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Setmanari d’informació local

Meritxell Genescà, aquest dijous a l’hospital barceloní, és investigadora principal del grup de recerca en malalties infeccioses del Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR). || q. pascual

A l’avantguarda 
de la investigació

sAlut | p 04

la castellarenca Meritxell Genescà 
ha participat en un important avenç 
de l’Hospital Vall d’Hebron sobre el VIH

Protestes al ple de pressupostos 
per la sentència del Suprem
uns cent manifestants van exigir a l’equip de govern        
el rebuig a la sentència i demanar l’amnistia dels presos

polítIcA | p 03
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el tema de la setmanaple d’octubre

L’equip de govern va aprovar els 
pressupostos municipals del 2020 
amb l’abstenció de Cs, el vot con-
trari d’ERC i l’absència de Junts per 
Castellar i la CUP. El que acostuma 
a ser el ple més important de l’any, 
en què els grups despleguen el seu 
model de vila a partir de la propos-
ta de pressupostos i ordenances, no 
es va poder desenvolupar amb nor-
malitat ja que una part del centenar 
de veïns presents a Ca l’Alberola –els 
situats a fora de la sala– ho va impe-
dir fent tot tipus de sons eixordadors 
(amb cassoles, percussions i, fins i 
tot, un altaveu des d’on s’anava po-
sant música a tot volum). La concen-
tració demanava al ple que l’equip de 
govern rectifiqués el vot emès en el 
ple extraordinari de dijous passat 
que va tractar la sentència del Tri-
bunal Suprem contra els polítics i 
líders independentistes. En aquell 
ple, els grups independentistes van 
presentar la moció de l’Associació 
de Municipis per la Independència 
(AMI) que  –a grans trets– rebutja-
va la sentència i demanava l’amnis-
tia per als presos i l’equip de govern 
va votar-la en contra presentant una 
esmena a la totalitat.

Des de l’inici de la sessió ja es va 
fer patent que el debat de pressupos-
tos quedaria molt tocat pel soroll que 
feia una part dels manifestants situats 
a l’accés de Ca l’Alberola. De fet, la re-
gidora de la CUP va decidir no partici-
par en el ple i es va reunir amb els ciu-
tadans concentrats al carrer. Abans 
del ple, la CUP havia explicat en un 
comunicat que “el país està aturat 
davant la vulneració constant de 
drets per part del govern espanyol 
i el nostre Ajuntament segueix en-
davant amb la seva activitat com si 
no passés res”. I van detallar que la 

regidora de la CUP es manifestaria 
al carrer per no formar part del que 
van qualificar de “farsa”.

Els dos regidors de Junts per 
Castellar sí van iniciar el debat de 
pressupostos. Tot i això, el seu por-
taveu, Pau Castellví, va demanar en 
un parell d’ocasions a l’equip de go-
vern que es replantegés la votació de 
la moció de rebuig a la sentència per 
estar “al costat correcte de la histò-
ria”. La seva petició no va ser atesa i 
abans de la votació dels punts relaci-
onats amb el pressupost van decidir 
abandonar el ple. Abans de marxar, 
Castellví havia  apuntat que l’equip 
de govern havia recollit al pressupost 
setze propostes que el grup de Junts 
portava al seu programa electoral 
però no va desenvolupar-les. Des-
prés del ple, Junts va argumentar en 
un comunicat que “en l’actual con-
text de repressió, com a indepen-

un ple de pressupostos incòmode

En primer terme, un dels assistents que van omplir Ca l’Alberola mostra al ple un cartell reivindicant la llibertat dels presos. || q. pascual

protesta al ple per 
exigir el rebuig a la 
sentència del suprem

 J.G.

dentistes no ens podem permetre 
contribuir a normalitzar la situ-
ació. Especialment en un context 
en què el nostre Ajuntament no ha 
sigut capaç de sumar-se a la majo-
ria d’ajuntaments de Catalunya en 
condemnar la vergonyosa sentèn-
cia del Tribunal Suprem i en exigir 
la llibertat dels presos polítics”.  

Des d’ERC també es van fer al-
guns retrets a l’equip de govern per 
part del seu portaveu, Rafa Homet: 
“Es podien haver abstingut en el 
ple extraodinari com ha passat a 
altres municipis, però s’han aga-
fat a la línia més dura del PSC te-
nint ara mateix quaranta perso-
nes empresonades”. No obstant, 
els republicans sí van voler parti-
cipar en el debat de pressupost i el 
seu portaveu va argumentar el seu 
vot negatiu. Segons va explicar, “el 
pressupost no  contempla la tari-

fació social ni la progressivitat en 
les ordenances i taxes”.  També va 
criticar que, al seu parer, el discurs 
d’investidura de l’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, no s’ha vist correspost amb 
els pressupostos: “No s’està fent res 
seriós contra l’emergència climà-
tica”, va dir. 

Aquesta va ser l’única rèplica 
que va rebre la tinenta d’alcalde d’Eco-
nomia, Yolanda Rivera, encarregada 
de fer una explicació del pressupost 
que era molt difícil de seguir pel so-
roll de fons. La regidora va defensar 
una proposta de comptes de 24,1 mi-
lions per al 2020 amb un increment 
de la despesa social que, segons va dir, 
“suposa el 25% del total del pressu-
post”. També va destacar l’impuls de 
la nova regidora d’Innovació amb la 
posada en marxa del projecte Cas-
tellarLAB basat en l’ús intensiu de 
noves tecnologies per  a estudiants o 
emprenedors. Sobre la fiscalitat, Ri-
vera va traslladar que es proposa la 
pujada de l’1% per l’IBI i la majoria de 
taxes municipals. La taxa de residus 
s’incrementa un 2% i l’impost de ve-
hicles es congela. Finalment, va su-
bratllar que s’eixugaran 1,2 milions de 
l’endeutament procedent de préstecs, 
“i es mantindran els criteris mar-
cats pel pla d’ajustament aprovat 
per a aquest ple el 2012”. Això supo-
sarà que al final del 2020 “l’endeuta-
ment estarà molt per sota del límit 
legal”. L’alcalde també va intervenir 
per assenyalar que els pressupostos 
també permetran fer el camí del riu, 
“un projecte de municipi que mar-
carà el futur del poble”. 

