un cos encara ferm. Em neguiteja i 
m’esforço amb ordenats grafismes, 
a evocar els sentiments d’impotèn-
cia, tristor i plor, quan imagino que 
ell també els percep. És la realitat 
d’un Alzheimer de grau cinc, len-
tament progressiu”.  ||m. a.

La mirada de costa, en 
una mostra col·lectiva

Retrat d’Antoni Costa, del pintor Llorenç Caballé. || cedida

ExPoSiCió | cENtrE SANt LLuc

Un vas d’aigua per a l’Elio, del cineas-
ta castellarenc Pere Joan Ventura, ha 
rebut el premi al millor curtmetratge 
documental al Festival Internacional 
de curts de Lovere. “Vam adaptar el 
curt per al festival escurçant-lo als 
15 minuts que es demanaven”, apun-
ta Ventura. També es va actualitzar 
afegint, a la part final, “l’enterrament 
de les restes de l’Elio que es va fer 
al cementiri del seu poble, Lovere”. 

L’objectiu de l’equip que ha tre-
ballat en el projecte documental, a 
més de la satisfacció de rebre el re-
coneixement, “era que els ciutadans 
de Lovere coneguessin una mica la 
història de l’Elio, que era pràcti-

premi per al documental 
‘un vas d’aigua per a l’Elio’

cament desconeguda”. De fet, Pere 
Joan Ventura encara segueix treba-
llant en el projecte perquè el que ara 
és un curtmetratge, “gairebé és un 
‘teaser’” pugui esdevenir un docu-
mental de més d’una hora. 

La cinta premiada és molt simi-
lar a la que es va presentar a la Mos-
tra de Cinema de Castellar el BRAM! 
“però ara s’ha fet més dinàmic i s’ha 
afegit l’arribada de les restes”. Hi 
ha, per tant, imatges molt recents, ja 
que les restes van tornar aquest estiu. 

A la cerimònia fúnebre hi van 
assistir l’alcalde de Lovere i l’alcalde 
i un regidor de l’Ajuntament de Cas-
tellar. “La televisió de la zona, i els 

DoCUMEntAL | mEmòriA HiStòricA

mitjans escrits se’n van fer ressò”. 
Tot i que Ventura afirma que tenen 
material interessant, hi ha una enor-
me diferència entre Castellar i Love-
re, ja que allà hi va haver molta lluita 
partisana contra Mussolini i l’ocupa-
ció nazi i, per tant, els partisans són 
uns herois. “Tenen molt material 
gràfic i, en canvi, aquí és un desert, 
hi ha deu anys que no hi ha història”, 
afegeix Ventura. Aquesta és una de les 
dificultats afegides a l’hora de treba-
llar en el documental. “De l’any 1949 
no hi ha ni una veu mínimament au-
toritzada i amb perspectiva demo-
cràtica que pugui parlar de què va 
passar”.   || mariNa aNtúNez

La montadora del curt ‘Un vas per a l’Elio’, Gemma Alfós, familiars de l’Elio i altres assistents al festival de Lovere. || cedida
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DEStAqUEM ExPoSiCionS i ALtRES

agenda de l’11 al 20 d’octubre de 2019

diveNdres 11
19 h – SoRtiDA
itinerari urbà: “Les dones de 
Castellar el 1619”
places exhaurides
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
places exhaurides
Lloc: inici des del centre d’Estudis 
de castellar
org.: centre d’Estudis de castellar 
– Arxiu d’Història
Hi col·labora: Ajuntament

12 h – PRoPoStA
Espectacle: La música y la danza, 
puentes de culturas
Auditori municipal
org.: casa de Andalucía de castellar 
del Vallès

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”

places exhaurides
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

18.30 h – MÚSiCA
Ballem pel benestar
concert de payés rossy Swing 
Quartet
plaça calissó
org.: SonaSwing i Suport castellar

