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Setmanari d’informació local

Uns 500 vilatans es van concentrar als Jardins del Palau Tolrà després de marxar pels carrers del centre en protesta per la sentència.|| Q. PASCUAL

Mobilitzacions 
contra la sentència

política | P02, 03 i 04

centenars de castellarencs protesten per les 
condemnes als líders independentistes

L’FS Castellar 
suma els primers 
tres punts

Portes obertes 
a la cooperativa 
de Can Carner
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el tema de la setmana sentència al ‘procés’

Mobilitzacions contra la sentència

Al punt de les set de la tarda i sota 
una pluja intermitent, mig miler de 
persones, segons els organitzadors, 
es van aplegar dilluns passat a la 
tarda a la plaça d’El Mirador per 
mostrar el seu rebuig a la sentència 
del Tribunal Suprem amb motiu del 
judici de l’1-O, i el seu suport tant als 
polítics condemnats com als exiliats. 
Tot plegat, en una acció reivindicati-
va impulsada pel CDR de Castellar.

Ben aviat va començar la des-
filada de paraigües, però també de 
cassoles i xiulets, en una marxa a 
peu, lenta i enèrgica, dels centenars 
de manifestants que van sortir en di-
recció als Jardins del Palau Tolrà. La 
cercavila reivindicativa va creuar la 
plaça i el carrer Major, el Passeig, el 
carrer Sala Boadella i l’avinguda Sant 
Esteve i va enfilar, finalment, l’últim 
tram fins a arribar a l’Ajuntament de 
Castellar. Repic de cassoles i xiulets al 
crit de “llibertat”, “1 d’Octubre, ni 
oblit ni perdó” o “independència”, 
desenes d’estelades que voleiaven i 
es fonien entre pancartes amb foto-
grafies d’alguns dels condemnats en 
el judici de l’1-O. Així van fer entra-
da als Jardins del Palau Tolrà el mig 
miler de ciutadans que es va sumar 
a la iniciativa del CDR, una mobilit-
zació secundada també per les secci-
ons locals d’ANC, Òmnium i la CAL.

La principal acció reivindicativa es va dur a terme dilluns al vespre: uns 500 vilatans van marxar pels carrers del centre fins a arribar als Jardins del Palau Tolrà.|| Q. PASCUAL

Mig miler de vilatans es van concentrar dilluns al palau tolrà. el cDR va promoure actes de protestes durant la setmana

Ja al nou punt de trobada, però, 
a les 20 hores, com en molts altres 
municipis de la comarca, va arren-
car la concentració de protesta da-
vant de l’Ajuntament. Amb un audi-
tori emmudit i solemne, i amb la treva 
necessària que la pluja va atorgar, 
l’activista i exregidor de Decidim, 
Ramon Permanyer, va llegir un ma-
nifest elaborat conjuntament per 
Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme 
Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Jun-
queras, Raül Romeva, Josep Rull, 
Jordi Sànchez i Jordi Turull. El do-
cument encoratja la ciutadania a 
perseverar amb les mobilitzacions 
pacífiques per fer sentir la seva veu. 
“La sentència, que ens condemna 
injustament a cent anys de presó 
per defensar pacíficament el dret 
a l’autodeterminació, no és obs-
tacle, ans al contrari, per tornar 
a expressar el nostre compromís 
amb el diàleg i renovar novament 
l’aposta per trobar mitjançant vies 
democràtiques una solució al con-
flicte”, van remarcar al manifest els 
presos polítics. “No s’ha fet justí-
cia. La sentència és la trista cul-
minació d’una instrucció que no 
ha respectat les garanties proces-
sals pròpies de l’estat democràtic 
i de dret. Un procés judicial que no 
ha buscat justícia. L’Estat ha bus-
cat venjança i càstig”, van lamen-
tar els condemnats a la carta oberta 
a la ciutadania. Entre aplaudiments, 

 Rocío Gómez al seu torn, el portaveu de la CAL, 
Jordi Fusté, va llegir diverses piula-
des dels polítics condemnats, però 
també dels exlíders de les platafor-
mes ANC i Òmnium, Jordi Cuixart i 
Jordi Sánchez, paraules que els con-
demnats van fer públiques un cop va 
transcendir la sentència. 

Jornada de vaga 
aquest divendres 

+MOBiLiTZACiONS

Les mobilitzacions de rebuig a la 
sentència del procés continuen 
ben vives quatre dies després. El 
CDR de Castellar convida tothom a 
afegir-se a l’últim tram de les Mar-
xes de Vic i Berga que surten avui 
cap a Barcelona a les 8 del matí del 
Poliesportiu de Sant Quirze del Va-
llès. Respecte la vaga d’aquest di-
vendres, els centres docents de 
Castellar garantiran els serveis 
mínims:  a més d’una persona de 
l’equip directiu, a infantil i primària 
s’oferirà 1 docent per cada 6 aules. 
Per als centres d’educació especi-
al: 1 docent per cada 4 aules. Per a 
llars d’infants: un terç de la plan-
tilla. Quant a la vaga d’alumnes, 
tenen dret a secundar-la, sense au-
torització dels pares, els estudi-

ants a partir de 3 d’ESO. 
En l’àmbit de la mobilitat, Mo-
ventis, qui dona servei d’autobús 
a Castellar ha informat que les 
seves línies tenen previst realit-
zar el servei habitual però poden 
patir afectacions en el seu recor-
regut i horari planificat per mobi-
litzacions i talls de via. 
En el CAP Castellar es garantirà 
l’assistència urgent durant l’ho-
rari habitual del centre. El  servei 
habitual es prestarà amb un 25% 
de la plantilla.
L’Ajuntament també oferirà ser-
veis mínims: dos informadors al 
Servei D’atenció al ciutadà i dos 
tècnics de Benestar Social. Els 
mitjans de comunicació  munici-
pals també oferiran informació 
especial relacionada amb la vaga 
a través de l’informatiu del mgi-
dia de Ràdio Castellar i amb in-
formacions puntuals al portal de 
lactua.cat i les seves xarxes soci-
als.   || C. d. 

Finalment, el coordinador de 
la secció local de l’ANC, Alfred Rius, 
també es va adreçar als vilatans i va 
llegir el manifest elaborat per l’As-
semblea. “Presó per reivindicar 
el dret a vot, presó per manifes-
tar-se pacíficament, per exercir 
la llibertat d’expressió”, va asseve-

rar Rius. “La sentència és un càstig 
per a persones innocents”, va dir. 
En referència al referèndum de l’1-
O, el coordinador va assegurar que la 
ciutadania “va sortir al carrer mal-
grat les amenaces, i l’Estat va ense-
nyar la seva cara més fosca, amb la 
brutalitat policial com a resposta 
a l’exercici d’un dret humà”. “Han 
de saber que l’1-O vam ser més de 
2 milions de catalans els que vam 
desobeir col·lectivament per exer-
cir els nostres drets fonamentals”, 
va apuntar Rius. El coordinador va 
lamentar que s’intenti criminalitzar 
el moviment independentista “i as-
sociar-lo de manera vergonyant al 
terrorisme” i va titllar la sentència 
“d’atac sense precedents a la de-
mocràcia”. 

accions de protesta

Val a dir que, durant tota la setmana, 
el CDR de Castellar va organitzar 
diverses mobilitzacions. A prime-
ra hora del matí de dimarts passat, 
a partir de les sis, diversos caste-
llarencs van organitzar una marxa 
lenta que va arrencar a l’skate park 
per col·lapsar l’accés a Sabadell des 
de Castellar provocant aturades el 
trànsit. D’altra banda, també van 
aparèixer dos pins tallats a la car-
retera C-1415a de Sentmenta a l’al-
tura de l’Hípica, que van ser retirats 
pels Bombers i que va provocar el 
tall del trànsit. 



DEL 18 AL 24 D’octubrE DE 2019 03

políticasentència al ‘procés’

El tribunal que ha jutjat els polítics i líders socials independentistes durant el judici al Tribunal Suprem. ||CedidA

Valoracions 
polítiques de 
les condemnes

La sentència del Tribunal Suprem con-
tra el procés ha activitat els discursos 
de les forces polítiques de Castellar al 
voltant de les condemnes i dels esce-
naris de futur. Per això, L’ACTUAL re-
cull les valoracions de totes les forma-
cions polítiques locals sobre la pròpia 
sentència condemnatòria i les conse-
qüències socials i polítiques per a Ca-
talunya i Espanya.

joan creus (som de castellar-psc)
El primer tinent d’alcalde i portaveu de 
Som de Castellar-PSC manifesta el seu 
desacord amb la sentència i sosté que 
“judicialitzar la política no és cap so-
lució”. “Des de Som de Castellar-PSC 
defensem la construcció de ponts i el 
diàleg i la sentència pot modificar l’es-
tat d’ànim de les persones que han de 
liderar aquest diàleg”, afirma Creus, 
que considera que la sentència ha estat 
“desmesurada, i generarà una res-
posta política a Catalunya”.

“Nosaltres ens reunirem com 
a equip de govern per veure quina 
és la reacció i intentar fer una de-
claració institucional conjunta amb 
la resta de grups municipals”, infor-
ma Creus. El portaveu també ha in-
format que s’havia suspès l’únic acte 
d’agenda que hi havia previst per a 
aquest dilluns, la tertúlia “En to poè-
tic” de la Biblioteca. 

l’actual recull la valoració de les forces 
polítiques locals sobre la sentència 
contra els líders independentistes
 jutjats pel tribunal suprem

 Redacció rafa homet (erc)
El portaveu del principal grup de l’oposi-
ció, Rafa Homet (ERC), expressa la seva 
indignació per una sentència que consi-
dera “una revenja” i “no per espera-
da menys dolorosa”. Segons Homet, 
ara l’indult “dependrà de la política, 
de la ciutadania i de la fermesa que 
tinguem tots plegats com a país”. En 
aquest sentit, afirma que “la resposta 
de la ciutadania ha de ser contundent 
i cívica, mantinguda en el temps. És 
un duel llarg i caldrà recordar sovint 
que som aquí i que estem indignats”.

A banda de la protesta al carrer, 
el portaveu d’ERC diu que també cal 
donar una resposta política a les elec-
cions del 10 de novembre a partir de la 
lectura que es pugui fer de la sentència i 
veure “quina serà la voluntat d’aquest 
poble” . Sobre el president en funcions, 
Homet creu que Pedro Sánchez posa la 
unitat d’Espanya per sobre del diàleg 
i, per tant, pensa que es mantindrà el 
frontisme des de Madrid.

pau castellví (junts per castellar)
El portaveu de Junts per Castellar, Pau 
Castellví, expressa la seva “increduli-
tat davant del que està passant”. “No 
acatarem aquesta sentència. No fer-
ho és una qüestió de drets humans i 
de convicció democràtica”, argumen-
ta Castellví. El portaveu local de Junts 
aposta ara “per fer una resposta uni-
tària i conjunta de forma contundent 
a aquestes vulneracions de les lliber-

tats” i concreta que “s’ha d’apujar la 
intensitat. No estem parlant només 
de mobilitzacions com hem fet fins 
ara, cal posar pressió a l’Estat”. Entre 
aquestes mesures de pressió, com a 
exemple ha citat que “no hem perme-
tre amb els nostres vots que es faciliti 
la governabilitat de l’Estat”.

Segons Castellví, “s’ha de con-
tribuir des de totes les instàncies a 
respondre a l’arrogància que supo-
sa la sentència”.

marc serrà (cup)
Per a Marc Serrà, membre de la CUP, 
la sentència “confima que no vivim 
en un estat de dret ni democràtic i 
que ens caldrà mobilitzar-nos de nou 
per recuperar les llibertats”. Segons 
Serrà, “la reacció haurà de ser con-
tundent, no ens podem quedar de 
braços creuats. La sentència no con-
demna només nou polítics, condem-
na una societat i una forma de vida i 
toca drets fonamentals bàsics que no 
podem permetre que se’ns retallin”. 
Serrà confia que el 10-N hi hagi “un vot 
de càstig a les forces polítiques que 
vulguin el 155 i que considerin justa 
la sentència”.

maties de la guàrdia (cs)
Maties de la Guàrdia, regidor de Ciuta-
dans, manifesta el seu “respecte abso-
lut a les decisions judicials, que su-
posa ni més ni menys que respectar  
l’estat de dret, ens agradi o no la sen-

tència”. Per al portaveu de Ciutadans, 
les protestes i mobilitzacions volen res-
pondre contra “una qüestió judicial” i 
confia que es produeixin “de forma pa-
cífica i tenint clar on són els límits”.

agustí bernad (pp)
El responsable local de comunicació del 
PP, Agustí Bernad, puntualitza que el 
Tribunal Suprem “ha fet justícia”. “No 
m’alegra que hi hagi persones priva-
des de llibertat, però s’han jutjat uns 
fets amb garanties”, valora Bernad, 
que considera que les pròximes elecci-
ons també es faran tenint en compte la 
sentència. En tot cas, el líder dels popu-
lars castellarencs expressa el seu desig 
que es calmin una miqueta els ànims i 
“es comenci a dialogar d’una vega-
da per totes”.

humberto carrero (podem)
El portaveu de Castellar en Comú 
Podem, Humberto Carrero, ha expli-
cat que la sentència li sembla “una 
mica injusta” perquè els polítics ara 
condemnats “no van declarar cap 
mena d’independència” i que, en tot 
cas, com a màxim, “haurien d’inha-
bilitar-los” com es va fer amb Artur 
Mas. Abans d’arribar a  la justícia, 
el problema, segons Carrero, hauria 
d’haver-se solucionat a través del di-
àleg polític. En resum, “els ha caigut 
una condemna com si haguessin fet 
una rebel·lió armada, s’han passat 
quaranta pobles”.

+ JUDiCi

El TSJC jutjarà       
Lluís Corominas el 28 
i 29 de novembre

El Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya (TSJC) ha fixat el judici 
contra els exmembres de la Mesa 
del Parlament (entre els quals hi ha 
l’exalcalde de Castellar i vicepresident 
primer de la cambra, Lluís Maria Coro-
minas) i la diputada de la CUP Mireia 
Boya els dies 28 i 29 de novembre i 
3 i 4 de desembre. Anteriorment, el 
tribunal havia fixat aquesta vista del 
19 al 22 de novembre, però es va haver 
de suspendre perquè els advocats 
de les dues parts ja tenien vistes 
assenyalades prèviament per aquells 
dies. Corominas, Anna Simó, Ramona 
Barrufet, Joan Josep Nuet, Lluís 
Guinó i Mireia Boya seran jutjats per 
un delicte de desobediència, mentre 
que la causa contra Carme Forcadell 
per rebel·lió es va quedar al Tribunal 
Suprem i al final li va caure una 
condemna d’11 anys i mig per sedició.
Els acusats s’hauran de defensar d’un 
presumpte delicte de desobediència 
arran d’aprovar la llei del referèndum 
i la de transitorietat política 
l’octubre del 2017, la qual cosa pot 
comportar la seva inhabilitació.



DEL 18 AL 24 D’octubrE DE 201904

política

El diputat de JxCat al Congrés, ca-
tedràtic en Dret Processal de la UB, 
advocat de Carles Puigdemont, i col-
laborador en la defensa dels líders 
independentistes jutjats al Tribunal 
Suprem, Jaume Alonso-Cuevillas, va 
protagonitzar dimarts passat la con-
ferència de L’Aula a l’Auditori. La po-
nència es va centrar en la sentència 
del judici de l’1-O, que tot just s’ha fet 
pública aquesta setmana. 