Finalment, el regidor de Cs, 
Matías de la Guardia, tot i que sí va 
participar en la votació fent una abs-
tenció no va intervenir en el ple. En 
un comunicat posterior va informar 
que “davant la manca de normali-
tat per fer el ple, m’he vist obligat 
a lliurar-li a l’alcalde en mà un es-
crit en què li he dit: no s’escolta, se-
nyor alcalde. Garanteixi el dret de 
poder tenir una intervenció de ve-
ritat”. Des de Cs lamenten que “no 
s’hagi fet cap mínim gest per cri-
dar a l’ordre els manifestants per 
evitar aquest boicot”.  

Gran manifestació a 
Barcelona dissabte

+MOBILITZACIONS

Des de Castellar del Vallès sor-
tiran dos autocars de l’ANC amb 
un centenar de castellarencs per 
participar en la manifestació, se-
gons ha informat la secció local 
de l’Assemblea. El punt de troba-
da del comboi castellarenc seran 
les piscines de Puigverd a les 
14.30 hores. “La nostra pancar-
ta dirà ‘Contra la sentència, per la 
independència’, però realment hi 
ha molts motius per participar-hi, 
com per exemple l’actuació po-
licial o les detencions del 23-S”, 
detalla Alfred Rius, coordinador 
de la secció local de l’ANC.
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salut

La castellarenca Meritxell Genescà 
és investigadora principal del grup 
de recerca en malalties infeccioses 
del Vall d’Hebron Institut de Recer-
ca (VHIR). Juntament amb la doc-
tora María José Buzón, ha liderat un 
estudi en el qual, després de gairebé 
tres anys de recerca, han identificat 
un nou tipus cel·lular com a principal 
diana i reservori en teixits de perso-
nes infectades pel virus VIH. L’estu-
di, que s’ha publicat a la revista Na-
ture Communications suposa un salt 
endavant en la recerca contra aques-
ta malaltia. 

L’objectiu de l’estudi ha estat 
comprovar si les cèl·lules residents 
de memòria TRM podien ser un re-
servori del VIH, el que les converti-
ria en un dels majors reservoris del 
virus, ja que són les cèl·lules més 
abundants en teixits. “Aquesta era 
la nostra hipòtesi, per això vam 
utilitzar teixit de cèrvix, de coll 
uterí, gràcies a una col·laboració 
que tenim amb els ginecòlegs i els 
patòlegs d’aquí, de l’hospital de la 

  Cristina Domene

un pas endavant 
pel tractament 
del virus del VIH
la investigadora  castellarenca txell Genescà, 
de l’Hospital Vall d’Hebron, publica avenços en 
reservoris del VIH a ‘Nature communications’

La investigadora castellarenca Txell Genescà, ahir dijous, a l’Hospital Vall d’Hebron. || q. pascual

SALuT | INVestIGAcIó

Vall d’Hebron. Vam poder obser-
var dues coses. Per una banda, si 
infectàvem aquestes cèl·lules en el 
laboratori amb el virus eren unes 
dianes preferencials i si anàvem 
a pacients, les que tenien aquesta 
característiques de residència de 
memòria, tenien més quantitat de 
virus romanent”, explica l’experta.

En declaracions a L’Actual, la 
castellarenca explica que habitual-
ment la sang és la mostra que es pot 
estudiar, “però, pel que fa als tei-
xits, sabem que les poblacions de 
cèl·lules que hi tenim són bastant 
diferents”. En els últims anys s’han 
descrit unes cèl·lules que se’ls diu resi-
dents de memòria (TRM); cèl·lules que 
només es poden trobar en el teixit, no 
recirculen, la seva funció precisament 
és romandre en els teixits i donar una 
protecció a llarg termini a aquests tei-
xits davant d’agressions bacterianes, 
virals, etc. “Aquestes cèl·lules tenen 
unes característiques que són molt 
diferents de les cèl·lules que podrí-
em trobar en sang i que les conei-
xem molt bé perquè les hem estudi-
at molt millor. Tot i que tenen unes 
característiques que, a priori, pot-

ser no pensaries que poden ser un 
reservori viral per alguns marca-
dors que no teníem en compte ha-
bitualment, el fet és que són unes 
cèl·lules de llarga vida que estan 
presents ja en els teixits d’entra-
da. Per tant, vam pensar que eren 
unes bones candidates a, per una 
banda, infectar-se, i després, ser 
‘reservoris virals’, que a més són a 
teixits de més difícil accés”, detalla 
la investigadora.  

La investigació ha estat possi-
ble gràcies a un equip de nou perso-
nes entre investigadores, estudiants 
predoctorals, estudiants de màster, 
alguns que ja acaben el doctorat i 
algun tècnic. “Som un laboratori 
dins del grup d’infeccioses. El la-
boratori està liderat per la Maria 

José Buzón, que és l’experta en 
reservoris  i en tot el tema de ge-
nètica molecular i jo estic com a 
una altra investigadora, sempre 
he tocat més el tema de mucoses, 
teixits i immunologia”. La caste-
llarenca assegura sentir satisfacció: 
“És la nostra feina, i quan arribes 
al final de camí és una satisfacció, 
la satisfacció que ha servit per al-
guna cosa. De vegades costa, però”. 

El fet important d’aquest estudi 
és que han descrit que aquestes cèl-
lules són un reservori, segurament 
dels més importants, perquè aques-
tes cèl·lules són en tots els teixits. 
“Així doncs, noves teràpies dirigi-
des a l’eliminació del virus que per-
sisteix en aquests pacients han de 
tenir en compte aquest tipus cel-

lular, present en tots els teixits” 
assegura la Dra. Genescà.