18.45 h – CinEMA
Rocketman
Auditori municipal
org.: Ajuntament

dilluNs 14
20 h - PRoPoStA
En to Poètic: Jocs florals. 
Joan Arús
centre d’Estudis de castellar del 
Vallès - Arxiu d’Història
org.: Biblioteca municipal Antoni tort

dimarts 15 

18.30 h - PRoPoStA
Ple municipal extraordinari: 
sorteig meses eleccions generals
ca l’Alberola
org.: Ajuntament

dimecres 16
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 - xERRADA
“Som més del que mengem”
A càrrec de la coach nutricional de 
Kalegria.es cristina Gual
Lloc: Sala d’Actes d’El mirador
org.: Ajuntament i consell 
comarcal del Vallès occidental
 

dijous 17
21 h – CinEMA
filmoxarxa: La piel quemada
Auditori municipal
org.: club cinema castellar Vallès

21 h – MÚSiCA
Jam session
calissó d’en roca
org.: calissó d’en roca

diveNdres 18
19 h – propoStA
ioga a càrrec del Centre Karuna
casal catalunya
org.: Suport castellar i centre Karuna

20.30 h – PRoJECCió
Audiovisual “territoris inexplo-
rats, gel i nòmades a l’àrtic rus”
diada del Soci
Local del cEc
org.: centre Excursionista castellar

dissabte 19
matí – ESPoRt
Excursió del grup familiar a la vall 
d’horta i open social d’escalada 
per adults
diada del Soci · org.: cEc

11.30 h – JoCS
Espectacle de Clowns d’Ethos
Ludoteca municipal Les 3 moreres
org.: Ludoteca municipal Les 3 moreres

18 h – BALL
festa country
Sala Blava de l’Espai tolrà
org.: Amics del Ball de Saló

20.30 h - tEAtRE
Una gossa en un descam-
pat, de Sala Beckett / obrador 
internacional de Dramatúrgia
Auditori municipal
org.: 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 el Duet Zenit
Sala Blava de l’Espai tolrà
org.: tot Ballant

diumeNge 20
matí – PRoPoStA
Rocòdrom, dinar social al carrer i 
entrega de distincions
diada del Soci
Local del cEc i carrer colom
org.: cEc

de 12 a 14.30 h – PRoPoStA
5a Diada Castellera Capgirada
pl. major (en cas de pluja, Espai tolrà)
org.: castellers de castellar

12 h i 16.30 h - CinEMA
Cinema familiar: toy Story 4
Auditori municipal
org.: Ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai tolrà
org.: Amics del Ball de Saló

18.45 h - CinEMA
La vida sense la Sara Amat
Auditori municipal
org.: cccV

Espectacle ‘La Música y la 
Danza, Puentes de Culturas’
dissabte 12 · 12 h · auditori 
municipal

aquest dissabte, la Fereración 
andaluza de comunidades or-
ganitza una activitat que porta 
per nom ‘la música y la danza, 
puentes de culturas’, en què par-
ticiparan el grupo de danza cc. 
raíces de andalucía de Viladecans; 
el coro rociero aires castellarencs 
i el cuerpo de Baile de la casa de 
andalucía de castellar; el quartet 
moana, un cuartet de corda clàs-
sica i contemporània; el grupo 
de sardanas del casal cataluña; 
la escuela Bolera del liceo de 
Barcelona, i l’escola municipal de 
música torre Balada de castellar 
del Vallès.

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
Fins al 14 d’octubre, de dl. a ds. de de 8.30 a 21 h al mercat 
municipal
organització: cal castellar
taller de recerca de feina: “Estratègies per superar la dis-
criminació laboral en la recerca de feina”
del 14 al 17 d’octubre, de 9.30 a 13 h
servei local d’ocupació
organització: ajuntament i diputació de Barcelona
+ info i inscripcions: tel. 93 714 40 40 (club de la Feina), a/e lsa-
lomo@castellarvalles.cat, presencialment al club de la Feina (c. 
portugal, 2) de dilluns a dijous d’11 a 13 h