Abans de la xerrada d’Alon-
so-Cuevillas, el president de L’Aula, 
Anton Carbonell, va llegir el manifest 
que ha elaborat l’Associació Catalana 
pels Drets Civils amb motiu de la sen-
tència del judici del procés. Entre al-
tres qüestions, el manifest lamenta 
“la pèrdua de drets de la ciutada-
nia” i apunta que la sentència, és un 
càstig a “tot el moviment indepen-
dentista”.

En aquesta línia, al seu torn, l’ad-
vocat de Carles Puigdemont va reco-
nèixer que la sentència era “espera-
da, però injusta, tècnicament un 
nyap”. “Estic entristit i indignat. 
La sentència estava escrita per 
condemnar per rebel·lió. El Dret 
s’ha fet servir com un instrument 

“el Dret s’ha fet servir com un 
instrument repressor”

Alonso-Cuevillas va protagonitzar dimarts passat la conferència de l’Aula. || r.gómez

repressor”, va assegurar el diputat. 
Així, l’advocat va contextualitzar 

tant el judici al procés com la sentèn-
cia en l’àmbit del Codi Penal i de les 
darreres reformes legislatives arran 
del pla Ibarretxe. “Aznar va modifi-
car les lleis pensant en el cas cata-
là”, va apuntar Alonso-Cuevillas. “El 
concepte de desobediència es va re-
interpretar després del 9-N. Això no 
és una rebel·lió, però la desobedièn-
cia no els semblava prou càstig”, va 
dir. En paraules del catedràtic: “exis-

JAUME ALONSO- CUEviLLAS | confeRència

teix una presumpta separació de po-
ders, però la cúpula de la justícia es-
panyola està polititzada”.

Quant als recursos a la sentèn-
cia, Alonso-Cuevillas va confessar que 
espera “que el Tribunal d’Estras-
burg anul·li la sentència”, fet que, 
segons l’advocat, es podria produir 
en un termini d’entre cinc i set anys. 
Per a Alonso-Cuevillas, la sentència 
ha perjudicat “la reputació interna-
cional d’Espanya, no en són consci-
ents”. || r.gómez

Com és habitual, cada 15 d’octubre ERC Castellar ret homenatge al presi-
dent Lluís Companys en l’aniversari del seu afusellament. Enguany, setan-
ta-nou anys després del seu assassinat al fossar de Santa Eulàlia, al castell 
de Montjuïc, l’ofrena floral que els republicans organitzen a la plaça Lluís 
Companys de Castellar va estar fortament marcada per la sentència del 
Tribunal Suprem al judici de l’1-O. L’homenatge va tenir un to sobri i refle-
xiu. “Estem en un moment únic, excepcional. Feia temps que estàvem 
preparant un acte d’homenatge diferent, en record a Blas Infante a 
través de les cartes que es van escriure Infante i Companys des de la 
presó. Havíem previst un acte musical, amb dansa i música en directe, 
seguint la línia de l’acte de l’any passat”, explica Oriol Martori, regidor i 
president de la secció local d’ERC. Finalment, a banda de l’ofrena floral, Sílvia 
Nicolàs, membre de l’Assemblea de Dones d’ERC, va llegir la darrera carta 
que Junqueras ha escrit des de la presó, una missiva que reflexiona sobre la 
mobilització ciutadana i els efectes col·laterals de la sentència que ha emès 
el Tribunal quant a l’organització del referèndum sobiranista.   ||  r.gómez 

Homenatge a Companys 
marcat per la sentència 1-O

ERC CASTELLAR | ofrena

Ofrena floral a Lluís Companys, dimarts passat, impulsada per ERC Castellar. || r.g.

sentència al ‘procés’

ple accidentat sobre la 
sentència del suprem
la moció de rebuig a la sentència de l’oposició no va prosperar però l’equip 
de govern no va poder votar la seva pròpia moció en impedir-ho el secretari 

El ple extraordinari sobre la sentència 
del Tribunal Suprem als  nou polítics i 
líders independentistes va acabar en 
cerimònia de la confusió a Ca l’Alberola.  
ERC, Junts per Castellar i CUP van de-
manar la convocatòria d’aquest plenari 
a principis de setmana i van presentar 
una moció per ser debatuda i votada. 
L’equip de govern -Som de Castellar-
PSC- va entrar una segona moció per 
defensar el seu posicionament alter-
natiu a la proposta de l’oposició, però 
finalment aquest text no va poder ser 
votat en el ple extraordinari celebrat 
finalment dijous. 

Després de votar-se -i no apro-
var-se- la moció de l’oposició, quan 
l’alcalde Ignasi Giménez ha demanat 
votar la moció de l’equip de govern les 
queixes de l’oposició han fet al secreta-
ri, Josep Colell, impedir la votació de la 
proposta de Som de Castellar-PSC. Ha 
calgut consultar el ROM -article 98- i 
la Constitució espanyola -article 23- 

perquè el secretari acabés decidint 
que només es podia votar la propos-
ta de l’oposició i que la del govern era 
una esmena a la totalitat que, per tant, 
no s’havia de votar.

Abans d’aquest final accidentat  
i desconcertant, el ple s’havia desen-
volupat amb bon clima malgrat la di-
ferència de criteris que s’han posat 
de manifest. La dura sentència del 
Tribunal Suprem està trasbalsant 
la vida política catalana i, evident-
ment, també els Ajuntaments. Des-
prés d’una junta de portaveus celebra-
da dimecres al vespre es va acordar 
fer un ple extraordinari dijous on es 
van presentar dues proposicions: una 
moció  d’ERC i Junts per Castellar de 
“rebuig a la sentència condemna-
tòria” i reclamant “la llibretat im-
mediata de totes els presos i preses 
polítiques” i una segona proposta de 
Som de Castellar-PSC que “lamenta 
els greus efectes de la sentència” i 
que reclama “una resposta políti-
ca al conflicte”. Les forces indepen-
dentistes no han trobat l’acord amb 

  J.G.

CRòNiCA | ple extRaoRDonaRi

l’equip de govern però els seus porta-
veus han mostrat certa sintonia amb 
l’alcalde per intentar buscar consen-
sos en el futur al voltant de la “greu 
situació que viu la política catala-
na des de l’1-O”, tal i com ha assenya-
lat Pau Castellví, portaveu de Junts. 

Entre d’altres idees, la proposta 
d’ERC i Junts -similar a la de l’Associ-
ació de Municipis per la Independèn-
cia (AMI)- afirmava que “definiti-
vament, la democràcia a l’Estat 
Espanyol mostra símptomes ine-
quívocs d’estar tocada de mort” i 
també diu que “avui tornem a cons-
tatar que les forces polítiques de 
l’Estat són incapaces de fer ús del 
diàleg com a instrument de reso-
lució del conflicte”, segons va deta-
llar el portaveu d’ERC, Rafa Homet, 

Per part de l’equip de govern, 
s’ha  “lamentat el patiment que la 
situació dels polítics catalans pugui 
generar a persones individuals, les 
seves famílies o als sentiments col-
lectius”, ha llegit l’alcalde.  De fet, les 
dues propostes només coincideixen a 

imatge del ple extraordinari celebrat dijous a Ca l’Alberola. || r.gómez

l’hora d’assenyalar la necessitat que 
les mobilitzacions i les protestes si-
guin pacífiques. En aquest sentit, la 
regidora Marga Oncins de la CUP 
només ha volgut intervenir per ex-
pressar la voluntat de la seva força 
política de sortir al carrer. “Estem 
molt tocades i amb un nus a la gola”, 
va confessar Oncins.

Més enllà dels continguts de les 
mocions, Giménez va admetre que 
“és difícil obrir un diàleg ampli 
amb persones a la presó”. “Tan de 
bo el to del ple d’avui suposi plan-
tar una llavor per trobar els grans 
consensos que reclama la majoria 
dels país”, va dir l’alcalde. Abans, 
Rafa Homet (ERC) havia assenya-
lat que  “la sentència va més enllà 
de l’independentisme, afecta la lli-

bertat de tothom” i va recordar les 
paraules de Jordi Cuixart de sumar 
el PSC a un gran acord de país però 
també que “la desobediència civil 
acabarà fent inevitable la negoci-
ació”. Per la seva banda, Castellví va 
oferir una intervenció centrada en 
superar les posicions de l’estat espa-
nyola: “Les institucions catalanes 
no podem defallir perquè sembla-
ria que ho fem quan ho ha volgut la 
justícia espanyola”, va dir.

Cal assenyalar que el ple extra-
ordinari s’ha desenvolupat sense la 
presència del regidor de Ciutadans, 
Matías de la Guardia, que ha volgut fer 
palès amb la seva absència el total de-
sacord amb el desenvolupament d’una 
de les sessions més accidentades que 
es recorden pel desenllaç final.   
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Dels tres establiments que van re-
sultar afectats per l’incendi del qui-
osc del Mercat del 27 de setembre, el 
bar El Racó del Mercat i la floristeria 
Carmona sembla que recuperaran la 
normalitat. Aquesta setmana tècnics 
de manteniment treballaven en les 
instal·lacions del bar per tenir-lo a 
punt aquest divendres. El respon-
sable de l’establiment, Joaquín Tor-
res, ja va manifestar la seva intenció 
d’obrir com més aviat millor, ja que 
li interessava tenir obert el negoci 
després de tres setmanes tancat.  
Les principals afectacions van ser a 
la zona comuna, a les instal·lacions i 
a la barra. Afortunadament, la cuina 
no va quedar afectada i només ha cal-
gut donar una capa de pintura.

La floristeria Carmona va obrir 
les portes aquest dimarts a la matei-
xa plaça, just davant de la parada 
que va quedar totalment calcinada. 
La responsable, la Mati, explica que 
“em van oferir una parada provisi-
onal i ho vaig acceptar perquè així 
podia tornar a començar una altra 
vegada d’alguna manera”.  La Mati 
va viure de primera mà l’incendi del 
quiosc. “De tants nervis de veure 
tant de foc, de sentir el soroll de 
com es trencaven els vidres, vaig 
agafar un atac d’ansietat. Com que 
soc asmàtica, vaig estar durant 
quatre hores amb una mascare-
ta d’oxígen a l’ambulatori”, recor-
da la florista. 

Tot i no poder exercir encara la 
seva activitat com abans, la Mati  ex-
plica que, com a mínim, “puc apro-
fitar la campanya de l’1 de novem-

L’Ajuntament, dins de la programa-
ció de Castellar Jove, ha organitzat 
un any més la Setmana del Terror 
Jove, una proposta que comptarà 
amb dues activitats relacionades 
amb aquesta temàtica.

La primera de les iniciatives 
programades, que tindrà lloc diven-
dres 25 d’octubre, entre les 16 hores 
i les 23 hores, serà el tradicional pas-
satge del terror, que enguany se cele-
brarà als soterranis de l’Espai Tolrà. 
La segona de les propostes consis-
tirà en la projecció de dos films que 
formen part de la saga de terror 
Expediente Warren, que es podran 
veure a partir de les 16 hores del 30 
d’octubre a l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont. Els films seleccionats són 
Expediente Warren: The Conjuring i 
Expediente Warren: El caso Enfield.  
Totes dues pel·lícules es basen en 
històries reals documentades pels 
demonòlegs Ed i Lorraine Warren.

Per poder assistir a qualse-
vol de les dues propostes caldrà 
recollir les entrades, que són gra-
tuïtes, a la Regidoria de Cicles de 
Vida (Espai Tolrà, c. Portugal, 2), 
de dilluns a dimecres de 16 a 20 
hores. Les entrades són limitades, 
i només se’n donarà una per perso-
na. Tot i que la Setmana del Terror 
Jove és una iniciativa oberta a tota 
la població, caldrà tenir un mínim 
de 12 anys per poder-hi participar. 
És per això que, per poder assistir 
a les propostes, els menors d’edat 
hauran de portar signada pel pare, 
la mare o el tutor o tutora legal l’au-
torització que se’ls facilitarà amb 
les invitacions.  

El cicle Vine i Camina + 60  va començar el 10 d’octubre amb una sortida 
al bosc encantat d’Òrrius (Maresme) amb una ruta prehistòrica amb fi-
gures tallades sobre la pedra natural. La sortida, que va ser d’uns 7,5 qui-
lòmetres, va ser de dificultat mitjana. Al bosc encantat es poden veure 
les famoses figures esculpides en pedra de l’elefant gegant, el maori i l’in-
di maia. El cicle Vine i Camina + 60  són un seguit de caminades plane-
res guiades en un entorn natural de proximitat, amb sortides matinals 
en grup per conèixer l’entorn natural i cultural de Castellar del Vallès i 
rodalies que promouen l’excursionisme, les relacions amb els altres i la 
natura i l’activació dels hàbits saludables. Per participar en les sortides, 
cal dur roba i calçat còmode, esmorzar, beguda i impermeable. Les sor-
tides  del cicle Vine i Camina + 60 es fan cada segon dijous de mes a les 
9 hores i l’arribada és a les 14 hores al davant del Mercat Municipal. El 
preu de cada sortida és de 2 euros en concepte d’assegurança (exemptes 
les persones amb carnet de federat). Les places acostumen a ser limita-
des i cal fer inscripció prèvia a la Regidoria de Cicles de Vida, al carrer 
de Portugal, 2C, a l’Espai Tolrà. A l’edició passada, els participants en el 
cicle Vine i Camina + 60 van visitar La Salut de Sabadell, la vall d’Olzine-
lles, La Garriga, Llerona i el bosc de Malhivern, la Casa Nova de l’Obac, 
els aiguamolls del Prat de Llobregat o el Santuari de Puiggracciós. En 
el cas de sortides fora de Castellar del Vallès, hi ha un servei en  autocar 
fins al punt on surt l’excursió.   || redACCió

Primera sortida al bosc 
encantat d’Òrrius

viNE i CAMiNA + 60 | programació CASTELLAR JOvE | actesEqUiPAMENT | incendi

les parades del Mercat 
recuperen la normalitat

Setmana 
del Terror 
Jove 

bre, dia de Tots Sants” amb les 
comandes de flors per al cementiri. 
De moment, no té les mateixes co-
moditats que tenia a la parada, ja que 
no té ni caixa registradora ni paper 
ni llaços per guarnir les plantes de 
regal però confia a restablir la nor-
malitat “de mica en mica”.

Al llarg d’aquestes setmanes, 
els pèrits de les diferents companyi-
es d’assegurances del propi Mercat 
i dels paradistes han inspeccionat 
la zona, s’han dut a terme els tre-
balls de neteja de runa, vidres, cels 
rasos i altres restes cremades, tant 
a la zona del quiosc com a la del bar. 
També s’han netejat paviments i vi-
dres i s’han analitzat les afectacions 
que han patit les instal·lacions del 
vestíbul, especialment pel que fa a 
la xarxa elèctrica i a la climatització. 

Des del mateix dia de l’incendi, 
es va procedir a aïllar les zones de 
risc amb parets de plaques de guix 
laminat per crear així un passadís 
d’accés al Mercat. També s’ha recu-
perat l’ús de l’escala que connecta el 
vestíbul amb el pàrquing del Mer-
cat. S’ha habilitat un accés nou des 
de l’escala a l’interior, a la zona on 
hi ha ubicats els carretons del su-
permercat. Aquesta zona d’accés 
també ha quedat aïllada amb mam-
pares de la part afectada del vestí-
bul.  Els tècnics també han revisat 
l’estat d’un dels dos ascensors per in-
tentar posar en marxa un d’aquests. 
Diferents cartells disposats a la 
plaça del Mercat indicaven l’accés 
al pàrquing i als lavabos del vestí-
bul de l’Auditori.  ||  J. riUS
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Sumar esforços i reivindicar conjun-
tament. Aquest ha estat l’eix vertebra-
dor de la trobada que van mantenir 
la setmana passada Ignasi Giménez 
i Joan Solà, alcaldes de Castellar i de 
Sant Llorenç Savall respectivament. 
La reunió, la primera entre Giménez 
i Solà –en el seu primer mandat com a 
alcalde de Sant Llorenç després de les 
eleccions de maig– va comptar amb la 
participació dels regidors llorençans 
Emiliano Osuna i Èlia Rovira, i del pri-
mer tinent d’alcalde castellarenc, Joan 
Creus. Els alcaldes van posar damunt la 
taula qüestions d’interès compartit en 
l’àmbit de la mobilitat, el transport pú-
blic, i l’educació, tenint en compte que 
els infants d’ambdós municipis compar-

castellar i sant llorenç 
savall sumen esforços
els alcaldes dels dos municipis van mantenir una trobada per 
elaborar un full de ruta de col·laboració en diversos àmbits 

teixen l’oferta formativa de secundària 
als centres de Castellar.