Respecte a com està en aquests 
moments el món de la recerca, Ge-
nescà opina que, “ara mateix, tenim 
projectes,  però, en el meu cas  par-
ticular el tema difícil són els con-
tractes als investigadors. És molt 
complicat tenir contractes a llarg 
termini, després de tants anys d’in-
vestigar i de fer la nostra feina, en-
cara anem amb contractes d’un 
any, de dos anys i precaris”. “És 
trist perquè tampoc inspira la gent 
jove. La gent reconeix molt la cièn-
cia i el que es fa, però després, els 
pobres investigadors de vegades 
estem en una situació que tam-
poc és òptima i molta gent ha de 
marxar fora”, comenta Genescà.  
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tradicions

la festa de la castanyada ja s’acosta
Hi haurà passatges del terror, pel·lícules, microrelats de terror, contes de la castanyera, ball i  una castanyada familiar 

Queda poc per a la Castanyada i de 
fet, avui comença la primera activitat 
organitzada per l’Ajuntament, dins 
de la programació de Castellar Jove. 
La primera de les iniciatives progra-
mades, que tindrà lloc aquest diven-
dres, entre les 16 hores i les 23 hores, 
serà el tradicional passatge del ter-
ror, que enguany se celebrarà als so-
terranis de l’Espai Tolrà. La segona 
de les propostes consistirà en la pro-
jecció de dos films que formen part 
de la saga de terror Expediente War-
ren, que es podran veure a partir de 
les 16 hores del 30 d’octubre a l’Audi-
tori. Els films seleccionats són Expe-
diente Warren: The Conjuring i Expe-
diente Warren: El caso Enfield.  Totes 
dues pel·lícules es basen en històries 
reals documentades pels demonòlegs 
Ed i Lorraine Warren.

solidaritat i castanyada familiar

El 31 d’octubre la Creu Roja a Caste-
llar del Vallès organitzarà, per primer 
cop, un túnel del terror solidari amb 
motiu de la festivitat de Halloween. 
Inspirat en la història del local on ac-
tualment es troba l’entitat –l’antic 
ambulatori del poble–, el túnel esta-
rà ambientat en un hospital abando-
nat. Les persones que hi participin 
hauran de superar una sèrie de pro-
ves terrorífiques i esgarrifoses per 
tal de poder-hi escapar. 

L’activitat es durà a terme entre 
les 17:30 i les 20:30 h a la seu de Creu 
Roja, a la plaça de la Llibertat s/n, i 
està adreçada al públic a partir dels 
7 anys. L’entrada consistirà en un 
donatiu d’un euro per persona, i els 
fons recaptats es destinaran a les ac-
tivitats que l’entitat duu a terme a la 
vila, entre les que es troben els tallers 
de gent gran, el programa “Èxit esco-
lar”, o el casal de joves Crajec. 

Aquesta acció serà possible 
gràcies al voluntariat de l’assemblea 
local de la Creu Roja, que engloba les 
poblacions de Castellar, Sentmenat, 

 Jordi Rius

Sant Llorenç Savall i Polinyà. El Mer-
cat Municipal se sumarà a la festa de 
la Castanyada amb els Contes de la 
Castanyera, a càrrec de la contacon-
tes Rosa Fité, a partir de les 18 hores. 
Si voleu tastar castanyes acabades 
de fer, hi ha nombroses parades per 
tot Castellar. Suport Castellar munta 
una parada a la plaça Catalunya, al 
carrer Prat de la Riba cantonada 
amb el carrer Balmes, entre les 10 i 
les 22 h dels dies 31 d’octubre, a més 
de l’1, 2 i 3 de novembre.

les escoles

Les escoles  de Castellar també or-
ganitzen castanyades, algunes ober-
tes com la del Mestre Pla. A partir 
de les 17 h al pati de l’escola hi haurà 
una Festa de la Castanyada plena 
d’activitats amb tallers per als més 

Els figurants participants al passatge del terror, que l’any passat es va fer pels voltants del parc de Canyelles. || q. pascual

Reordenació de 
la circulació 

+ CEMENTIRI

La policia local reordenarà la circula-
ció de vehicles a la zona d’accés al ce-
mentiri municipal durant la festivitat 
de Tots Sants. Durant tot el dia el car-
rer del Serrat del Vent esdevindrà de 
sentit únic, en aquest cas amb accés 
limitat en sentit ascendent. Per tornar 
a la rotonda de la Dona Acollidora, els 
vehicles hauran de baixar pels carrers 
de l’Olleta, del Reiet i dels Fruiters. 
D’altra banda, el cementiri munici-
pal obrirà de 9 a 19 hores fins l’1 de no-
vembre inclòs, mentre que l’oficina 

de gestió de l’equipament obrirà en el 
seu horari habitual (de dilluns a diven-
dres, de 9 a 14 hores) i també el dis-
sabte 26 i el diumenge 27 d’octubre, 
en el mateix horari. A partir del dia 2, 
el cementiri farà l’horari d’hivern, és a 
dir, obrirà de dilluns a dissabte de 9 a 
18 h i diumenges i festius de 9 a 14 h.
L’empresa concessionària de la 
instal•lació, Gestió Integral de Ce-
mentiris (GIS), ha dut a terme durant 
tot l’any diverses actuacions de man-
teniment a l’interior del cementiri. 
Així, entre d’altres, s’han pintat algu-
nes façanes d’agrupacions de nínxols 
i s’han fet millores a l’enjardinament. 
També s’hi han construït dos nous 
panteons i cinc tombes, i també es 
preveu que properament es constru-
eixin nous nínxols.   || redacció

petits, castanyes i moscatell gratuït, 
la visita de la Castanyera, un espec-
tacle infantil, una exposició de mo-
niatos disfressats, música, manuali-
tats, maquillatge... I és clar, servei de 
bar, tant per berenar com per sopar. 
Tot el que es recapti será per al viat-
ge de fi de curs dels alumnes de 6è. 
El sopar inclou hamburgueses, pata-
tes fregides i beguda per només 4,5 
€. Els tiquets es poden comprar a la 
secretaria de l’AMPA. Com ja és tra-
dició, també es pot gaudir de l’aterri-
dor Túnel del Terror. Els tiquets es 
lliuraran al bar amb una consumició 
mínima de 0,50 €. 