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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fARMàCiES DE GUàRDiA 
 
 
diVENdrES 11 EURoPA 
diSSABtE 12 YAnGÜELA 
diumENGE 13 YAnGÜELA 
diLLuNS 14 CASAnovAS 
dimArtS 15 RoS 
dimEcrES 16 PERMAnYER 
diJouS 17 CAtALUnYA 
diVENdrES 18 fEnoY 
diSSABtE 19 fEnoY 
diumENGE 20 CAStELLAR 

farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. st. esteve, 3
farmàcia Permanyer
937 143 829 · ctra. de sabadell, 48
farmàcia Catalunya
937 158 678 · Balmes, 57
farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. st. esteve, 71
farmàcia Pilar vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80
farmàcia Castellar 
937 203 825 · ctra. sabadell, 3

DEfUnCionS 

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

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

“El periodisme és l’única professió en què no s’envelleix inútilment.”
Pepe Oneto

@oscarmoreno_m @jordiserrafotograf @edunardu
castell de clasquerí museu pau casals Núvol

MEMÒRiES DE L’ARxiU D’hiStÒRiA 

inStAGRAM · @lactual

Castellar té alguns racons desconeguts per a molta gent, com aquest del safareig de la font de 
can Pèlags. Avui, l’aigua de la bassa ja només es fa servir per regar els horts que hi ha més avall, 
però encara conserva la pedra de molí que servia de rentadora, probablement procedent del 
molí medieval de can Pèlags. Ens hi arribarem aquest dissabte a la sortida que hem preparat 
per les Jornades Europees del Patrimoni.  || FoNs: Jordi garròs || autor: Jordi garròs || text: roger 

rocaVert || arxiuhistoriacastellar@gmail.com 

Safareig de Can Pèlags, 2004

penúltima

Amelia Moya vaquero               
82 anys · 08/10/2019    

tELèfonS DintERèS: ajuntament 937 144 040 ·  Fax ajuntament 937 144 093 · policia local 937 144 830 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 ràdio 
castellar 937 144 951 · casal catalunya 937 158 998 · casal plaça major 937 143 655 · cap (ambulatori) 937 4711 11 · servei de català 937 143 043 · centre de serveis 937 471 055 · ambulància 061 Funerària castellar 
937 277 400 · tanatori 937 471 203 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de pau 93 714 77 13 · osB  937 145 389 · acc 937 146 739 · recollida de mobles 900 150 140 · taxis castellar 937 143 775 · parròquia  937145283



de l’11 al 17 d’octuBre de 2019

la contra

violeta Palazón

La gestió de la crisi 
migratòria del mar 
Mediterrani és nefasta

Fotoperiodista
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Feminista, melòmana i cinèfila. És una enamorada del Marroc, 
una viatgera empedreïda, disposada a captar amb la seva 
càmera les valuoses històries que s’amaguen en els rostres 
dels desconeguts, sigui a Palestina, Grècia o a peu de pista.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
empatia
Un defecte que no pots dominar?
molts 
Una persona que admires?
qualsevol persona és admirable
quin plat t’agrada més?
algun que porti arròs
Una fotògrafa?
cindy sherman
Un grup femení de reggae?
les Women soldiers
Un llibre?
‘haru’, de Flavia company
Una pel·lícula?
‘cafarnaúm’, de Nadine labaki
Un país?
palestina
Un viatge pendent?
índia
Un racó de Castellar?
el camí del turell, a sant Feliu del racó

”

“

· quina va ser la teva primera cà-
mera de fotos?
Una rèflex de segona mà. Me la 
vaig comprar però no recordo ni la 
marca! Era analògica. Vaig comen-
çar fent un mòdul de fotografia ar-
tística, havíem de revelar els rodets. 
Després vaig passar a una Nikon.

· Per què els fotògrafs sou o de 
nikon o de Canon? Això és com 
ser del Barça o del Madrid! 
Quan treballes amb equips de fotò-
grafs, te’ls mires de reüll per mirar 
quina càmera porten o els objec-
tius. Més que una rivalitat, és una 
broma habitual. 

· La nikon te l’has emportat a 
llocs com Palestina o els camps 
de refugiats d’idomeni. quina 
experiència t’ha marcat més?