Un altre dels punts estratègics 
del full de ruta que s’ha teixit al Palau 
Tolrà és el fet que els dos municipis si-
guin porta d’entrada al Parc Natural de 
Sant Llorenç del Munt i l’Obac. “Hem 
de ser capaços de cercar aliances per 
tal de poder potenciar aquest accés 
al parc natural a través de Castellar 
i també de Sant Llorenç”, va explicar 
Giménez. “Tenim interessos comuns 
i compartits, i hem de treballar junts  
davant d’altres administracions, es-
pecialment de la Diputació, per poder 
aconseguir que aquest sigui un dels 
pols de creixement econòmic, social i 
mediambiental dels dos municipis”, 

iNSTiTUCiONS | tRobaDa

va afegir l’alcalde de Castellar.
Finalment, l’alcalde de Sant Llo-

renç, Joan Solà, va valorar positivament 
l’apropament de postures. “Som el mu-
nicipi petit i ens va bé anar acompa-
nyats de municipis més grans”, va 
reconéixer Solà. L’alcalde llorençà va 
detallar que el municipi té necessitats 
urgents com “autobusos llançadora 
que puguin arribar a Castellar”, o 
més freqüència de pas del transport pú-
blic. En aquest sentit, Giménez va anun-
ciar que tenen previst visitar conjunta-
ment la Diputació per tractar qüestions 
relacionades amb el medi ambient i 
els parcs naturals, i també una reunió 
amb el director general de Mobilitat.   

||  roCío gómez

Trobada entre ignasi Giménez i Joan Solà, alcaldes de Castellar i Sant Llorenç respectivament, al Palau Tolrà. ||r. gómez

Castellar del Vallès ha demanat al 
conseller d’Interior Miquel Buch 
més presència de patrulles de Mos-
sos d’Esquadra a la vila en una tro-
bada que va tenir lloc al Consell Co-
marcal divendres passat. La petició 
s’afegeix a les diverses veus de la ma-
joria de municipis del Vallès Occi-
dental que han anat mostrant en els 
darrers temps la seva preocupació 
per la manca d’efectius de la policia 
catalana a la comarca.

El president del Consell Co-
marcal i alcalde de Castellar del Va-
llès va explicar que “els alcaldes han 
demanat sobretot i especialment 
que necessiten més presència dels 
Mossos d’Esquadra als seus muni-
cipis per poder millorar la sensació 
de seguretat ciutadana que hi ha 
al Vallès Occidental. El conseller 
ha expressat la voluntat d’incre-
mentar els efectius en la mesura 
de les possibilitats que permetin 

castellar demana 
més Mossos a la vila

El conseller d’interior, Miquel Buch, amb alcaldesses i alcaldes de la comarca. || CedidA

SEGURETAT | efectius

les noves promocions  que s’han 
convocat des de la conselleria” i 
ha reconegut que “el cos de Mos-
sos d’Esquadra no té els efectius 
que hauria de tenir. Estem recu-
perant a marxes forçades el nom-
bre d’agents que hauria de tenir, 
amb dues promocions de 1.500 
Mossos”. D’altra banda, el conse-
ller d’Interior també va explicar que 
han ofert als ajuntaments “poder 
treballar de forma individual 
amb les seves juntes de segure-
tat” per analitzar cada casuística.
El conseller va informar que arran 
de la feina policial que fan els Mos-
sos d’Esquadra i totes les polici-
es municipals d’aquesta comar-
ca, també es demostra que, “si bé 
hi ha hagut un augment de fets 
delictius del 2’3%, està molt per 
sota per l’augment que ha tin-
gut Catalunya, que és del 6’3%”.  

 ||  redACCió

administració
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Els seus marits, o familiars, van fugir 
per deixar enrere deutes que no podien 
pagar. O van morir. I a Violant Pèlags, 
Jerònima Omet i Eulàlia Oliverses, els 
van deixar un cabàs de maldecaps. De 
sobte, es van trobar immerses en un 
escenari en què l’obsessió d’una soci-
etat malaltissa per trobar culpables 
les situava en el vermell de la diana.

L’itinerari “Les dones de Caste-
llar el 1619”, que es va fer amb el gui-
atge de la historiadora Gemma Perich 
dins de les Jornades Europees del Pa-
trimoni, va reconstruir el procés judi-
cial que van viure tres castellarenques 
acusades de bruixeria pel batlle i la 
seva cort. L’activitat de l’Arxiu d’His-
tòria - Centre d’Estudis, inclosa en les 
Jornades de Patrimoni Europeu, va 
exhaurir totes les inscripcions, tant 
divendres a la tarda com diumenge al 

matí. Des dels mateixos carrers on van 
succeir part dels fets, 400 anys enre-
re, aleshores a l’anomenat nucli urbà 
de les Fàbregues, Perich preguntava: 
“Per què aquestes dones i no unes al-
tres?”. Ella mateixa ho detallava du-
rant el recorregut, que va transcórrer 
pel carrer de les Roques, per les cases 

per què aquestes dones i no unes altres?
itinerari sobre  la 
història de Jerònima 
omet, Violant 
pèlags i eulàlia 
oliverses, acusades 
de bruixeria

  Guillem Plans

unir al bandolerisme, també per es-
capar-se, i ella va quedar situada en el 
punt de mira del batlle, que no acon-
seguia atrapar-lo.

Les tres dones van ser acusa-
des de marxar volant amb un bruixot 
per, després, provocar calamarsades. 
L’acusació, fins i tot, les culpava d’ha-
ver assassinat una mula. Van ser tan-
cades i torturades a l’Hostal del Ferrer 
de Sabadell. Després de ser lligades i 
de forçar les cordes fins a dislocar-los 
els braços, van arribar les confessions. 
Van dir que el dimoni se’ls havia apa-
regut en forma d’home per violar-les. 
Segons Perich, cap de les tres, però, 
no va acusar ningú.

Va quedar demostrat que els car-
rers de la vila respiren història. “Volí-
em que la gent es fes una idea de com 
vivien les dones el 1619, dels proble-
mes que hi havia en aquella època, 
i, sobretot, de com era el Castellar 
d’aleshores”, explicava Gemma Pe-
rich, que va basar l’itinerari en docu-
mentació trobada. “A la gent li agrada 
conèixer coses del municipi on viu”, 
percebia orgullosament la historiado-
ra, després de sortir del Mas Mir, on 
va acabar el recorregut. Quatre segles 
enrere, el fill del batlle també creuava 
aquella porta, just abans de ser dispa-
rat. El nebot de Jerònima Omet ven-
java la mort de la seva tieta, acusada 
de bruixeria. 

de la plaça Vella i el mas Crupell, i va 
arribar fins als masos Boadella i Mir. 

Durant el segle XVII la majoria 
de la població estava completament 
endeutada, i gran part de la culpa la 
tenien els contractes matrimonials. 
Les tres dones protagonistes, dissor-
tades, no eren una excepció i, a sobre, 

es van trobar soles a l’hora d’afrontar 
els seus deutes. El marit de Violant Pè-
lags havia fugit, perseguit per un bur-
gès de Caldes de Montbui. El d’Eulàlia 
Oliverses es va morir i ella es va veure 
obligada a demanar un préstec al bat-
lle per retornar el dot a la seva cunya-
da. El germà de Jerònima Omet es va 

La historiadora Gemma Perich, al centre, fa una explicació davant de Cal Metge sobre les dones de la vila al segle Xvii. || Q. PASCUAL

jornades del patrimoni
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El Miquel ressegueix amb la mira-
da les parets i imagina una nova fi-
sonomia per a l’espai: “Això d’aquí 
serà una biblioteca”. Sense ningú 
vivint-hi, encara, la Masia de Can Car-
ner és un dipòsit d’il·lusions. El que ara 
és un racó ple d’ombres i pols potser 
d’aquí a un temps serà una bugade-
ria comunitària. Uns quants totxos 
podrien anar a terra i hi hauria un as-
censor que travessaria l’edifici amunt 
i avall. La barana, plena d’identitat, 
no es tocarà. Al corral, allà on proba-
blement anys enrere hi havia gallines 
i porcs, encara s’ha de veure què s’hi 
farà. Les habitacions buides s’ompli-
ran i deixaran de ressonar. La terra, 
recentment sembrada, serà un hort 
per acolorir la taula.

L’espai de Can Carner s’ha con-
vertit en un projecte per anar cons-
truint de mica en mica el futur d’una 
dotzena de famílies que hi aniran a 

la Masia de can carner, un dipòsit d’il·lusions
300 persones 
s’apleguen a les 
portes obertes 
de la cooperativa 
d’habitatge

 Guillem Plans

viure d’aquí a un temps. Hi ha tot 
tipus de famílies de naturalesa di-
versa i dedicades a diferents sectors 
professionals; la persona més gran 
del grup té setanta-set anys, la més 
petita en té un.

“L’interior de la masia princi-
pal quedarà redistribuït en dotze 

litació, que encara tardarà. I entre-
mig, totes les famílies hem de deci-
dir els espais que hi haurà i com ens 
hem d’organitzar internament”, 
explica Vallmitjana. La cooperativa 
serà la propietària de la Masia, i no 
les famílies. El que es busca és un ha-
bitatge en mode de sessió d’ús, sense 
especulació del preu del sòl. D’altra 
banda, l’espai servirà per desenvolu-
par projectes d’agroecologia basats, 
sobretot, en l’autoconsum.

Aquesta passa de gegant de 
la cooperativa per comprar l’espai, 
que es va fer amb l’ajuda de la cam-
panya de finançament Arrelem Can 
Carner, va celebrar-se amb molta il-
lusió diumenge passat. La jornada va 
servir per mostrar la masia i va aco-
llir unes tres-centes persones durant 
tot el dia, entre les quals personali-
tats del món cooperatiu, com l’eco-
nomista i activista Arcadi Oliveres. 
A grups d’entre 10 i 20 persones, la 
majoria de les quals familiars pro-
pers i gent que ha participat en la 
campanya de finançament, se’ls en-
senyava l’habitatge.

Amb la il·lusió de qui té imagina-
ció, molta feina a fer i ganes de fer-la 
ben feta, Vallmitjana encara el futur 
amb optimisme: “La feina prèvia 
ens diu que ens en sortirem, hem 
treballat de costat. La diversitat 
de les famílies ens fa millorar”.  

espais privatius, un per a cada fa-
mília. També hi haurà espais comu-
nitaris, com una cuina menjador, 
una bugaderia, una sala de cures, 
una biblioteca... A fora, hi ha molts 
altres edificis per convertir-se en 
un magatzem, un traster, tallers... 
I després hi ha l’antiga masoveria, 

encara no n’hem decidit l’ús”, des-
grana Miquel Vallmitjana, un dels 
socis de la Cooperativa d’Habitatge 
Can Carner.

el primer gran pas

“Hem fet el primer pas, que és la 
compra. El següent serà la rehabi-

Entrada a les instal·lacions de la Masia de Can Carner diumenge passat durant les portes obertes. || Q.PASCUAL
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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.

Carrer Major, carrer mort. De la vila 
n’eres el cor. Qui t’ha vist i ara et veu!
Al final del carrer hi havia Cal Ma-
nescal on hi ferraven cavalls.
Carrer amunt botigues de queviures 
que, al passar pel seu davant l’olor 
de les botifarres gana et feia venir.
La petita botigueta que va inventar 
els supermercats, on hi podies tro-
bar des d’un escuradents a un bon 
tall de bacallà.
Polleries, carnisseries, forns de pa, 
pastisseries, lleteria, perruqueries 
i barbers també.
Modistes, sastres, timtoreria, la 
planxadora que ho planxava tot molt 
bé i el manyà que de dia no parava 
de repicar.
Rellotgeria, joieria, ferreteria, elec-
trodomèstics i objectes de regal. La 
bodegueta, casa on feien els sifons, 
on tant podies comprar un quart 
d’anís com mig litre de conyac. I el 
baster, que a cops de bastó, els ma-
talassos picava perquè hi dormis-
sis millor.
La casa dels llençols: quan les noies 
de la vila i rodalies també, s’havien 
de casar, l’aixovar venien a comprar.
Sabateries, espardenyeries, perfu-
meries. Merceries i moltes! I aquella 
petita botigueta on baixaves tres es-
cales i roba interior trobaves.
Moltes cases de joguines! La vigília 
de Reis, el carrer Major, s’omplia de 
nines pepes i grans cavalls de cartró.
A dalt del carrer la casa del bon ves-
tir, on per la Festa Major, el jovent 
es comprava el millor vestit per llu-
ir-lo a l’envelat.
A l’entrada del carrer la gran font 
d’aigua fresca i bona que rajava dia 
i nit sense parar.
A mitges no vull deixar-te: magní-
fic Ajuntament, Telefònica, farmà-
cia, estanc, Ateneu i la gran fonda 
de la vila, el foraster quan arribava 
bona teca allà hi trobava i bons llits 
per descansar!
Persones amb voluntat i ganes de tre-
ballar et volen ressuscitar, Déu faci 
que sigui així i que ho veiem aviat.

El carrer Major que jo 
recordo

 L.   Junts x Castellar

ent anys de presó és el 
preu que es paga a l’Es-
tat espanyol pels res-
ponsables d’organitzar 
un referèndum i d’en-
capçalar un moviment 

de protesta pacífic en defensa dels 
drets civils i polítics dels catalans. 
Les penes que s’han imposat als pre-
sos polítics, amb una mitjana que 
ronda els deu anys per barba, són 
penes que són aplicables a delictes 
tan greus com homicidi, violació, di-
recció de banda terrorista, inici una 
guerra o segrest d’un avió. En qualse-
vol indret del món civilitzat s’enduen 
les mans al cap quan expliques que a 
Espanya l’organització d’una votació 
o coordinar una protesta ciutadana 
es castiga de la mateixa manera que 
un homicidi o una violació. 
Si algú durant els darrers mesos s’ha 
sentit temptat a pensar que amb el 
PSOE al govern hi havia alguna pos-
sibilitat d’enteniment per redreçar 
la situació, ara deu haver topat amb 
la crua realitat. A l’hora de la veritat 
només hi ha dos bàndols, el règim del 
78 i els que volem derrocar-lo per 
poder fugir. Estem en guerra. No és 
una guerra convencional, això és evi-
dent, però estem en un punt d’infle-
xió que determinarà les nostres vides 
durant dècades. 
El que passi aquests propers mesos 
marcarà el futur dels nostres fills i fi-
lles, nets i netes. Es dirimirà el futur 
i la supervivència de Catalunya com 
a subjecte polític sobirà i el de tots 
aquells que hi vivim i que no renun-
ciem de cap de les maneres a desen-
volupar-hi una vida en plena lliber-
tat, exempta dels poders tirànics que 
ens oprimeixen en aquests moments. 
Amb Espanya no hi tenim res a fer. 
L’observador objectiu haurà cons-
tatat que hem intentat infinites ve-
gades més arribar a un enteniment 
amb el qual encaixar i construir un 
projecte de futur beneficiós per amb-
dues parts.
La resposta de l’altra banda sempre 

C
Ho tornarem a fer

Vull agrair a l’organització de la 
sortida a la masia de Can Pèlags, 
organitzat pel Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament, 
emmarcat al Programa de Jorna-
des Europees de Patrimoni 2019, 
la bona atenció cap a dues perso-
nes amb mobilitat limitada, pel su-
port aportat.