A les 18.30 h, l’Escola Munici-
pal d’Adults organitza una sessió de 
lectures de microrelats terrorífics 
seguit d’un berenar fantasmagòric  
a la seu de la mateixa escola, al car-
rer Pedrissos.

L’Associació Amics del Puig de 
la Creu organitza una castanyada fa-
miliar al pati interior de l’edifici. El re-
cinte s’obrirà a les 19.30 h i una hora 
més tard hi haurà un sopar i casta-
nyada. El sopar consta de pa amb 
tomàquet i embotits, aigua i vi (be-
gudes extres a part), castanyes, mo-
niatos, panellets i moscatell. A les 12 
h s’acabarà l’activitat. La celebració 
té places limitades i els preus són de 
20 euros per als adults, 12 euros per 
als menors de 12 anys i 6 euros per als 
menors de 5 anys. Afanyeu-vos per-
què les reserves es poden fer fins el 
25 d’octubre al telèfon 666 701 455.

I per acabar la jornada, el ma-
teix 31 d’octubre Pas de Ball i Tot Ba-
llant organitza el Gran Ball de la Cas-
tanyada amb el duet Pentagrama a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà.

tots sants

L’Associació Amics del Puig de la 
Creu farà el dia de Tots Sants a la ca-
pella romànica de Santa Maria de la 
Creu, un espai de silenci en memò-
ria i record dels difunts amb opció de 
personalitzar una llàntia. L’espai de 
silenci estarà obert entre les 9 i les 
13 h del migdia.  



DEL 25 AL 30 D’octubrE DE 201906

actualitat

La Comissió de Sostenibilitat i Eco-
nomia Circular de Pimec organitza 
la jornada Oportunitat per a la reduc-
ció de costos energètics el dia 30 d’oc-
tubre al Sant Cugat Trade Center. 
La sessió té l’objectiu d’analitzar les 
accions prioritàries que poden dur 
a terme les petites i mitjanes em-
preses per aconseguir una reduc-
ció dels costos energètics i millo-
rar-ne la competitivitat. Això serà 
possible gràcies a la implantació de 
diferents canvis en l’àmbit energè-
tic com l’autoconsum i l’autosufici-
ència energètica, l’eficiència ener-
gètica i la negociació de preus de 
subministraments. La castellaren-
ca Laura Garcia, de la consultora 
energètica Onsen Energia i mem-
bre de l’executiva de Pimec en l’àrea 
d’energia, serà una de les ponents 
de la jornada. 

Garcia considera que el mer-
cat energètic s’ha anat professiona-
litzant des de la seva liberalització 
i que la jornada surt de la necessi-
tat que les pime “no tenen prou 

com reduir els costos 
energètics a l’empresa

pIMEC VALLèS | jornades METEOROLOGIA | balanç

Finalment, el quiosc del Mercat no tornarà a obrir. Després de l’in-
cendi del 27 de setembre, que va afectar tota l’estructura, el seu res-
ponsable, Dani Nicolás, ha decidit tancar les portes perquè no pot fer 
front a les despeses. Nicolás admet que la indemnització que rebrà no 
serà suficient per tornar a aixecar el negoci i per això ha decidit tan-
car: “No podem continuar perquè, a més de ser un sinistre total, 
caldria tornar a fer i reconstruir de nou el quiosc”. El cert és que 
Dani Nicolás feia temps que es volia traspassar el negoci i hi havia al-
guna persona interessada, però ara no es podrà fer l’operació. “Estàs 
en aquell moment que busques feina, a veure què et paga l’asse-
gurança, si s’enfilarà molt la quantitat o no, i si hi arribaràs”, re-
coneix Nicolàs que, després de set anys, admet que tornarà a fer de 
comercial, que és del que de sempre ha treballat. L’Ajuntament de Cas-
tellar del Vallès té intenció que la parada es torni a ocupar i potser cal-
drà treure’n de nou a concurs la concessió. El bar el Racó del Mercat 
va tornar a obrir les portes divendres passat, tres setmanes després 
de l’incendi, fins i tot amb la zona de terrassa a la plaça del Mercat. És 
possible que el bar hagi de tornar a tancar alguns dies perquè s’ha de 
pintar tot el paviment i el vestíbul del Mercat.  

Pel que fa a la floristeria Carmona, la propietària va obrir de ma-
nera provisional dimarts de la setmana passada davant mateix de la pa-
rada, on s’hi estarà fins que no estigui acabada la reconstrucció de l’es-
tabliment. La intenció de la seva propietària és, com a mínim, salvar la 
campanya de Tots Sants. Mentrestant, el recinte va recuperant la norma-
litat i aquests dies s’han estat col·locant molts dels vidres de les parades 
del quiosc i de la floristeria, que van resultar danyats amb la deflagració 
del 27 de setembre.  || redacció

El fort aiguat caigutdimarts passat 
–l’estació meteorològica de Cal Bo-
tafoc va registrar una precipitació de 
102 litres per metre quadrat– ha cau-
sat poques incidències al municipi. Els 
bombers voluntaris de Castellar van 
haver de retirar dos arbres caiguts al 
quilòmetre 9 de la B-124, carretera on 
també es va produir una esllavissada 
a l’altura de Torre Turull. Dimecres 
al matí encara es donava pas alterna-
tiu als vehicles que hi circulaven per 
poder netejar la grava que es va acu-
mular en aquest punt. A la C-1415a hi 
va haver una petita esllavissada de 
rocs a l’altura de Can Font. Els bom-
bers també van actuar als baixos de 
dues cases per treure’n aigua, a l’Ai-
re-sol D i al passatge de la Virreina. 