Idomeni em va marcar molt. Hi vaig 
anar el 2016. El temps passa volant. 
Palestina també em va impactar 
moltíssim. Són moments d’aquells 
en què estàs allà i fins i tot et sua una 
mica la mà. És la força de tenir la cà-
mera i el valor del que fas. Estàs re-
tratant una situació extrema. 

· A idomeni anaves com a foto-
periodista del diari Ara i d’El Pe-
riódico. A més de posar rostre, 
vas donar veu als protagonistes.
Els havien tallat la frontera amb Ma-
cedònia. Era un fangar. Estàs retra-
tant una cosa que ara no hi és, però la 
gent sí que hi és. És a dir, la gent con-
tinua sent refugiada, potser en una 
altra ciutat europea, potser a Grè-
cia. Però saps que aquell moment és 
únic. De fet,  quan vaig tornar dues 
setmanes després, començaven a 
desallotjar el camp. A Idomeni vaig 
anar-hi per lliure, i un cop allà, em 
van contactar. Hi havia molts peri-

odistes, molts mitjans, però aquí no 
acabàvem d’entendre ni de veure ben 
bé què hi passava.

· Com valores la gestió que s’està 
fent des de la Unió Europea de la 
crisi migratòria del Mediterrani? 
La gestió és nefasta. No acabo d’en-
tendre que hi hagi un problema de 
gent que necessita fugir d’un lloc, 
sigui per raons polítiques, perquè 
hi ha una guerra, per gana, i a l’altra 
banda del mar, nosaltres tinguem la 
capacitat per decidir si venen o no. 
És no entendre que més enllà són 
éssers humans, són persones que 
necessiten moure’s. I si aquí podem 
atendre’ls, sigui el que sigui, ho hem 
de fer. És una qüestió de drets hu-
mans i sabem que hi ha països que 
se’ls salten, però és com si no passés 
res, oi? Com el cas dels Estats Units 
amb la frontera amb Mèxic, i tota la 
ruta que han de fer a peu. Aquí, l’han 
de fer per mar.

· Un altre país que t’ha enamorat 
és el Marroc. Per què? 
Tothom ha d’anar-hi almenys una 
vegada a la vida. El Marroc és molt 
flipant. És tan a prop nostre. Només 
ens separa un tros de mar però és tan 
diferent! Allà sents com si el temps 
s’aturés. És com tocar de peus a 
terra una mica, tenir la sensació que 
la pressa mata. És la porta d’Àfrica.  
Hi vull tornar per anar al festival de 
música El Gnaoua a Essaouira. 

· El reggae, és una altra de les 
teves passions. Una afició que, 
en el teu cas,  es fusiona amb la 
fotografia al Rototom. 
I tant! Formo part de l’equip de fo-
tògrafs del festival des del 2011. Vaig 
anar-hi per primera vegada el 2010 i 
vaig pensar: “Això ja és el paradís!”.

· És molt difícil la fotografia a 
peu de pista, captar l’essència 
dels músics?

No són només els músics, és la il-
luminació, entendre la dinàmica dels 
llums, la màgia que passa a les fosses 
de l’escenari, com es mou el músic, 
quan agafa el micro, el joc dels seus 
cabells, la comunicació que tenen 
els membres de la banda... Has de 
parar atenció, observar.

· també formes part de l’orga-
nització del festival Esperan-
zah!, que tindrà lloc aquest cap 
de setmana. tot a punt?
És el meu cinquè Esperanzah!. N’he 
fet dos com a voluntària i tres a l’or-
ganització. Aquest festival no és 
només música, també són xerrades, 
exposicions, tota la programació in-
fantil, les entitats que hi col·laboren 
i tots els voluntaris. L’Esperanzah! 
es fa al barri de San Cosme del Prat 
de Llobregat, enguany, de l’11 al 13 
d’octubre. És un festival de música 
solidària i d’economia cooperativa 
i solidària, que va molt més enllà. 

 Rocío Gómez 