Agraïment

 Araceli Sanabria

Si sou jubilats i aficionats al billar 
de caramboles, al Casal Catalunya 
hi trobareu un bon ambient.

Davant dels importants esdeveni-
mets d’aquests dies fruit de la reso-
lució del judici del procés, la Junta 
Directiva del Centre Excursionis-
ta de Castellar, recollint la sensibi-
litat majoritària dels socis acorda: 
suspendre els actes previstos per 
la Diada del Soci pels dies 18, 19 i 20 
d’octubre. Al mateix temps manifes-
ta el desacord amb la sentència judi-
cial que, lluny de resoldre un proble-
ma polític, l’agreuja encara més. Per 
aquest motiu, instem a tots els repre-
sentants polítics a resoldre aquest 
conflicte per la via del diàleg d’on no 
hauria d’haver sortit mai.

Billar

Comunicat

 Casal Catalunya

  Centre Excursionista de Castellar

Un cop acabada la Festa Major 2019, i quan tothom ja ha fet les cròniques dels 
actes de la seva entitat, i ara que ja no hi tanta fal·lera a escriure en aquest 
diari, el Museu Nacional dels Escacs vol donar les gràcies als amics del Cer-
cle de Col·leccionistes de Castellar per l’oportunitat de mostrar el llegat de 
Pere Guàrdia Corominas (Granollers, 1926-2019) al nostre Museu. Van ser 
una cinquantena de jocs que les 478 visites van poder mirar i preguntar tot 
el que va voler sobre aquests jocs. Es va poder observar una gran quantitat 
d’estils i formes que van fer que fos una exposició excepcional del món de les 
seixanta-quatre caselles. 
També volem donar les gràcies a les quatre germanes (Montserrat, Maria 
Teresa, Francesca i Mercè) de Pere Guàrdia, amb les seves respectives fa-
mílies, per assistir a l’exposició. Per primera vegada van poder observar la 
qualitat dels jocs que el seu pare va deixar al Museu Nacional dels Escacs. 
Una vegada més, moltes gràcies.
També es va fer un petit homenatge a Joan Coderch Oliveras, recentment 
traspassat. Ens va fer dos jocs per al MNdE, el joc d’escacs de la Col·legiata 
de Sant Pere d’Àger i el joc de Nixapur, al nord de l’Iran.
Moltes gràcies a tots els que en van venir a veure. Fins la propera. || mUSeU 

NACioNAL deLS eSCACS

Museu Nacional dels Escacs

 Junta de Cercle de Col•leccionistes

El Cercle de Col·leccionistes notifi-
ca que del sorteig de la Festa Major 
de l’Exposició han sortit tots els pre-
mis menys el segon, que és el núme-
ro 4571. 
Reviseu els vostres números a veure 
si encara podeu tenir la sort d’obte-
nir el segon premi. Donem les gràci-
es als participants. Més informació 
al telèfon 626 83 84 90.

Sorteig de Festa Major

 Antoni Comas

Primer, destrossar l’Estatut de Cata-
lunya aprovat pels catalans.vEls po-
ders centrals, govern i jutges contra 
els governants amb el 155, destituint-
los.I empresonant-los. Obligant-los a 
anar a l’estranger per no ser empre-
sonats i anul·lats. Condemnar els 
dotze dirigents a la presó pràctica-
ment dotze anys per no governar ni 
dirigir Catalunya. 
Fins i tot a la presidenta del Parla-
ment. Sol·licitem que el nostre ente-
niment ens aconselli. Gràcies.

Poder espanyol contra 
dirigents catalans

continua a la pàgina 11
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opinió

l Nobel és un dels pre-
mis més famosos del 
món i, com tots els 
grans premis, sem-
pre ha anat seguit de 

certa controvèrsia. Sense anar més 
lluny, l’any passat el Nobel de litera-
tura va quedar desert a causa de di-
versos escàndols en el comitè de se-
lecció (per això aquest any n’hi ha 
dos en aquesta categoria). A més, 
el guanyador del 2016 va ser Bob 
Dylan, considerat cantautor a se-
ques per alguns i poeta per altres. I, 
si mirem encara més lluny, gegants 
com Tolstoi o Txèkhov no van rebre 
mai el premi, diuen les males llen-
gües que per l’antipatia que sentia 
Suècia per Rússia.
Aquest any, el Nobel de literatura ha 
anat a parar a Peter Handke i Olga 
Tokarczuk i, per sort, no cal patir 
per cap controvèrsia. Al primer no 
l’he llegit, i només diré que és un es-
criptor austríac que ha escrit de tot: 
assaig, poesia, narrativa, guió... I To-
karczuk? Escriptora polonesa, va ser 
psicòloga fins que va adonar-se que 
era més neuròtica que els seus paci-
ents. Des d’aleshores, ha tingut una 
carrera literària extensíssima que 
va des de la seva primera obra pu-
blicada, el llibre de poemes Miasta 

  Olga Tokarczuk. || JoAN mUNdeT

Olga Tokarczuk, premi 
Nobel 2019

E PLAÇA MAJOR

NATÀLiA CEREZO
Escriptora

w lustrach (‘Ciutats en miralls’), del 
1989, a Prowad swój pług przez koci 
umarłych (‘Llaureu sobre els ossos 
dels morts’), una novel·la policíaca 
del 2017 que ja té adaptació cinema-
togràfica i tot.
Però res parla d’un autor com el que 
escriu, i Tokarczuk és una escripto-
ra amb una imaginació desbordant. 
Flights (‘Vols’, però també ‘Fugides’), 

per exemple, una de les seves obres 
més conegudes (va guanyar el Man 
Booker de l’any passat), consisteix en 
una sèrie de fragments i històries pe-
tites, de vegades inventades, de vega-
des certes, que explica una viatgera 
sense nom. Cos, que publicarà :Rata_ 
aquest novembre en català, és una re-
flexió sobre el cos humà que segueix 
l’esquema fragmentari de Flights, en 

què la narració no és narrativa, no és 
poesia, no és assaig, però alhora, és 
tot això. I tot explicat amb uns detalls 
exquisits, d’aquells tan petits que, en-
cara que sembli que parlin d’alguna 
cosa insignificant, en realitat parlen 
de l’univers sencer.
Perquè l’univers de Tokarczuk és 
així: és i no és, com la tota la bona 
literatura.

 Oriol Martori*

 Grup Municipal Som de Castellar-PSC

questa setmana hem 
conegut la sentència 
del Tribunal Suprem 
contra els líders polí-
tics i socials pels fets 

de l’octubre de 2017. Després de 
més de 700 dies de presó preven-
tiva ens hem trobat amb una sen-
tència injusta i clarament dura pel 
que fa a la determinació dels ‘su-
posats’ delictes comesos, com les 

questa setmana hem 
conegut la sentencia 
del Tribunal Suprem 
contra els Davant de 
la sentència sobre el 

“procés” independentista, donada 
a conèixer aquest matí pel Tribu-
nal Suprem, des de l’Equip de Go-
vern de l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès manifestem el nostre con-
venciment que el conflicte entre 
Catalunya i Espanya és de natura-
lesa política. 
Ho ha estat des d’abans de la sentèn-
cia i ho continua sent a dia d’avui. 
Per això, la condemna amb penes 
de presó per als polítics i líders ca-
talans no afavoreix la resolució del 
conflicte per la via política, sinó tot 
el contrari, i posa en evidència la ca-
dena de fracassos de la política ca-
talana i espanyola per resoldre els 
temes de fons de la realitat plurina-
cional de l’Estat.
En relació a la sentència, lamentem 

A

A
El negacionisme del 
conflicte català

Comunicat de l’Equip 
de Govern davant la 
sentència del Tribunal 
Suprem

ve de la pàgina 10

arbitràries penes imposades. Tot 
l’argumentari dels set magistrats 
de la sala del Tribunal Suprem es-
panyol que va jutjar els presos po-
lítics es fonamenta en la condem-
na per sedició. D’acord amb el codi 
penal espanyol, la sedició requereix 
un alçament que sigui públic i tu-
multuari, és a dir, que hi ha d’ha-
ver violència. I on va ser la violèn-
cia aquells dies? Tots els que vam 
viure les concentracions cíviques 
i pacífiques del 20-S i l’1-O del 2017 
sabem que l’única violència que va 
haver-hi va ser les garrotades de la 
policia espanyola. Si la força de la 
gent obstinada per votar, per fer-
se sentit, per expressar el rebuig a 
l’agressió que fa temps que estan 
patint les institucions catalanes, 
són considerats fets sediciosos i 
no protestes pacífiques, som clara-
ment davant un Estat que nega rei-
teradament els drets civils i polítics 
del poble català.La condemna dels 
nou presos a penes de nou a tretze 
anys de presó significa un prece-
dent perillosíssim per als drets ci-
vils, no solament a Catalunya, sinó 
a tot l’Estat espanyol. Davant d’una 
sentència que suma gairebé cent 
anys de presó per exercir el dret 
d’autodeterminació, l’única respos-
ta que ens queda és la reincidència 
i la desobediència civil i pacífica. 
Després de tretze anys de l’últim 
gran acord entre Catalunya i l’Estat 
espanyol, que va ser l’Estatut d’au-
tonomia del 2006, retallat i mani-
pulat pel Tribunal Constitucional, 

una nova sentència d’un tribunal 
espanyol exemplifica el fracàs de 
la política catalana i espanyola per 
resoldre les diferències amb la pa-
raula i deixar en mans dels tribu-
nals la responsabilitat de resoldre 
un conflicte de naturalesa política. 
L’Estat espanyol fa anys que va de-
cidir ignorar la voluntat d’un poble, 
estem clarament davant el negaci-
onisme del conflicte català. La ma-
joria dels partits constitucionalis-
tes han agafat una actitud política 
d’ignorar  el reconeixement del 
dret inherent de qualsevol ciuta-
dà, la seva llibertat. 
No accepten una negociació que 
només demana el dret legítim de 
l’autodeterminació a través d’un 
referèndum consultiu i vinculant. 
Fins i tot al nostre municipi, l’actu-
al equip de govern (PSC) en el seu 
últim comunitat, buit de contingut 
i sense ànima, obvia qualsevol pro-
posta que pugui ajudar a resoldre 
el conflicte. 
No hi ha alternativa possible que 
no passi pel lliure dret de l’auto-
determinació del poble català a 
través d’una majoria significativa. 
Avui més que mai toca mirar cap 
al futur i emprenya cap el tsuna-
mi democràtic de la mobilització 
ciutadana pacífica per defensar i 
reclamar l’amnistia i la llibertat. 
Fem que la vergonya d’aquestes sen-
tències faci la volta al món, acompa-
nyats de la mobilització popular i la 
voluntat inequívoca dels catalans i 
catalanes de contribuir, des de l’ac-

el patiment que la situació dels po-
lítics catalans pugui generar a per-
sones individuals, les seves famílies 
o als sentiments col·lectius. També 
entenem que hi pugui haver rebuig, 
protestes i mobilitzacions, ja que 
aquestes són part essencial d’un 
estat democràtic.
La llibertat d’expressió i els drets 
de reunió i manifestació emparen 
l’expressió pública de les opinions 
al voltant d’aquesta sentència i, en 
aquest punt, només ens queda in-
sistir en la necessitat d’expressar i 
mostrar la discrepància de mane-
ra pacífica, des del respecte, el ci-
visme i la tolerància que caracte-
ritzen la societat catalana.
Des del govern municipal, durant 
aquests anys, ens hem sumat a di-
verses crides al diàleg i a la cerca 
de solucions polítiques; hem mani-
festat el nostre suport a iniciatives 
que plantejaven vies de solució pac-
tades i acordades; i hem defensat 
espais de diàleg i contrast d’argu-
ments des del respecte i la cultura 
democràtica. Per això, en la matei-
xa línia, demanem encetar un perí-
ode de reflexió i d’assumpció de res-
ponsabilitats polítiques, i retornar 
al debat polític i de les idees, des de 
l’honestedat i fugint del tacticisme 
electoral que ha dominat el panora-
ma durant els darrers temps.Cal una 
resposta política que se sustenti en 
els grans consensos de la societat 
catalana i que, per tant, inclogui la 
màxima transversalitat possible de 
forces polítiques i socials. 

ha estat el menysteniment i la nega-
ció. La mentalitat castellana consi-
dera que seure’s a negociar és una 
derrota, perquè, com és lògic, en al-
guna cosa has cedir per trobar un 
punt d’acord amb l’altra part. I Es-
panya no vol cedir. Mai no ha volgut.
Venen dies moguts, que requeriran 
del compromís de tothom per dur a 
terme accions de desobediència civil 
i resistència no violenta. Aquesta set-
mana ja n’hem tingut alguns exem-
ples. És ara o mai. 
Si no aguantem el duel, si no ens en-
sortim, els auguris no són gens bons. 
Manllevant les paraules del president 
Companys, “tornarem a sofrir, torna-
rem a lluitar, i tornarem a vèncer!”. 

ció noviolenta, a la pau, la justícia 
i la llibertat, a Catalunya i arreu.
*Regidor d’ERC
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salut

octubre, el Mes de la salut Mental a castellar 

Suport Castellar ha preparat un mes 
farcit d’activitats perquè l’octubre 
és el Mes de la Salut Mental. De fet, 
el 10 d’octubre és el Dia Mundial de 
la Salut Mental i és per això que des 
d’aquesta entitat han teixit, amb la 
col·laboració d’una vintena d’asso-
ciacions i col·lectius, una programa-
ció que inclou propostes culturals, de 
lleure, conferències i tallers. “La nos-
tra intenció és donar veu a la salut 
mental amb activitats adreçades 
a tota la població”, expliquen des de 
Suport Castellar.

Així, els dos primers caps de set-
mana del mes van sumar-se a la inicia-
tiva la CAL de Castellar amb el Corre-
llengua, i Sona Swing amb el concert 

de Payés Rossy Swing, Ballem pel ben-
estar, a la plaça Calissó. 

D’altra banda, aquest dissabte, 
a les 12 hores, la companyia Clowns 
d’Êthos oferirà un espectacle infantil 
al Pati de les 3 Moreres, davant de la 
Ludoteca. Una mica més tard, també 
dissabte però a les 20.30 hores, s’ha 
programat l’espectacle teatral Una 
gossa en un descampat a l’Auditori Mu-
nicipal. Cal remarcar que el taller de 
ioga que s’havia programat aquest 
vespre al Casal Catalunya, ha estat 
anul·lat amb motiu de la vaga general.

Les activitats de sensibilització 
continuaran la setmana que ve amb 
Sílvia Gallego, de l’entitat Tot hi cap, 
que impartirà la ponència Autoestima 
2.0, per a la vida moderna al Casal Cata-
lunya a partir de les 19 hores. 