A part de les actuacions a Cas-
tellar, els bombers voluntaris de la 
vila també van intervenir en la cai-
guda d’un mur de contenció d’una 
indústria química a Sentmenat. D’al-
tra banda, la policia local de Castellar 
va tancar els accessos al riu Ripoll a 
causa de l’augment del cabal d’aigua 
provocat per les pluges.  || redacció

el quiosc del Mercat 
tanca definitivament

102 litres 
per metre 
quadrat 
en un dia

MERCAT MuNICIpAL | establiment

el propietari diu que la indemnització que 
rebrà no serà suficient per aixecar el negoci

la castellarenca laura Garcia, de l’empresa 
onsen energia,  és una de les ponents

infraestructura per tenir una fi-
gura que monitori els temes ener-
gètics pròpiament”. Per això, des 
de Pimec “hem volgut posar l’ac-
cent en aquests temes, que el nos-
tre teixit empresarial es posi al 
dia i que aprofundeixi en aquests 
temes, cosa que els pot generar un 
gran estalvi”.

Garcia exposarà un cas d’èxit 
d’eficiència energètica d’una em-
presa que ha assesorat la seva con-
sultora en què “s’ha fet una gestió 
des del tema de contractació pel 
que fa al subministrament amb 
fórmules de finançament que han 
suposat un gran estalvi”. Les jorna-
des comptaran amb la presència de 
Mariona Coll, cap d’unitat d’indús-
tria de l’Institut Català de l’Energia 
(ICAEN), que explicarà les subven-
cions i recursos que tenen les em-
preses en matèria de contractació 
d’energia. Les empreses interessa-
des a inscriure’s poden obtenir més 
informació en el correu electrònic 
nvintro@pimec.org. 
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Aquesta setmana s’han obert les 
inscripcions per a una xerrada-ta-
ller gratuïta sobre com aprendre a 
minimitzar els residus a casa que 
s’impartirà el 13 de novembre. La 
proposta es portarà a terme amb 
motiu de la Setmana Europea de la 
Prevenció de Residus, que enguany 
se celebra del 16 al 24 de novembre i 
respon al lema “Canvia els teus hà-
bits, redueix els residus”.
La proposta que s’ha programat 
anirà a càrrec d’Esther Peñarrubia, 
doctora en enginyeria agrònoma que 
ha traduït el llibre Residu zero a casa. 
Guia domèstica per simplificar la nos-
tra vida, de Bea Johnson. Precisa-
ment, l’objectiu és que les persones 
assistents aprenguin a minimitzar 
els residus a casa. L’activitat també 
inclourà un taller sobre la tècnica del 
furoshiki, un art japonès per embo-
licar qualsevol producte amb tela.  
Les inscripcions per poder prendre 
part d’aquesta activitat, que tindrà 
lloc de 17 a 18 hores a la Sala Lluís 
Valls Areny d’El Mirador, es poden 
formalitzar fins al 12 de novembre 
al SAC.  || redacció

Inscripcions 
per al taller 
‘Residu 
zero a casa’

Balls de zumba per una bona causa

Hi ha moltes maneres de ser solida-
ri, i ballar n’és una de bona. La Sala 
Blava de l’Espai Tolrà es va omplir de 
samarretes roses per lluitar contra 
el càncer de mama aquest diumen-
ge. Més de 150 persones, majorità-
riament dones però també homes, 
van seguir coreografies de zumba 
durant tot diumenge al matí. L’objec-
tiu era recaptar diners per comba-
tre la malaltia, a més de passar una 
molt bona estona. 

Els aplaudiments inundant la 
sala i els crits, que exhalaven adre-
nalina, demostraven l’energia moti-
vacional del zumba. Núria Estrada, 
de Nerbox, acompanyada d’altres ins-
tructores, es va encarregar de dirigir 
la master class. Els 2.550 euros recap-
tats, a través de samarretes i altres 
objectes, han anat a l’Associació Es-
panyola Contra el Càncer (AECC). 
Mares, filles, tietes i àvies van con-
tribuir a lluitar contra una malaltia 
sobre la qual, desafortunadament, 
estan exposades per ser dones.

L’activitat, organitzada amb 

motiu del Dia Internacional Contra 
el Càncer de Mama –dissabte, 19 
d’octubre–, en principi s’havia de ce-
lebrar a la plaça del Mirador, però la 
pluja va traslladar-la. Curiosament, 

  G. plans

SALuT |  ActIVItAt

Desenes de balladores –i algun ballador– van participar en la classe de zumba contra el càncer de mama. || q. pascual

la master class de zumba, fins i tot, 
va atraure alguns castellers que ce-
lebraven la Diada al costat. No van 
poder resistir sumar-se a ballar per 
una bona causa. 

va tenir la 
‘master 

class’ contra 
el càncer de 

mama
participants

150

la ‘master class’ pel càncer de mama va recaptar 2.550 euros per lluitar contra la malaltia
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La junta de famílies i l’equip de mo-
nitores i monitors de Colònies i Es-

Posicionament davant de 
les sentències

 Colònies i Esplai Xiribec

  Cup Castellar

 Junts x Castellar

an estat molts anys de 
caminades, marxes, 
manifestacions, con-
centracions, vies, atu-
rades... i en totes elles 

sempre hi hem anat amb les nostres fi-
lles i fills. Els seus ulls, els primers anys 
mancats de perspectiva, van anar pu-
jant i guanyaven centímetres d’alçada 
en cada manifestació. Han vist genolls, 
cuixes, malucs, ronyons... dels qui te-
nien al davant i només en determinats 
moments de pujar a les espatlles dels 
grans eren capaços d’identificar les 
veus de totes les persones amb crits 
de no a la guerra i càntics antifeixis-
tes, feministes, reclamant drets socials 
i d’independència.Ara, ja més alts que 
les persones adultes, tenen un horitzó 
i una perspectiva més clara. I, amb el 
que veuen, han decidit prendre la ini-
ciativa, traçar el seu rumb i anar-hi a la 
seva manera; determinades, fortes, va-
lentes i conscients. Ara els carrers són 
seus, estan juntes i es troben amb els 
antics amics i amigues de manifestaci-
ons i caminades. Planten cara i saben 
que darrere la paraula independència en 
venen moltes d’altres: justícia, llibertat, 

questes setmanes 
hem  presenciat el 
darrer exercici de 
cinisme per part del 

H

A

Una nova perspectiva

Davant el silenci i la 
repressió ensucrada, ens 
plantem

drets socials, habitatge, treball, digni-
tat…; i que aquestes paraules no es gua-
nyen sense lluita i combat. Es guanyen 
persistint i sent ingovernables.Avui, a 
les persones adultes i a moltes mares i 
pares ens queda la gestió emocional de 
qui té por. Por de la seva autonomia i de 
pensar-los en lluita. Però alhora orgull 
màxim de la seva convicció i fortalesa, 
de veure que els seus valors són forts i 
la seva determinació clara, perquè els 
hem educat perquè siguin persones 
lliures, coherents i implicades amb la 
societat. Tal com volíem que fos quan 
de petits i petites ens acompanyaven 
incansablement. Cap lament, cap quei-
xa. Agraïment infinit i orgull absolut 
malgrat el patiment! 

  Rafa Homet*               

n aquestes setmanes 
de vergonya que ens 
ha tocat viure se suc-
ceeixen els moments 

de glòria amb els moments de bar-
E
Pocavergonyes!

ens puguem expressar a les urnes. 
Tenen dret a saber si està de la banda 
del ministre Marlaska, que l’única so-
lució que dona és la persecució i re-
pressió a manifestants independentis-
tes, o si està de la banda del president 
de la Generalitat, que ha expressat la 
seva voluntat de dialogar, sense obte-
nir resposta a l’altra banda del telèfon 
en múltiples ocasions.
És en aquest esperit que en l’últim 
ple municipal del 22 d’octubre, un ple 
protagonitzat per les més de vuitanta 
persones presents al ple per denun-
ciar aquest posicionament de l’equip 
de govern, vam decidir abandonar el 
ple municipal a mitja sessió, per dig-
nitat i per fidelitat al compromís con-
tret amb els nostres votants. Instem 
l’equip de govern a seure a la taula de 
negociació, tal com va fer amb nosal-
tres per arribar a acords en relació als 
pressupostos del 2020; una negociació 
que ha vist incloses en els pressupos-
tos 15 propostes de Junts per Caste-
llar. Si podem parlar de poble i arri-
bar a acords, creiem que també hem 
de poder parlar de drets humans i ar-
ribar a acords.
 No podem pretendre parlar de poble 
com si res, quan davant la greu situa-
ció actual no hem aconseguit parlar de 
drets humans, que són allò que és més 
bàsic per garantir la quota de llibertat 

mínima per poder funcionar com a de-
mocràcia. Per això, malgrat el bon to 
de les negociacions pels pressupos-
tos i l’actitud d’incloure’ns en la con-
versa, elements que agraïm, vam en-
tendre que no podíem, sota les nostres 
consciències, donar el nostre vot a uns 
pressupostos (que en unes condicions 
de normalitat que no es donaven ha-
gués sigut una abstenció) sense haver 
arribat abans a un compromís per a 
l’adopció d’un posicionament favora-
ble a l’alliberament dels presos polítics. 
Instem altre cop l’equip de govern a 
negociar un posicionament conjunt 
amb les forces del ple per condemnar 
la repressió i ubicar el nostre ajunta-
ment en el cantó correcte de la història.

Des de la parròquia de Sant Este-
ve, el consell parroquial i la comu-
nitat sencera volem agrair a l’Ajun-
tament el gest de posar remei a les 
averies dels focus que il·luminen 
el temple en les hores nocturnes. 
En primer lloc la façana i més re-
centment els focus que il·luminen 
la torre, els que il·luminen els arcs 
dels finestrals i els que il·luminen 
el rellotge des de darrere. 
També agrair a l’Ajuntament que, 
gràcies al seu suport econòmic, 
implicació i coordinació amb els 
professionals de l’empresa TRE-
VER (Treballs Verticals) hem pogut 
també col·locar unes reixes als fi-
nestrals que tot respectant l’espai 
de les campanes i l’estètica del cam-
panar, impediran als coloms que se-
gueixi sent casa seva. 
Tot i que encara queda molta feina 
per fer, val la pena valorar i agrair 
la que es fa. De mica en mica anem 
embellint una Catedral que bé s’ho 
val perquè si no ho fem nosaltres, 
qui ho farà? Gràcies de nou.

Agraïment de la 
parròquia de Sant Esteve

 Mossèn Txema Cot i Consell parroquial

Estimats lectors i oients, hi ha no-
vetats en la programació de Ràdio 
Castellar: en una reunió, a la qual 

Ràdio Castellar i 
‘Renaixença’

 Francesc Sagrera

Existeixen com l’aire, que sense 
veure’l és ben real, i tenen el seu 
pes, i resulta que ara estan madu-
rant qui votar en les properes elec-
cions generals del 10-N, no com 
aquells que no tenen dubtes per-
què acaten cegament els dogmes 
dels seus líders. 
En canvi, els invisibles ho tenen 
complicat per decidir: si una es-
querra que està sumida en un em-
bolic existencial; si uns socialistes 
que, vistos els aldarulls urbans, 
estan actuant amb massa prudèn-
cia segons les exigències del bloc 
de la dreta dura; si la dreta perquè 
estan tips de batalletes i preferei-

Els catalans invisibles 
existeixen i voten

 Josep Manel Martí

plai Xiribec considerem que com a 
entitat no podem restar al marge 
dels fets que estan passant a Cata-
lunya pels motius de tots  coneguts.
Per això hem acordat adherir-nos 
al comunicat del Consell Directiu 
del  MCECC (Moviment de Cen-
tres d’Esplai Cristians Catalans), 
al qual estem federats, i donar-ho 
a conèixer a les famílies vinculades 
a la nostra entitat i a tot el poble 
Castellar.
“Davant la sentència del Tribunal 
Suprem cap als i les representants 
públics de la Generalitat de Cata-
lunya, del Parlament de Catalu-
nya i líders d’organitzacions civils, 
el Moviment de Centres d’Esplai 
Cristians Catalans (MCECC) mos-
trem la nostra decepció i indignació 
amb la condemna emesa i dema-
nem la posada la posada en marxa 
dels procediments pertinents per 
aconseguir-ne l’absolució.
Des del MCECC sempre hem 
educat en el lleure contribuint al 
creixement d’infants i joves per 
millorar el nostre entorn i, en con-
seqüència, la societat en què vivim. 
Som un moviment compromès amb 
la llibertat, la democràcia, la jus-
tícia i la concòrdia que treballem 
a favor d’una ciutadania compro-
mesa. Per aquest motiu, no podem 
restar indiferents davant de fets 
tan greus com els que afecten les 
institucions del nostre país. 
Entenem que estem davant d’una 
crisi política que s’hauria de solu-
cionar a través d’aquesta via. En 
el si dels nostres centres d’esplai 
optem per una educació basada en 
el diàleg i l’entesa, no només en el 
nostre àmbit d’actuació sinó en el 
global de la societat. 
La sentència emesa, lluny de resol-
dre el conflicte, l’agreuja.