  Rocío Gómez 

SUPORT CASTELLAR | actiVitats

La coral Pas a Pas actuarà al Festival Som el 26 d’octubre.   || ArXiU

Un dels plats forts de la progra-
mació serà el Festival Som, unint mú-
sica, dansa i emoció que tindrà lloc el 
26 d’octubre a la tarda, i que aplega-
rà entitats de cultura popular, dansa 
i música de Castellar. A les 18.15 hores 
la colla castellera dels Capgirats oferi-
rà una actuació a la plaça del Mercat. 
A partir de les 19 hores començarà el 
Festival Som a l’Auditori. A la pro-
posta artística hi participaran el Club 
Social de Salut Mental La Xamba, la 
coral Pas a Pas, Sona Swing, La Mú-
sica Amanseix les Feres, l’Escola de 
Dansa Parc i el Grup de Teatre de l’Arc 
de Sant Martí.

Finalment, el 30 d’octubre, a les 
19.30 hores, la Biblioteca acollirà l’es-
pectacle musical traduït en llengua de 
signes, La Veu Silenciosa. 

SOLiDARiTAT | 19 D’octubRe

classe de zumba contra el càncer de mama

Demà, 19 d’octubre, se celebra el Dia Mun-
dial Contra el Càncer de Mama i Caste-
llar del Vallès s’ha volgut afegir a l’efemè-
ride. Concretament s’ha programat una 
master class de zumba a càrrec de Núria 
Estrada, de Nerbox, per a diumenge, 20 
d’octubre, a les 11 hores, a la plaça d’El 
Mirador.  En cas de pluja, l’activitat es 
farà a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. Els 
diners recaptats, a través de la venda de 

samarretes i altres objectes, aniran a 
parar a l’AECC. La compra es pot fer an-
ticipadament al local de Nerbox (carrer 
Girona, 28) o bé el mateix dia de l’activi-
tat a la paradeta que hi haurà instal·lada.  

 Amb el lema “Amb tu, donem la 
cara”, el missatge que vol compartir Ca-
talunya Contra el Càncer és que lluiten al 
costat de les persones que tenen càncer 
de mama i “perseguim juntament amb 
ells un mateix objectiu: una bona qua-
litat de vida i acabar en un futur amb 
aquesta malaltia”. 

El 2018 es van diagnosticar 5.238 
nous casos de càncer de mama a Cata-
lunya. S’ha convertit en el segon càncer 
amb més número de diagnòstics, per da-
vant del càncer de pròstata.

Des de l’AECC atenen els pacients 
de càncer i les seves famílies a través dels 
seus professionals perquè puguin tenir 
benestar corporal, emocional i social, 
atenció psicològica i social, programes 
d’activitat física i nutrició, conferències, 
voluntariat... en qualsevol moment, per 
a qualsevol necessitat, “donem la cara”.

  C. Domene
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esports

No va ser fàcil el debut per a l’FS Far-
màcia Yangüela Castellar al Joaquim 
Blume, contra un complicat CEFS 
Manlleu. Tot i això, els de David Civit 
van superar els quadribarrats per 
7-4 i sumen la primera victòria de la 
temporada de la Lliga a casa.

Amb les baixes d’Oriol Gallardo 
i del lesionat de llarga duració, Víctor 
del Olmo, el Castellar rebia un rival 
ferit després de l’empat a casa en-
front del Barri Can Calet (2-2) i amb 
l’obligació de refer-se de la derrota 
a Lloret davant de l’afició.

La pressió dels homes d’Albert 
Cárdenas va ofegar inicialment els 
locals, que amb intensitat defensiva 
pal·liaven la carència atacant. Tres 
faltes en el primer tram del partit 
van marcar el desenllaç posterior 
a la primera part, en què només la 
López Connection era capaç de de-
sencallar el partit. Un xut d’Albert 
López refusat pel porter rival era 
aprofitat pel seu germà Manel (7’) 
per anotar el primer gol de la tarda 
i donar un respir als de Civit en el 
moment en què pitjor ho estaven 
passant. Els López es feien valer de 
nou i demostraven una vegada més 
que la seva experiència i veterania 
és un intangible molt important en 

un equip molt jove.
Dos minuts més tard, la fortu-

na es va aliar amb els locals, després 
d’una pilota penjada de falta per Javi 
Hervás –un altre imprescindible en 
l’equip–, que era rematada de cap 
per un defensa manlleuenc. En una 
errada còmica del porter –situat a 
poc més de dos metres del jugador 
i fora de l’àrea– la pilota es colava a 
la porteria, davant la incredulitat 
dels quadribarrats, que tot i portar 
el pes del joc veien un 2-0 al lluminós.

estrena amb nota al blume (7-4)
l’fs castellar 
sap aprofitar les 
errades del rival i 
suma els primers 
tres punts del curs

  Albert San Andrés

lló. 5-2 al marcador i Rubén Vidigal 
sota pals salvant gols a tort i dret.

Un Vidigal que era expulsat 
després d’una temerària sortida per 
evitar un gol, va tombar el davanter 
visitant i va guanyar-se la vermella 
directa. Zouhair Bouzakoura era 
l’encarregat de retallar diferènci-
es (5-3) i de fer jugar de cinc al seu 
equip amb nou minuts encara pel 
davant.

Yassin Boujdadi afusellava 
Lluís Puig des de lluny i posava l’ai 
al cor als de Civit, que veien la renda 
reduïda a només un gol (5-4), amb 
set minuts encara per jugar. Res que 
no pogués solucionar de nou Manel 
López, que novament era capaç de 
desencallar el partit amb un gol de 
fortuna: un xut rival li rebotava al 
cos i entrava lentament des del mig 
camp en una porteria sense porter.

Amb el 6-4 i Puig seguint l’ac-
tuació estel·lar de la primera part, 
el Manlleu veia com expulsaven un 
dels millors. Éric Jiménez va marxar 
al vestuari en veure la doble groga.

Amb tot dat i beneït, Olivares 
va posar la cirereta amb un xut a 
porta buida des del seu camp, per 
acabar amb el definitiu 7-4 i els tres 
punts al sac.

“Ha estat un rival difícil i que 
ha pressionat molt, intens i agres-
siu. Esperàvem un partit amb 
molta brega, molt dur a l’hora de 
jugar i en què si no aconseguíem 
tenir la pilota i generar ocasions 
se’ns complicaria” va explicar el 
tècnic castellarenc, que va afegir 
que “hem aconseguit sortir de 
la pressió i millorar en atac. De-
fensivament hem aguantat bé a 
mitja pista i aturar l’un contra 
un d’alguns dels seus jugadors 
de més qualitat”. 

Els visitants, però, es refeien 
del cop amb un gol a vuit del final de 
la primera, per empatar un minut 
després des del doble penal per la 
sisena falta d’equip.

Una vermella absurda per al vi-
sitant Abdelkarim Azhari, que col-
pejava amb el colze un local sense 
que la pilota estigués en joc, deixa-
va amb un home menys els de Cár-
denas, i Quim Juncosa aprofitava el 
penal per capgirar l’empat.

A cinc segons del final, de nou 

la sort s’aliava amb els castellarencs 
i un xut de falta d’Hervás es desvia-
va per la defensa a gol, que marxava  
al descans amb un 4-2 que donava 
oxigen als locals.

Àngel Olivares va mostrar la 
gran qualitat que té a les botes in-
ventant-se una jugada individual. 
Com si fos a càmera lenta, el davan-
ter creuava sol el mig camp, li feia 
un túnel a l’últim defensa i supera-
va el porter amb una vaselina que 
feia aixecar dels seients tot el pave-

El castellarenc quim Juncosa celebra el 3-2 aconseguit abans de finalitzar la primera part . || A. SAN ANdréS

després de superar el Colegio 
Alemán de Barcelona (22-25/23-
25/25-22/27-29), l’equip sènior 
femení de vòlei de l’FS Castellar 
segueix imbatut en Lliga, suma la 
tercera victòria consecutiva de la 
temporada i es manté al capdavant 

de la classificació del grup B de Quarta 
Catalana. L’equip masculí de Segona 
Catalana va superar el Llars mundet 
B (1-25/25-27/25-15/25-22/6-15) i 
ocupa la cinquena posició de la taula 
després d’aconseguir dues victòries 
en tres jornades.

Tercera victòria  seguida
en Lliga i liderat del 
sènior femení de vòlei
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Recorregut de la 1a Caminada de Marxa Nòrdica del Centre Excursionista. || WikiLoC

EXCURSiONiSME | M. nÒRDica

La 1a Marxa  
Nòrdica, el 3 
de novembre
La marxa nòrdica és un dels esports 
amb més beneficis de l’actualitat: mi-
llora la pràctica totalitat dels músculs 
–sobre un 90%–, augmenta el consum 
d’oxigen i la resistència física, així com 
el sistema immunitari. 

Aquesta activitat aeròbica ha estat 
l’escollida pel Centre Excursionista de 

Castellar per fer una nova prova a la 
vila. La 1a Marxa Nòrdica, inscrita en 
el circuit de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya (FEEC) 
es disputarà el tres de novembre amb 
sortida des de la zona de Colobrers.

Tot i organitzar la primera edi-
ció, ja fa més d’un any que el CEC im-
pulsa activitats de marxa nòrdica, un 
esport que es basa en caminar im-
pulsant-se amb bastons específics 
–sovint de carboni, fibra o alumini– 
simulant el moviment de l’esquí de 
fons, una de les disciplines d’hivern 
més dures.

 Aquest esport és una bona 
forma de mantenir-se en forma sense 
el rebot a les articulacions que es pa-

teix en còrrer: “Amb una bona tèc-
nica, el resultat és un moviment 
natural que actua de forma suau 
però molt efectiva en tot el nostre 
cos, i que ens aporta beneficis tant 
a nivell de salut com de millora de 
la nostra condició física” afirmen 
des del CEC. “Per aquest motiu, 
volem oferir a tothom inscriure’s 
en aquesta caminada. Només cal-
drà  portar roba i calçat còmode i 
un parell de bastons”.

Podeu trobar tota la informa-
ció en la pàgina web del CEC (http://
centrexcursionista.entitatscastellar.
cat/) o a les oficines del club els di-
lluns, dimecres i divendres de 7 a 9 
de la tarda.  || redACCió

l’hc castellar, amb poc
encert però amb gol (4-1)

l’equip grana 
s’imposa al derbi 
contra el ceh 
sabadell tot i la 
falta de punteria

L’equip de Ramon Bassols ha sumat la 
segona victòria consecutiva de la tem-
porada després d’imposar-se a un Sa-
badell lluitador, que va anar a remolc 
durant tot el partit i no va aconseguir 
superar en cap moment els granes, 
que tot i la falta de punteria de cara 
a porta, van aconseguir golejar en el 
derbi del Vallès.

Encara sense el lesionat Jordi 
Vegas, els de Ramon Bassols saltaven 
al terratzo del Dani Pedrosa amb la ne-
cessitat de tornar a guanyar, després 
d’estrenar-se la passada jornada amb 

una victòria a Olesa (7-9), per sortir de 
la zona baixa de la taula.

No s’ho pensaven gaire els locals, 
que amb un setge a la porteria defen-
sada per Bernat Esteve aconseguien 
anotar el primer gol al minut quatre, 
després d’haver enviat una pilota al 
travesser i fallar cinc ocasions cla-
res. Gerard Tantiñá obria el camí que 
semblava que seguiria el partit, però 
la falta de punteria permetia igualar 
als sabadellencs a 52 segons del final. 
20 xuts a porteria i només un gol, per 
un partit dominat des de l’inici i que 
els de Bassols es deixaven empatar 
al descans.

Però l’un a un durava poc, ja que 
Armand Plans posava en superioritat 
els seus, amb un xut de cullera. El Sa-
badell no les veia venir i la superiori-
tat grana es feia palesa sobre la pista. 
Només algunes tímides contres ser-
vien per inquietar la porteria defen-
sada per Sergio Ruiz, que tot i que no 
va intervenir en excés, les seves atu-
rades tornaven a estar a l’altura de la 
seva millor versió.

A 18 del final, una petita batussa 

  Albert San Andrés

hOqUEi |  2a catalana

Marcel Montllor lluita una possessió durant el partit contra el Sabadell. || A. SAN ANdréS

entre Oriol Comas i Feliu Esteve aca-
bava amb tots dos a la banqueta dels 
sancionats per blava, ocasió aprofita-
da pel mitjà dels Plans, el Guillem, per 
anotar un gol d’impecable estètica per 
establir el 3-1. Setze segons després, 
el visitant Kurtis veia una nova blava 
per enganxar-se amb Tantiñá, i també 
va ser amonestat el porter Bernat Es-
teve per queixar-se al col·legiat. Tanti 
fallava la directa.

Fins a cinc remats seguits en la 
mateixa jugada deixen entreveure la 
falta de punteria d’un equip que no 
sabia aprofitar la superioritat.

Marcel Montllor tancava a 15 
del final la golejada i el partit passava 
a ser un monòleg absolut dels granes, 
que xutaven i xutaven, però que eren 
incapaços d’eixamplar la diferència 
en un partit en què els locals podrien 
haver aconseguit una renda més àm-
plia amb una mica més de punteria. 
De fet, aquest és el principal proble-
ma dels homes de Bassols, que per fer 
quatre gols necessiten una cinquan-
tena d’opcions, amb una estadística 
d’encert molt baixa i que els penalit-

za en excés contra rivals més potents.
Tot i això, els tres punts d’or su-

mats contra un rival sobre el paper in-
ferior serveixen per col·locar els gra-
nes a la zona tranquil·la del grup D de 
Segona Catalana, abans de viatjar dis-
sabte a Sentmenat per disputar un nou 
derbi, aquest amb més rivalitat que 
contra el Sabadell, amb l’al·licient de 
la tornada d’Estrach i de Bassols per 
enfrontar-se amb el seu antic club. 

consecutives en 
Lliga, després 
de sumar tres 

derrotes inicials

viCTòRiES

2

Can
Casamada

esports
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Sis de sis per a una Unió Esportiva Caste-
llar que suma els partits per victòries. Els de 
Juan Antonio Roldán van saber patir a Rubí 
i es van emportar una valuosa victòria, tot i 
jugar 45 minuts amb un home menys. Tres 
punts més que serveixen per seguir al lide-
rat del grup VI de Tercera Catalana.

Sembla com si el Castellar es passegés 
pels camps de futbol de la Tercera Catala-
na, una afirmació molt lluny de la realitat, 
tot i la gran ratxa que acumulen els blanc-
i-vermells. Gràcies al bon joc de l’equip, els 
de Roldán estan superant en aquest inici de 
temporada rivals directes en la lluita per 
l’ascens. En l’última jornada es van treure 
de sobre el Rubí B i van sumar la segona vic-
tòria de la temporada en aquesta ciutat (fa 
dues jornades va superar 0-2 al Veinti), així 
que mantenen un liderat a què també aspira 
l’Olímpic Can Fatjó, conjunt que segueix més 
a prop els castellarencs –només han cedit un 
empat– i que en dues setmanes visitarà el 

Cortiella. L’equip segueix picant pedra per 
consolidar-se en el primer lloc en una divi-
sió, on a final de curs les visites a domici-
li decantaran la balança en la classificació. 

Els de Juan Antonio Roldán van saber 
patir després de perdre Aitor Granados al 
límit del descans, en veure la segona groga, 
van jugar amb deu tota la segona part, i 
Carlos Saavedra va anotar al 68 un gol per 
ser líders.

líder invicte de la tercera catalana

La Unió Esportiva Castellar és un dels set 
líders invictes de la Tercera Catalana (17 
grups), la segona millor defensa d’entre els 
306 equips, amb un gol encaixat només per 
darrere dels tortosins de la UE Remolins-Bi-
ten (G 1). Una dada que fa entendre la gran 
trajectòria d’un equip que després de dues 
temporades ha recuperat la fam per la vic-
tòria i vol seguir lluitant per recuperar la ca-
tegoria.  || A.SAN ANdréS 

Tercera derrota consecutiva del CB Caste-
llar contra la UE Sant Cugat (68-84), en un 
partit en què els de Quim Pérez-Alarcón no 
van tenir opció des de l’inici.