PSC - Som de Castellar. En el marc del 
ple extraordinari convocat en motiu 
de la sentència del Suprem, el grup 
socialista va rebutjar donar suport a 
la moció presentada per ERC i Junts 
per Castellar, que condemnava la sen-
tència i exigia l’alliberament de tots els 
presos polítics. Van negar-se a negoci-
ar per arribar a un acord i, perquè no 
se’ls veiés massa el llautó, van presen-
tar per la seva banda una esmena a la 
totalitat que en el seu text legitimava el 
judici. En no acceptar-la, finalment no 
va ser votada per ordre del secretari.
Han condemnat a 100 anys de presó un 
govern i uns líders civils per haver faci-
litat l’exercici democràtic. Ni tan sols 
en una situació tan greu com aquesta 
els regidors socialistes han estat ca-
paços de mullar-se i rebutjar aquesta 
barbaritat en el marc del ple. En mo-
ments com els que estem vivint, no s’hi 
val l’equidistància pel que fa al respecte 
de drets humans. O s’està de la banda 
dels drets humans, o s’està de la banda 
de les vulneracions.
Com més evitin posicionar-se, més pre-
guntes i mocions ens veurem obligats 
a fer. És una obligació que tenim vers 
la ciutadania. Els castellarencs tenen 
dret a saber si el seu equip de govern 
està de la banda dels que perseguei-
xen i empresonen independentistes, 
o dels que s’ho juguen tot perquè tots continua a la pàgina 11

Som un moviment ampli que aple-
ga persones de moltes ideologies 
i sensibilitats. Valorem i abracem 
aquesta pluralitat perquè esdevé 
una de les nostres riqueses. I és des 
de la defensa d’aquesta diversitat 
en què ens posicionem, atenent que 
la situació que estem vivint és una 
vulneració dels principis i valors 
que compartim, com la democrà-
cia, el diàleg, la justícia i la digni-
tat humana.Per últim, desitgem i 
interpel·lem que totes les mostres 
d’indignació, mobilització i reivin-
dicació es facin de manera pacífi-
ca, cívica, constructiva i sempre en 
defensa dels drets civils i polítics. 
Barcelona, 14 d’octubre de 2019.

xen mà ferma, o bé el bloc secessi-
onista en mans d’un grapat d’acti-
vistes enfrontats pel poder, el doble 
joc dels quals fa més por que goig... 
Hauran de començar per descar-
tar opcions, calculant, per exem-
ple, què pot passar si el bloc de la 
dreta guanyés en l’àmbit estatal 
per majoria uns partits indecisos 
que seguirien culpant-se entre ells 
del fracàs... 
Seria molt funest per als il·lusionats 
que segueixen esperant el paradís, 
dic jo. Els catalans invisibles, can-
sats dels uns i dels altres, s’ho hau-
ran de pensar bé perquè els seus 
vots seran decisius, més del que es 
pensa el suposat 50% dels visibles. 
Em temo que la frustració d’aquests 
il·lusionats els seguirà empenyent 
a l’avorrit victimisme per tal de 
cridar l’atenció al món: espoliats, 
reprimits, ignorats, maltractats... 
dins d’una democràcia prou sòlida, 
que no perfecta, que altres països 
voldrien per a ells. 
Quines incongruències! Tenen al-
gunes raons discutibles, però han 
perdut el nord. 
Hi ha reptes socials, institucionals i 
mediambientals molt més urgents, 
però ells continuen aferrats al seu 
narcisisme.

per cert no vaig ser invitat, es 
va acordar que el programa Rei-
naxença també es programaria 
els divendres de 9 a 11 del matí. 
Tot plegat en part està motivat 
pel fet que reiteradament el pro-
grama sardanístic ha tingut er-
rors d’emissió en certs, per no dir 
massa, caps de setmana.
La proposta, en principi accep-
tada pel Joan, el meu company a 
Renaixença, pot ser motivada per 
dues raons. 
Una per donar peixet als que pro-
testem, i no es tracta d’això, el que 
cal és fer la feina ben feta. L’altra, 
potser més llastimosa,  és que 
Ràdio Castellar no té res a dir ni 
a programar a aquesta hora del 
divendres a causa de les cons-
tants retallades de tot tipus que 
tenen les emissores municipals.
Voldria que quedés molt clara 
la meva posició personal que, al 
no ser invitat a la reunió, no vaig 
poder expressar. Tres dies seguits 
amb la mateixa programació de 
sardanes no és cap solució ni cap 
millora, ni per a la ràdio ni per al 
programa. Que Renaixença possi-
blement té més oients que altres 
programes és real, però tres dies 
seguits en horari semblant amb la 
mateixa cançó és per empatxar i 
avorrir els oients fins el punt de 
desconnectar per sempre l’emis-
sora.Tots plegats, els oients i els 
que fem el programa, que no co-
brem, simplement el que volem és 
que es facin les coses ben fetes, i 
en tot cas seria bo el que hem de-
manat repetidament moltes vega-
des, sentir sardanes adequades 
i proporcionalment a diferents 
hores del dia de cada dia.  
No refuso sons forans / però jo en 
vull més de catalans.
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opinió

 l’obrir la capseta de 
les aquarel·les, hi 
trobo els colors ben 
ordenats, lluents, i 
que m’estan esperant 