El projecte en construcció del club 
groc-i-negre segueix sense donar fruits i la 
setmana passada va sumar la tercera der-
rota en tres partits. Els de Pérez-Alarcón 
no van estar encertats des de l’inici, un 
concepte que sumat a la bona arrencada 
de la UESC els va deixar amb només cinc 
punts en el primer quart (5-21), una dife-
rència que els groc-i-negres no serien ca-
paços de capgirar.

El baix percentatge en llançaments 
de tres (30% amb 6 de 20) tampoc va afa-
vorir un equip que té en el perímetre una 
de les seves grans fortaleses. El fort mar-
catge a Albert Cadafalch –que tot i això va 
fer 12 punts– i la nul·la contribució d’Albert 
Germà en anotació van deixar com a màxim 
anotador del partit David Junyent (17) en 

un equip que va arribar al descans onze per 
sota al marcador (27-38).

Els de Norberto Guerra –amb l’excas-
tellarenc Itai Levy com a ajudant– van sen-
tenciar al tercer període amb 29 punts més, 
per afluixar el ritme al quart, en què el Cas-
tellar va anotar 10 punts més que el rival 
(27-17). Tot i això, el 68-84 final va reflectir 
el vist sobre la pista. El castellarenc a les 
files del Sant Cugat, Marc Algar, va ser el 
millor dels visitants amb 13 punts.

“La sensació no és bona. Ha sigut 
un partit molt dur, molt físic. Ells han 
jugat un bon partit i han sabut defen-
sar bé. Hem començat tous i hem anat a 
més, però de moment no estem al nivell 
de l’altre equip. Una cosa positiva és que 
l’equip ha intentat lluitar fins a l’últim 
segon” va explicar el tècnic castellarenc, 
que la setmana que ve viatjarà a Alpicat, on 
l’equip no ha sumat cap victòria en les últi-
mes tres visites.  || A. SAN ANdréS

ple de punts en la visita de la 
unió esportiva a Rubí (0-1)

la uesc no dona opció al 
cb castellar (68-84)

El gol de Carlos Saavedra va fer sumar els tres punts al seu equip. || A. SAN ANdréS Marc Algar defensa Albert Germà en una jugada del partit de diumenge. || A. SAN ANdréS

FUTBOL | 3a catalana BÀSqUET | copa catalunya
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mirasol - Cercle Sabadellès 1-2
Rubí B - UE Castellar 0-1
marina - matadepera 3-3
Llano - Pajaril 2-2
Planadeu - Castellbisbal 1-1
Juan XXiii - La romànica 0-2
Can Fatjó - Can Parellada 2-1
Juv. 25 sept. - Can rull 0-2
Badia - San Lorenzo 6-4

Sant Cugat - Cadí 2-5
montbui - Alpicat 5-2
manresa - Sentmenat 3-3
Barberà - Sant ramon 1-3
Sferic - Piera 4-6
masquefa - olesa 2-5
hC Castellar - Sabadell 4-1

FS Castellar - Manlleu 7-4
Cardedeu - Sant Julià 6-3
Can Calet - rubí 3-3
mataró B - montcada 12-1
Parets - Castellbisbal 4-0
Pineda - Sant Cugat 7-1
montmeló - Lloret 2-2

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSqUET hOqUEi PATiNS
3a catalana · gRup Vi · J6 DiVisiÓ D’honoR · gRup i · J2 copa  catalunya· gRup 2 · J3 2a catalana · gRup D · J5

UE Castellar 18 6 6 0 0
olímpic can fatjó 16 6 5 1 0
can Rull Rt cfu 13 6 4 1 1
Juv. 25 septiembre 12 6 4 0 2
pD pajaril 11 6 3 2 1
Marina-c. gambús 11 6 3 2 1
cD llano 10 6 3 1 2
ue Rubí b 9 6 3 0 3
cD badia del Vallès 9 6 2 3 1
cD can parellada 8 6 2 2 2
cf la Romànica 7 6 2 1 3
cf Mirasol-baco u. 5 6 1 2 3
escola planadeu 5 6 1 2 3
ue castellbisbal 4 6 0 4 2
uD san lorenzo 4 6 1 1 4
c sabadellés 1856 4 6 1 1 4
cs Juan xxiii 2 6 0 2 4
fc Matadepera 1 6 0 1 5
 

FAV mataró B 6 2 2 0 0
rubí CeFS 4 2 1 1 0
Lloret Costa Brava 4 2 1 1 0
Sporting montmeló 4 2 1 1 0
FS Pineda de mar 3 2 1 0 1
FS Castellar 3 2 1 0 1
Parets FS 3 2 1 0 1
FS Cardedeu 3 2 1 0 1
FS Sant Cugat 3 2 1 0 1
CFS montcada 3 2 1 0 1
CFS Barri Can Calet 2 2 0 2 0
CeFS manlleu 1 2 0 1 1
Sant Julià de r. FS 0 2 0 0 2
FS Castellbisbal 0 2 0 0 2

CB Artés  3 3 0
Ue Sant Cugat  3 3 0
Bàsquet Almeda  3 3 1
CB Alpicat  3 2 1
CN Tàrrega  3 2 1
CB Castellbisbal  3 2 1
CB Navàs  3 1 2
Centre Catòlic L’H  3 1 2
AeSe  3 1 2
CB Cerdanyola  3 1 2
CB ripollet  3 1 2
Bàsquet Pia  3 1 2
reus Ploms Salle  3 0 3
CB Castellar  3 0 3

CLASSiFiCACiÓ  PJ PG PPCLASSiFiCACiÓ PT PJ PG PE PP CLASSiFiCACiÓ PT PJ PG PE PP CLASSiFiCACiÓ PT PJ PG PE PP

HC montbui 12 4 4 0 0
HC Alpicat 12 5 4 0 1
CH Santa Perpètua 9 4 3 0 1
CP Sant ramon 9 4 3 0 1
CH Cadí 9 5 3 0 2
UeH Barberà 9 5 3 0 2
Club olesa Patí 7 5 2 1 2
HC Sentmenat 7 5 2 1 2
hC Castellar 6 5 2 0 3
HC Piera 6 4 2 0 2
CP masquefa 6 5 2 0 3
CeH Sabadell 6 5 2 0 3
PHC Sant Cugat 3 4 1 0 3
CP manresa 2 5 0 2 3
HC Sferic 0 5 0 0 5

C. Catòlic - Almeda 47-58
Tàrrega - Castellbisbal 70-64
Artés - reus Ploms 82-48
Navàs - Alpicat 56-67
Cerdanyola - ripollet 65-60
Pia - AeSe 49-50
CB Castellar - Sant Cugat 68-84

David Jaén durant la participació en la cursa de muntanya Sky Pirineu. || CedidA

Participants en el torneig d’escacs de Festa Major. ||CedidA

ATLETiSME | sky piRineu

ESCACS | caMpionat social

Excel·lent paper de 
Juni i Jaén en l’Sky

Comença el Campionat 
Social d’Escacs Sistema Suís

Aquest divendres 18 d’octubre, a les 21 h, donarà el tret de sortida el nou Cam-
pionat Social 1019 Sistema Suís a nou rondes, organitzat pel Club d’Escacs 
de Castellar, un torneig que obre la temporada i que servirà per preparar el 
Campionat de Catalunya per equips 2019-2020. Encara amb les inscripci-
ons obertes, de moment hi ha vint jugadors que participaran en aquest cam-
pionat social.  

D’altra banda, segons informa el club, el Campionat Comarcal Infan-
til de Partides Semi-Ràpides d’Escacs, inclòs en el III Torneig Gregori Sàn-
chez i disputat durant l’FM, va tenir una alta participació amb jugadors pro-
vinents de tota la geografia catalana, amb un total de cinquanta joves que van 
disputar nou rondes. Els guanyadors van ser  Sergi Prats (7,5 punts, Llinars), 
Arnau Muntal (7, Cerdanyola) i Nicoll Díaz (6, Badia del Vallès). La millor cas-
tellarenca va ser Aya Elkowaihi Talbi amb 4 punts.  || redACCió

Cristina Juni i David Jaén van completar l’Sky Pirineu, una ultra 
trail de 36 km que va disputar-se pels paratges del Parc Natural 
del Cadí-Moixeró. Els dos castellarencs van ser capaços de com-
pletar els 36 km de la cursa de muntanya amb sortida i arribada 
a Bagà (Berguedà).

Formant part de les Golden Trail National Series, l’Sky Pi-
rineu és una exigent cursa que visita el refugi més alt del Pirineu 
Oriental, el Niu de l’Àliga (2.510 m) i passa per les Penyes Altes 
(2.260 m) abans de descendir pels Empedrats, entre d’altres, 
amb 2.600 metres de desnivell positiu. Jaén del CA Castellar va 
completar la prova en 5:17,05 i va arribar el 204 i el 34 de la cate-
goria, dels més de 1.000 participants, mentre que Juni  va ser la 
275 i 21a de la seva categoria amb 17:11,38.

Els guanyadors absoluts de la competició van ser Jan Mar-
garit en masculí i Ainhoa Sanz en femení.  || redACCió

FUTBOL (UE Castellar)

DiSSABTE 19 OCTUBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
10:00   benjamí A – Sabadell FC 
10:00    escola – Can Trias  
11:30     benjamí d – europa SC
11:30     aleví C – PB Sant Cugat 
13:00     infantil C – Sabadell FC  
15:00     juvenil A – eFB ripollet  
18:00     amateur – marina
  
Partits a fora
09:00  San Cristobal -  prebenjamí C
10:30    ripollet CF -  aleví d
10:30    PB Sant Cugat -  aleví A
12:00    Badia -  infantil fem
12:45    europa SC -  juvenil B
13:30    Badia -  prebenjamí A
15:15    Cerdanyola FC -  aleví F
16:55    eF Barberà -  infantil d
19:15    Sant Quirze FC -  cadet A

DiUMENGE 20 OCTUBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   aleví B – ripollet CF  
09:00   aleví e – Badia  
10:30   prebenjamí B – o. Can Fatjó  
12:30     cadet B – Sant Quirze FC  
14:30     amateur fem – Sant Andreu
  
Partits a fora
09:00   Natació Terrassa -  infantil A
09:15    Sant Quirze FC -  infantil B
09:15    Can rull -  aleví C
10:30    Sant Cugat -  benjamí B
11:15    eF Barberà -  benjamí C
17:15    Can rull -  cadet C

AGENDA
Del 18 al 24 D’octubRe

BÀSqUET (CB Castellar)

DiSSABTE 19 OCTUBRE
Pavelló Puigverd
09:00  premini fem – manyanet LC
10:30   mini fem – JeT rosa 
16:30    cadet  – CB St. Josep obrer

Partits a fora
09:30  Nou Bàsquet olesa -  premini 
10:15   CN Terrassa -  mini 
11:00   Valldoreix -  sots 25 B 
16:15   CB gavà -  sots 25 A 

DiUMENGE 20 OCTUBRE
Pavelló Puigverd
19:00    sènior fem – Ue Sant Andreu 

Partits a fora
10:30   CB Sant Pere -  mini 
13:00   Ce Sant Nicolau -  júnior 
18:30   CB iPSi -  júnior fem
19:30   CB Alpicat -  sènior A 

FUTSAL (FS Castellar)

DiSSABTE 19 OCTUBRE
Pavelló Joaquim Blume
12:45    benjamí a -  franciscans
17:00    juvenil b -  centelles ae

Partits a fora
10:15    escola pia -  aleví c
11:30    can cuyàs -  benjamí b
12:00    lliçà D’amunt -  infantil b
12:15    anjor es -  cadet
12:30    franciscans -  aleví b
14:30    n. sabadell -  prebenjamí

DiUMENGE 20 OCTUBRE
Pavelló Joaquim Blume
09:00   infantil a – c. at. sant Joan
10:30   infantil b – Maristes Rubí
12:00   sènior b – ef Montcada

Partits a fora
12:00    Rubí cefs -  juvenil a
18:00    barri can calet -  sènior a

hOqUEi (hC Castellar)

DiSSABTE 19 OCTUBRE
Pavelló Dani Pedrosa
16:00   benjamí a – cp Vic 
17:00   benjamí b – hp tona 
18:00   aleví – igualada hc 

Partits a fora
09:30   ue horta -  sènior 3 cat 
11:00   sant Josep -  prebenjamí a 
14:45   cp taradell -  júnior 
19:45   sentmenat -  sènior 2 cat 

DiUMENGE 20 OCTUBRE
Pavelló Dani Pedrosa
11:30    prebenjamí b – cp Manlleu 
12:30    juvenil – cp Voltregà 

Partits a fora
09:30   cp Vilanova -  fem 13
17:30   hc Montbui -  infantil
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Cinema familiar amb ‘Toy 
Story’, aquest diumenge a 
l’Auditori Miquel Pont

Aquest diumenge, en doble sessió a 
les 12 h i a les 16.30 h, es projecta la 
pel·lícula  d’animació ‘Toy Story 4’ a 

l’Auditori municipal miquel Pont. és 
el quart títol de la sèrie ‘Toy Story’ i 
la seqüela de ‘Toy Story 3’. està di-
rigida per Josh Cooley, amb guió 
d’Andrew Stanton, i es va estrenar 
als cinemes el 21 de juny del 2019 
doblada al català.

El dia 20, projecció de 
‘La vida sense la Sara Amat’ 
a l’Auditori 

‘La vida sense la Sara Amat’ es pro-
jecta aquest diumenge a l’Auditori 
municipal miquel Pont, en una sessió 

programada pel Club Cinema Caste-
llar Vallès i inclosa als actes del Corre-
llengua 2019.  el film està basat en el 
llibre del  mateix nom, ‘La vida sense 
la Sara Amat’ (Premi Sant Jordi de 
novel·la, 2015). Una nit d’estiu, la Sara 
desapareix sense deixar cap rastre.

“Aquesta obra és molt catàrtica”

· quin tema tracta ‘Una gossa en 
un descampat’?
És una obra que tracta la mort pre-
natal, dels personatges de la Júlia i el 
Pau, que perden un fill durant l’em-
baràs. Aquest és un tema tabú, que 
ens sorprèn molt per la informació 
que rebem, i a l’obra veiem com ho 
viuen els protagonistes. És una obra 
que posa un tema sobre la taula que 
no és còmode per a la societat actual, 
però també és una obra amb molta 
llum, amb un missatge potent, cla-
rificador i esperançador.

· L’argument està basat en un 
fet real?
Sí, això li va passar a la Clàudia Cedó, 
l’autora del text de Una gossa en un 
descampat. Ella era l’autora resi-
dent de la Sala Beckett l’any 2018. 
Va patir això que explica l’obra, amb 
cinc mesos d’embaràs va trencar la 

bossa d’aigües i va perdre el seu fill. 
Al cap de dos mesos va començar 
a escriure aquesta obra. Explica 
tot el periple que li va passar, com 
ho va viure ella.

· Com s’ho ha fet, la Clàudia?
Ha fet una dramatúrgia molt intel-
ligent, amb barreja d’escenes de te-
atre i tocs d’humor. Parla d’aquesta 
foscor, i de com moltes dones que 
passen per aquí poden arribar a 
sentir-se molt soles, és un tema 
que no està visualitzat. 

· El teu paper de Júlia és el més 

Aquest dissabte, l’actriu protagonit-
za ‘Una gossa en un descampat’, un 
projecte de la Sala Beckett amb text 
de Clàudia Cedó i dirigit per Sergi 
Belbel que estrena la gira a l’Audito-
ri Municipal Miquel Pont, a les 20.30 
h. L’actriu s’ha fet popular per la pel-
lícula ‘Els dies que vindran’ i per la 
telenovel·la de TV3 ‘Com si fos ahir’ 

ENTREviSTA

MARiA RODRÍGUEZ 
Actriu

 Marina Antúnez

protagonista del muntatge?
Sí, és la protagonista màxima. La Clàu-
dia ha dividit el personatge en dos, ja 
que hi ha la mare –que jo interpreto– i 
la seva consciència –que interpreta la 
Míriam Monlleó. Tots els altres perso-
natges, per exemple el Pau, acompa-
nyen la Júlia en tot això  i fan el seu dol. 

· T’ha costat posar-te en el paper 
de la Júlia?
No, ha estat molt bonic. La Clàudia es-
criu d’una manera meravellosa. Ella 
també és directora i sap com mane-
gar-nos. La teníem molt durant el 
procés i hem pogut gaudir molt d’ella 

concepte de la “massa uniforme”, de 
què tots formem part. Aquesta obra 
és molt catàrtica. 

·Com ha anat la direcció de Sergi 
Belbel?
És un crac creant equips i companyies. 
Va respectar molt el text de la Clàudia 
i ha estat un plaer. És molt intel·ligent, 
sap perfectament què dir-te per saber 
què has de fet i, alhora, et deixa lliber-
tat perquè confia molt en els actors.

· Paral·lelament al teatre, també 
has fet cinema i televisió, oi?
Sí, el que va venir primer va ser Una 
gossa en un descampat. Ara vam pre-
sentar la pel·lícula Els dies que vindran, 
en què també s’explica la història d’un 
embaràs, el meu, m’estic encasellant, 
ha ha! Aquesta història és molt dife-
rent, és l’altra cara de la maternitat. 
És una pel·lícula que va ser molt boni-
ca de gravar amb la meva parella, l’ac-
tor David Verdaguer. Vam estar gra-
vant durant un any i mig i va ser molt 
bonic. Ens ho vam proposar, vam dir: 
va, si creem un argument, i uns per-
sonatges... El Carlos Marqués-Mar-
cet  ens va dirigir, és un gran director 
d’actors. També participo en la sèrie 
Com si fos ahir de TV3. Tot són apre-
nentatges! Jo venia del teatre i, de 
cop, estic arribant a altres formats i 
són súper interessants. A més, m’ho 
passo súper bé.

· i amb què et quedes? 
Amb el teatre és on em sento més cò-
moda i on tinc més experiència. És 
molt realitzador. El teatre és l’artesa-
nia de la interpretació i això m’agra-
da molt. Cada dia tens gent que et ve 
a veure i s’emociona.  

Maria Rodríguez protagonitza ‘Una gossa en un descampat’, l’obra que es podrà veure aquest dissabte. || CedidA

i fer-li totes les preguntes possibles 
que se’ns acudien. Han estat uns as-
sajos molt intensos. 

· quin és el missatge de l’obra?
És un missatge que porta molta llum, 
esperançador i sanador. La Clàudia té 
molta força com a persona i també com 
a dramaturga. Tots tenim un descam-
pat, que són les nostres pors i els trau-
mes que hem pogut passar, però hem 
de fer el cor fort i mirar les ombres de 
cara, assumir-les i tirar endavant. Es 
fa un enaltiment a l’acció de demanar 
ajuda quan estem malament, a tro-
bar-nos en comunitat. Ella parla del 
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culturaliteratura

la castellarenca 
lídia urrutia és una 
de les promotores 
del festival literari

Aquesta setmana arrenca Sabadell 
Negre, la llar del crim literari, un festi-
val impulsat per la castellarenca Lídia 
Urrutia i les companyes Rosa M. Arner 
i Montse Roca (Les Dames del Crim). 
A causa de la convocatòria de vaga ge-
neral en l’àmbit territorial de Catalunya 
per a divendres 18, les organitzadores 
han decidit modificar el calendari d’ac-
tes respecte al que s’havia anunciat fins 
aquest dimecres. “L’any passat vam 
fer la primera edició, la idea va néi-
xer a partir del club de lectura negre 
i va ser tot un èxit”, apunta Urrutia. 
Enguany, les organitzadores tenen un 
repte més difícil, “ja que no volem re-
petir autors de l’any passat”. 

Les activitats que complementen 
el festival centrat en el gènere literari 
negre van començar dimecres, amb 

sabadell negre es presenta per segon 
any consecutiu ple de propostes

NOvEL·LA NEGRA | festiVal

l’espectacle De Casablanca a Skyfall, a 
càrrec d’Il·lús Teatre, amb Marina Pra-
des i Oriol Padrós i l’actor Jordi Boixa-
deres. Dijous 17, als Cinemes Imperial, 
es va projectar la pel·lícula The big sleep, 
de Howard Hawks. “Dijous també s’in-
augura l’exposició de Bolsilibros a 
l’Espai Cultura”, que recull portades 
de l’editorial Bruguera. 

Rosa Maria Arner i Lídia Urrutia van visitar Ràdio Castellar per parlar del programa de Sabadell Negre 2019. || m. ANTúNez

Les actrius Dolors Ruiz i Gemma Pellicer en una moment de l’obra, el cap de setmana passat. || Q. PASCUAL

TiC ESCèNiC | teatRe

Últims dies 
per gaudir de 
TIC Escènic
El cap de setmana passat, TIC Escènic va 
representar L’Òscar i la senyora de rosa, di-
rigida per Jeroni Oller, i que es va poder 
veure dissabte i diumenge. La primera 
de les funcions va anar molt bé de públic, 
mentre que la segona va ser més fluixa. 
En tot cas, la companyia està molt satis-
feta de la bona rebuda del muntatge, que 

reestrena a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu amb la incorporació de dues 
noves actrius.  

Aquest cap de setmana, l’SPF 
acull de nou l’obra de TIC Escènic 
L’Òscar i la senyora de rosa, d’Éric-
Emmanuel Schmitt, traduïda i diri-
gida per Oller. Les actrius que inter-
preten el muntatge són Dolors Ruiz, 
Gemma Pellicer i Olga Torrents. Les 
funcions tindran elloc els dies 19 i 20, 
a les 21.30 h i 18.30 h, respectivament.  

L’obra té un caràcter solidari. 
En aquest sentit, el 50% dels dona-
tius  que es recaptin a les funcions 
de l’obra es destinaran a la recer-
ca del càncer infantil de l’Hospital 
Sant Joan de Déu.  ||  m. A.

Divendres 18 queda anul·lada la 
inauguració oficial amb Joan Fàbre-
gues (Llar del Llibre), Rosa M. Arner i 
Lídia Urrutia (Les Dames del Crim). I 
la taula rodona prevista a les 19 hores 
serà l’acte inaugural, dissabte, a les 
10.30 h. Es tracta d’una taula rodona 
“que hem titulat ‘L’heterogènia de la 
placa’, sobre la creació del personat-

ge de l’investigador”, apunta Rosa M. 
Arner. S’ha convidat Jordi Sierra, Marc 
Pastor, Carlos Bassas i Sebastià Benna-
sar. El club de literatura juvenil La nit 
que Wendy va aprendre a volar d’Andreu 
Martín s’ajorna a divendres 25. La xer-
rada al voltant de la literatura de gène-
re a càrrec de Victoria González i Car-
los Zanón, que havia de tenir lloc a les 

21.30 hores, també s’ajorna.
Dissabte, a les 10.30 h, la xerrada 

serà –com hem dit al paràgraf anteri-
or– L’heterogènia de la placa. A les 11.30 h 
començarà la taula rodona True Crime: 
morbo o morbografia, amb Antonio An-
drés Pueyo, Toni Muñoz, Marc Amat 
i Mayka Navarro. Dissabte també s’ha 
programat un taller infantil a càrrec 
d’Isaac Palmiola i Mariona Bombardó. 
“Intentarem reflexionar sobre per-
què ens enganxa que allò que estem 
llegint sembli real”, afegeix Arner. A 
les 12.45 h seguirà la proposta El policíac 
amb ela geminada, amb Anna Maria Vi-
llalonga, Maribel Torras, David Marín i 
Ilya Pérdigo. “És una activitat d’Òmni-
um, que també hi col·labora, i que se 
centra en l’inici de la novel·la negra 
fins a l’actualitat”. 

Sabadell Còmics ha previst la 
xerrada Del guió a la vinyeta, a les 16.30 
hores, amb Enrique Sánchez Abulí, 
Raule i Josep Maria Polls. De la nò-
mina empresarial a l’expedient policial 
serà una xerrada que també es farà 
dissabte a les 17.45 h amb Teresa So-
lana, Carles Mentuy, Graziella More-
no i Eduard Palomares, que abordarà 
el tema “de si els autors poden viure 
o no només d’escriure”. La darrera 
xerrada tindrà lloc a les 19 h, amb Pau 
Vila, traductor d’Andrea Camilleri al 
català. “Hi ha girs sicilians molt pe-
culiars que Vila ha traduït al català, 
ens explicarà com”, afegeix Urrutia. 
La cloenda és prevista a les 20 hores. 

 || mAriNA ANTúNez
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CASTELLERS DE CASTELLAR | 20 octubRe

Diada capgirada diumenge

Els Castellers de Castellar, durant una actuació el setembre del 2018, a la plaça d’El Mirador.  || Q. PASCUAL

‘God help the Girl’, la pel·lícula que inspira ‘Com tu vols que soni’, properament a l’ETC.

ETC | pRoJectes

impuls a la vocació dels 
joves de secundaria
L’Esbart Teatral de Castellar inicia 
una nova línia d’acció cultural vin-
culant-se amb l’educació secundà-
ria a través d’una producció pròpia 
d’espectacles que s’hauran elaborat 
en el marc dels treballs de recer-
ca de quart d’ESO i batxillerat. En 
aquest sentit, els dies 26 i 27 d’octu-
bre s’han programat  dues funcions 
de l’espectacle Com tu vols que soni, 
una proposta inspirada en la pel-
lícula del gènere musical God Help 
the Girl, amb música de Belle & Se-
bastian. Aquest ha estat el treball 
de recerca de segon de batxillerat 
de l’INS Puig de la Creu. 

L’alumna d’aquest institut, 
Júlia Ribes, ha adaptat la drama-
túrgia i les cançons de la pel·lícula i 
ha gestionat la producció del mun-
tatge a través de l’ETC, que li ha 
ofert la direcció de l’espectacle, 

la il·luminació i la gestió del so, i 
també la sala d’assaig, la difusió i 
la sala del teatre per dur a terme 
les representacions.
L’objectiu d’aquest projecte és mo-
tivar el procés de creació, des de 
l’adaptació fins a la posada en es-
cena. Guillem Seuba i Júlia Alier 
acompanyaran Ribes en la inter-
pretació de l’espectacle i tots tres 
cantaran en directe.

L’ETC vol incentivar, amb pro-
jectes com aquest, la recerca en les 
arts escèniques i oferir els seus ser-
veis perquè més ciutadans i ciuta-
danes en facin ús. Properament, 
l’entitat farà difusió d’aquest ser-
vei als instituts i escoles de secun-
dària del municipi, amb l’objectiu 
de col·laborar en les vocacions ar-
tístiques dels joves del municipi.  

||  redACCió

els castellers de 
castellar del Vallès 
compartiran plaça 
amb tres colles

Aquest diumenge, a les 12 hores, hi 
ha programada una nova Diada Cas-
tellera dels Castellers de Castellar. 

Enguany s’han convidat les colles 
castelleres dels Castellers de Rubí, 
els Castellers de Mollet i els Nyer-
ros de la Plana.

Com a novetat, l’activitat co-
mençarà a les 11 hores a la plaça de 
Catalunya, des d’on s’iniciarà una 
cercavila a peu fins a la plaça Ca-
lissó, on també, com a primera ve-
gada, hi ha prevista l’actuació cas-
tellera conjunta.

Els Capgirats intentaran treu-
re el 4de7 i el pde5, “que són cons-
truccions que vam fer a principi 
de temporada i que estem treba-

  Marina Antúnez

llant a assaig per tornar-les a des-
carregar a plaça”. 

Després de les actuacions s’ha 
programat un dinar conjunt de les 
colles a l’Espai Tolrà.

La colla local anima els assis-
tents a participar en la diada a tra-
vés de les xarxes socials fent servir 
l’etiqueta #sentladiada. La colla 
castellera de Castellar es va fun-
dar el març del 2013 i va ser accep-
tada per la Coordinadora de Colles 
Castelleres de Catalunya el mes de 
juny del 2013. 

 ||   m. ANTúNez
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Aquest dissabte, a partir de les 20 
hores i fins a les 6 de la matinada, la 
discoteca New Order de Castellar del 
Vallès celebra el quart aniversari. Per 
a l’ocasió, comptarà amb convidats po-
tents i ben especials. 

La cap de cartell serà Mia Lucci, 
discjòquei, productora i presentado-
ra del seu propi programa de ràdio a 

la discoteca new order fa quatre anys
Mia lucci encapçala
un cartell musical
amb artistes 
reconeguts en el 
món de l’electrònica

  Marina Antúnez

CELEBRACiÓ | electRÒnica

Mia Lucci, convidada especial del 4rt aniversari de New Order. ||CedidA

Ràdio Eivissa Global durant tres anys 
consecutius, i sòcia de la discogràfica 
amb seu a Berlín Kindisch. Lucci s’ha 
posicionat a l’avantguarda del movi-
ment house i tecno modern. Amb una 
carrera de més de deu anys darrere 
de les cobertes i sis anys a l’estudi, 
s’ha convertit en un element bàsic de 
l’escena house i tecno internacional.

Un altre convidat serà Juarez, un 
dels artistes més aclamats de l’escena 
de Barcelona, que ja ha passat per la 
cabina d’Elrow, La Terraza i moltes 
més. A la celebració també hi partici-
paran els artistes residents Djomby i 
Vallde. A més, també s’ha previst l’ac-
tuació de New Order S.S. Javi D’Lux, 
Aixer, Efren Kairos, Manuel Lobato, 
Joan Cerezo, Ripppin i Richard Ulh. 

El New Order també oferirà un 
gran catering de sushi i degustacions 
clàssiques, amb fresh music d’ambient.  

Elizabeth Taylor després de superar els càstings de Barcelona. ||  TVe

TELEviSiÓ | talent show

La castellarenca 
Elisabeth Taylor 
avança en els
càstings d’OT 2020

La castellarenca Elisabeth Taylor ha 
aconseguit passar les dues primeres eli-
minatòries del talent show més popular de 
la televisió, OT. De les 1.985 persones que 
es van presentar al càsting d’OT 2020 a 
Barcelona, la castellarenca ha estat una 
de les 31 aspirants que van aconseguir 
passar la selecció, i ja ha aconseguit en-

lluernar el jurat de Barcelona inter-
pretant amb la seva guitarra un tema 
propi titulat “Hoy te quiero enamorar”.

En aquesta fase es van perfilant 
els personatges perquè, en la nova edi-
ció d’OT, es busca alguna cosa més que 
veus boniques.

A diferència d’edicions anteriors, 
molts dels aspirants aporten composi-
cions pròpies, com va fer la castellaren-
ca. L’Elisabeth té 25 anys, és originària 
d’Estats Units, i ja ha anat publicant en 
xarxes socials, YouTube i Spotify in-
terpretacions musicals. Ara arribarà 
la fase més complicada, en què haurà 
de competir amb la resta de finalistes 
sorgits d’altres ciutats d’Espanya.  

||   redACCió

BiBLiOTECA | actiVitats

La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
participa en el 15è Premi de Literatu-
ra Infantil Atrapallibres. El Consell 
Català del Llibre Infantil i Juvenil és 
qui convoca el premi, amb el propò-
sit d’estimular en els infants la lectura 
d’imaginació. Qui vulgui participar-hi 
pot adreçar-se a les responsables del 
servei municipal. Cada participant, 
des dels 9 anys fins als 12, haurà de 
llegir tots els llibres que es corres-
ponguin al seu grup d’edat i, entre 
els participants, se seleccionaran els 
guanyadors.

La biblioteca també participa 
en el 24è Premi de Literatura Prota-
gonista Jove, que busca estimular la 
lectura d’imaginació en els nois i noies. 
També es pot recollir la informació de 
les bases al mateix servei municipal.

D’altra banda, una cinquantena 
de persones van assistir a la presenta-
ció del llibre La poesia del cuidar (Ed. 
Hades), de Carme Casas, que va tenir 
lloc dijous passat. L’autora, treballado-
ra social de l’equip de cures pal·liatives 
del Consorci Sanitari de Terrassa, va 
presentar La poesia del cuidar, un re-
cull de contes inspirat directament 
en el fet de cuidar; voluntaris, cuida-
dors, cuidats, etc., són petites peces 
literàries que volen reivindicar la figu-
ra de la persona que es passa hores al 
costat del malalt, de qui necessita ser 
cuidat. “Escoltar-la és sentir ganes 
de llegir el llibre i aprendre. Apren-
dre molt”, deien des de la biblioteca. 
A més de la presentació, les actrius 
Agnès Hernández i Mònica Mimó van 
llegir un parell de contes del llibre de 
Casas.   || m. A.

Concursos 
infantils a la 
biblioteca
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DESTAqUEM EXPOSiCiONS i ALTRES

agenda del 18 al 27 d’octubre de 2019

dissabte 19

11.30 h – JOCS
Juguem en família. Espectacle de 
Clowns d’Êthos
ludoteca Municipal les 3 Moreres
org.: ludoteca Municipal les 3 
Moreres

18 h – BALL
Festa country
sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de saló

20 h – MÚSiCA
4rt aniversari de New Order
actuacions diverses
c/ terra alta, 90
org.: new order

20.30 h - TEATRE
Una gossa en un descampat, 
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

11 h – BALL
Masterclass de zumba
plaça d’el Mirador 
org.: agrupació catalunya contra el 
càncer
 
 
 

a partir 11 h – PROPOSTA
5a Diada Castellera Capgirada
11 h - cercavila (inici a des de la pl. 
de catalunya)
12 h - actuacions castelleres (pl. de 
cal calissó)
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

18.30 h - TEATRE
L’òscar i la senyora de rosa
a càrrec de tic escènic
preu: taquilla inversa. Reserves a 
l’a/e ticescenic@gmail.com
sala de petit format de l’ateneu
org.: tic escènic

18.45 h - CiNEMA
La vida sense la Sara Amat
cicle gaudí. activitat inclosa en el 
correllengua 2019
auditori Municipal
org.: cccV

dimarts 22

19 h – PROPOSTA
Ple Municipal
ca l’alberola
org.: ajuntament

dimecres 23

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 – TALLER
‘Autoestima 2.0, per a la vida mo-
derna’
a càrrec de silvia gallego
casal catalunya
org.: tothicap
*cal inscripció prèvia. aportacions 
destinades a suport castellar

divendres 25

De 16 a 23 h – PROPOSTA
Passatge del terror
setmana del terror Jove
espai tolrà (entrada per la sala blava)
org.: castellar Jove
*Recull la teva entrada al c. 
portugal, 2, de dl. a dc. de 16 a 20 h

21 h – CiNEMA
Cinefòrum: Lejos de Praga
auditori Municipal
org.: club cinema castellar Vallès

dissabte 26

10 h – PROPOSTA
“Passejant amb Joan Arús. Ruta 
poètica a l’entorn del riu Ripoll”
lloc de sortida: c. Major
org.: biblioteca Municipal antoni 
tort i centre d’estudis de castellar 
del Vallès – arxiu d’història
*inscripció prèvia a la biblioteca

11.30 h – iNFANTiL
L’hora del Conte infantil: A de 
Brossa, amb Assumpta Mercader
biblioteca Municipal antoni tort
org.: biblioteca Municipal antoni tort

11.30 h – iNFANTiL
L’hora del Pati: 
Juguem amb vehicles
ludoteca Municipal les 3 Moreres
org.: ludoteca Municipal les 3 
Moreres

18.15 h – PROPOSTA
Festival SOM. Unint música, 
dansa i emoció
18.15 h  – actuació dels capgirats 
(plaça del Mercat)
19 h – inici del festival (auditori 
Municipal)
org.: suport castellar

22.30 h – BALL
Nit de ball amb Solistes
sala blava de l’espai tolrà
org.: pas de ball

diumenge 27

12 h – MÚSiCA
Concert de tardor JOCvA:
Passat vestit de present
auditori Municipal
org.: acció Musical castellar

16.30 h i 18.45 h – CiNEMA
Cinema familiar: El rey león
auditori Municipal Miquel pont
org.: ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec d’Almas Gemelas
sala blava de l’espai tolrà
org.: amics del ball de saló

18.30 h – ESPECTACLE
Com tu vols que soni
+info: a/e 
esbartteatralcastellar@gmail.com
sala de petit format de l’ateneu
org.: esbart teatral de castellar

Taller: Autoestima 2.0, per a la 
vida moderna
dimecres 23 · 19 h · Casal Catalunya

el taller ‘Autoestima 2.0, per a la vida 
moderna’ tindrà lloc dimecres que 
ve al Casal Catalunya en una activitat 
organitzada per Tothicap i inclosa al 
cicle d’activitats programades per al 
mes d’octubre de Suport Castellar - 
Salut mental “Parlar i escoltar salva 
vides”. el taller anirà a càrrec de 
Sílvia gallego. Tothicap és un grup 
estable de persones que es dedica a 
promoure activitats dins del muni-
cipi per fomentar la participació so-
cial i crear xarxa entre la ciutadania. 
ofereix activitats per gaudir i com-
partir el temps lliure.

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

Taller de recerca de feina: “Xarxa de contactes efecti-
va. Networking: descobriment i pràctica”
A càrrec de Josep ramon Nolla, de Nau desenvolupament 
professional, SL

Dc. 23 i dj. 24 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h al Servei 
Local d’Ocupació
inscripcions al tel. 93 714 40 40 (de dl. a dj. d’11 a 13 h) o a 
l’a/e lsalomo@castellarvalles.cat
organització: Ajuntament i diputació de Barcelona

l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCiES DE GUÀRDiA 
 
 
DiVenDRes 18 FENOY 
Dissabte 19 FENOY 
DiuMenge 20 CASTELLAR 
Dilluns 21 EUROPA 
DiMaRts 22 CASANOvAS 
DiMecRes 23 ROS 
DiJous 24 PERMANYER 
DiVenDRes 25 CATALUNYA 
Dissabte 26 EUROPA 
DiuMenge 27 YANGÜELA 

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

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

“Molts nens, donades les circumstàncies adequades, són lectors per naturalesa fins que el  seu instint és destruït pels mitjans ”
Harold Bloom

@mireiacasamada @jordi_novatek_urbek @arnaucabeza
Una delícia Camins naturals girona

MEMòRiES DE L’ARXiU D’hiSTòRiA 

iNSTAGRAM · @lactual

Marta Bayo Lerma
Col·legiada num. 23825 · Optimón Òptics

c. Passeig nº 36 ·  T. 93 714 22 88

Què és la teràpia visual?

Recoma-
nació

penúltima

Dolors Soler vilardebó 
97 anys · 10/10/2019        
José Jiménez Sánchez 
94 anys  · 10/10/2019          
Antonio Martínez Alba   
76 anys · 10/10/2019         
Natalia García Díaz       
97 anys · 12/10/2019       

TELèFONS DiNTERèS: Ajuntament 93 7 14 40 40 ·  Fax Ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49 
51 ràdio Castellar 93 714 43 40 · Casal Catalunya 93 715 89 98 · Casal Plaça major 93 714 36 55 · CAP 93 747 11 11 · Servei de Català 93 714 30 43 · Centre de Serveis 93 747 10 55 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · mossos d’esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · oSB  93 7 14 53 89 · ACC 93 7 14 6 7 39 · recollida de mobles 900 150  140 · Taxis Castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia  93 714 52 83

Quan una persona nota que no hi veu bé 
o refereix molèsties relacionades amb la 

vista el primer pensament que ve al cap és: 
pot ser que necessiti ulleres.

No obstant això, no sempre es així. Hi ha 
determinats casos en que un pacient refe-

reix mals de cap, fatiga ocular, sensació que 
les lletres li ballen quan llegeix... però una 

vegada avaluat veiem que no presenta cap 
tipus d’error refractiu o, si ja porta ulleres, 
aquest no ha variat. És a dir, no cal posar o 
canviar les ulleres. És en aquests casos de-
terminats quan pot ser que la persona ne-

cessiti un entrenament visual, també cone-
gut com “teràpia visual”. La teràpia visual 

consisteix en una sèrie de exercicis per mi-
llorar les habilitats visual quan aquestes 

no es troben ben desenvolupades. Es tre-
ballen des de problemes d’enfocament, de 
motricitat ocular o coordinació d’ambdós 

ulls fins a estimulació visual en casos de es-
trabisme o ambliopia (ull gandul) i també 

es troba molt relacionada amb problemes 
d’aprenentatge en cas dels nens. Cada cas 
és individualitzat segons el problema que 

hi hagi però resulta molt efectiva indepen-
dentment de l’edat del pacient.

Fa 40 anys, ja dins l’actual règim polític, diversos membres de l’Esbart Teatral van ser detinguts durant 
tres dies per haver organitzat una cercavila satírica que simulava una processó amb tots els elements 
del règim anterior: l’alcalde i els membres de l’Ajuntament, representants de la Guardia Civil, membres 
del Movimiento... El poble va reaccionar a les detencions amb una gran manifestació de protesta i amb 
aquest mural fet a la Plaça Major amb la col·laboració d’artistes castellarencs.  || FoNS: Jordi gArròS ||  

TeXT: roger roCAVerT

Mural en defensa de la llibertat, 1979
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la contra

Antonio Gómez

Tenim molt a ensenyar,
 però hi ha gent 
que no ho valora

Usuari del TEB Castellar des de fa 15 anys

Q
. P
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C
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A
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L’Antonio és una apassionat de la història, especialment 
del Renaixement. Fa 15 anys que és usuari del TEB 
Castellar, on es troba com en família. Això fa que, encara 
que sigui sabadellenc, també se senti castellarenc

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Bona persona
Un defecte que no pots dominar?
Poruc
Una persona que admires?
Leonardo da Vinci
quin plat t’agrada més?
Les llenties
Un animal?
els gossets
Un viatge pendent?
itàlia
Un llibre?
m’agraden els de Stephen king
Un músic?
Luz Casal
Una pel·lícula?
Les de Harry Potter
Un somni
Visitar el museu Leonardo da Vinci
Un comiat?
Amb una abraçada

”

“

· Fa quinze anys que ets usuari 
del TEB Castellar. Recordes com 
van ser els teus inicis?
Tenia uns vint-i-tres anys quan vaig 
entrar, ara en tinc trenta-vuit. El 
TEB  just començava a Castellar i hi 
havia poques coses, només el taller. 
Vaig conèixer companys que enca-
ra avui hi són, com la Manoli, el Mi-
guelito... hi som des de fa tants anys 
que som com una família. M’agrada 
molt estar aquí. 

· El TEB és un taller escola per a 
persones amb discapacitat intel-
lectual. quina creus que és la si-
tuació d’aquestes persones res-
pecte la societat actual?  
Crec que haurien de tenir més drets. 
Que puguin opinar sobre ells matei-
xos, a decidir per ells mateixos. La 
societat de vegades els té una mica 

apartats, com dient “pobrets”. I això 
tampoc pot ser. Al TEB demostrem 
que tots tenim capacitats, el que 
passa és que cadascú té les seves. 
Aquí aprenem moltes coses. 

· què els diries a la gent que no 
us valora?
A la gent que pensa que nosaltres no 
tenim capacitats els diria que això 
no és així. Ens han de valorar. Nos-
altres podem aprendre d’ells, però 
ells també poden aprendre de nos-
altres. Tenim molt a ensenyar, però 
hi ha gent que no ho valora. És cert 
que potser cada vegada tenim una 
mica més d’espai a la societat. Ara, 
per exemple, podem votar, tenim 
dret a vot i n’estic molt content. 

· Com et definiries, Antonio?
Bé, la gent em diu que no tinc mal-
dat, que sempre vaig amb el bé per 
endavant. Em considero una bona 
persona i sempre intento ajudar. 

Després, és veritat que quan estic 
intranquil per la feina, per coses que 
no em surten o per qualsevol altre 
tema, em preocupo, em poso pensa-
tiu, però ho porto bé. 

· quines aficions tens?
Jo formo parts dels Gegants de Sa-
badell des de fa cinc anys. Toco el 
bombo. Assagem cada setmana, els 
dimecres. M’agrada molt i a les cer-
caviles m’ho passo molt bé, és molt 
divertit. Els gegants que acompanyo 
són l’Avi i l’Àvia, que fa poc van fer 
noranta anys, el Vincentó, el Roger 
i l’Elisenda i el Feliu i la Salut. Però 
tot i que soc de Sabadell, fa tants 
anys que vinc a Castellar i em rela-
ciono amb la gent i amb la vila que 
em sento part de Castellar.

· D’on ve l’afició per la història?
Em vaig començar a interessar aquí, 
al TEB, amb el Sergi. Després, agafo 
sempre llibres d’història a la bibliote-

ca. M’agrada molt saber sobre l’Im-
peri romà, però la meva època pre-
ferida és el Renaixement, i concre-
tament Leonardo da Vinci.

· Perquè t’agrada aquest perso-
natge històric?
Va ser escultor, pintor i inventor. Ell 
va pensar molts artefactes i invents 
que si no fos per ell mai haguessin 
existit. No haguéssim avançat tant 
com a societat. Va inventar la màqui-
na voladora, l’helicòpter, la ballesta 
o el tanc, entre d’altres.

· També fas esport?
Formo part de l’equip de futbol del 
TEB des de fa tres anys. Normal-
ment jugo de davanter, tot i que 
de vegades he fet de defensa. Amb 
l’equip hem participat en els Special 
Olympics, una mena d’olimpíades. I 
el que m’agrada de participar-hi és 
que conec gent nova, d’altres llocs. Jo 
soc del Málaga, perquè el meu pare 

és d’allà. I m’agrada molt, tant la ciu-
tat com l’equip. És a segona, però.

· quan fas teatre et passa una 
cosa curiosa. T’ofereixen el paper 
de dolent.  
L’any passat vaig fer d’Scar a El rei 
lleó i aquest any de Yafar a Aladdín. 
No m’agrada fer el personatge do-
lent, perquè jo soc bona persona. 
Però un actor ha de fer el que li diuen. 
Per aprendre el guió, el llegeixo mol-
tes vegades. Aquest últim, en tres 
setmanes ja me l’he après, el vaig 
memoritzant, repetint-lo al cap. Em 
terroritza quedar-me en blanc sobre 
l’escenari. Per això cal assajar molt. 

· quin somni t’agradaria complir?
Home, estaria bé que el Màlaga 
pugés a primera, però això no depèn 
de mi. El que m’agradaria de debò és 
anar a visitar el museu Leonardo da 
Vinci, que és a Florència, on va néi-
xer Leonardo. 

 Cristina Domene