amb el mateix deliri que tenen els 
gossos quan interpreten el gest que 
precedeix  la sortida a l’esbarjo.
Els colors saben per experiència 
pròpia que uns pinzells suaus, em-
polainats amb aigua destil·lada, els 
vindran a buscar i amb total com-
plicitat dansaran promíscuament 
per la paleta.
Allà, aviat s’agruparan segons les 
seves tendències de to, càlides, fre-
des... Alguns s’entossudiran a aï-
llar-se i evitaran la mescla amb els 
demés, tot volent-ne destacar la seva 
característica d’una forma orgullo-
sa i dominant. Altres es fondran per 
parelles, obtenint així uns nous i pre-
ciosos tons. Es formaran combinaci-
ons de tres colors que sorprendran 
pel seu resultat, i no hi faltaran els 
grups experimentals de més de tres 
o quatre colors, que oferiran una in-
nombrable gamma de matisos.
Amb la seva interacció es prepara-
ran per fer el salt cap al paper, amb 
la incògnita de si avui aquest serà 
més o menys gruixut, absorbent, 
llis o texturat i, en aquest últim cas, 

  Aigua i pigment. || JOaN MuNdeT

Metamorfosi

A pLAÇA MAJOR

MIQuEL RAMOS
pintor

bàrie a una velocitat que ens és im-
possible assimilar.
Dilluns 14 d’octubre l’estat posa xifres 
a la seva venjança: dels 13 anys i mig a 
Oriol Junqueras, als 9 i mig als Jordis.
Sr. Junqueras: Els partits independen-
tistes demanen l’amnistia, però vostè 
descarta demanar l’indult?
- L’indult se’l poden fotre per on els 
càpiga. 
Dijous 17 celebrem un ple extraordi-
nari per condemnar la sentència que 
envia nou persones bones a la presó. 
Perdem la votació deu vots a vuit: 
l’Ajuntament de Castellar no con-
demna la sentència del Tribunal Su-
prem contra els presos polítics. I no 
ho fa perquè persones que defensa-
ven els col·legis l’1 d’octubre voten 
ara contra la llibertat dels Jordis i 
de la resta de presos polítics. Aquest 
és el país que tenim, complex i intri-
cat, i necessitem entendre’l per ser 
una República.
- Hi ha a qui li fa mandra la trans-
versalitat perquè li costa gestionar 
la pluralitat.
I mentre passa això, arriben les Mar-
xes per la Llibertat i els aldarulls al 
carrer, les escenes de centenars de 
milers de persones marxant juntes 
de manera pacífica i determinada. 
Estic segur que recordaré fins a la 
fi dels meus dies la C58 plena a ves-
sar de persones caminant plegades 
més enllà d’on m’arriba la vista. I la 
brutalitat policial, i el caos i vergo-
nya de borratxera de violència, les 
barricades i les fogueres. 
«Ens heu ensenyat que ser pacífics 
no serveix de res.» 
- Cremar un contenidor no és més 

ve de la pàgina 10

A partir d’aquí també hauran d’acos-
tumar-se i superar les mirades que 
directament als ulls rebran d’uns si-
lenciosos espectadors que en ocasi-
ons estaran bocabadats, altres faran 
cara de pòquer i alguns es mostra-
ran temiblement inquisidors.
Cada color es complau amb la com-
panyia del seu complementari que el 
recolza, el potencia o l’harmonitza, 

segons quin sigui el grau de parti-
cipació en cada moment. De forma 
respectuosa —i tanmateix interes-
sada—, els colors es reservaran 
entre ells uns savis espais que no 
envairan i que actuaran visualment 
com a color blanc, pigment inexis-
tent a la capseta de les aquarel·les. 
La transparència és la caracterís-
tica principal d’aquesta tècnica, i 

amb el trio format pels colors, l’ai-
gua i el paper, si hi posem una ge-
nerosa o lliure dosi d’il·lusió tant al 
realitzar-les com al contemplar-les, 
podrem aconseguir i gaudir d’unes 
imatges plenes de vibracions visu-
als encisadores. Els purs materials 
hauran esdevingut poètiques sensa-
cions. Una sorprenent metamorfosi 
haurà complert el seu cicle.                           

útil que fer un doctorat. La primera 
cosa la pot fer qualsevol.
I veiem com el prestigi dels cos de 
Mossos d’Esquadra, que havia arri-
bat a màxims el 17 d’agost, cau sota 
el terra moral dos anys després. Ver-
gonya de porres, de pilotes, d’amena-
ces, de cops, d’estat de setge.
Vergonya de presó: ja en són més de 
quaranta, més els ferits, alguns de 
molt joves. I el president del Gobier-
no en funcions decideix que només 
és president dels policies nacionals 
i no de tots els ciutadans de Catalu-
nya i visita vergonyant un hospital 
acompanyat de metralletes.
Pocavergonyes!
El crit d’una tieta del procés conver-
tit en clam d’una societat que ja en té 
prou i massa de ser trepitjada i me-
nystinguda. Amb aquest crit reben 
les bates blanques el Pedro que, por 
Dios, ens havia de lliurar de Rajoy.
Vergonya!
I desenes de persones es concentren 
a la Sala de Plens de l’Ajuntament de 
Castellar per protestar contra la de-
cisió del passat ple extraordinari, que 
es va convocar d’un dia per l’altre, a 
les quatre de la tarda i molts dels qui 
haurien volgut anar-hi no ho van poder 
fer. I moltes entren dins amb silenci i 
cartells enlaire dels presos polítics o 
amb cartells en què destaca la paraula 
vergonya. Altres es queden fora, amb 
una cassolada ensordidora, que farà 
que no sentim pràcticament res. Nos-
altres ens quedem dins, perquè l’ob-
jectiu de la repressió és treure l’inde-
pendentisme de les institucions per fer 
veure que és minoritari i sorollós. I el 
soroll impedirà sentir com expliquem 
que els pressupostos municipals per 

al 2020 són una autèntica vergonya, 
plens de partides que no serviran per 
cap altre cosa que fer de repartido-
ra de diners públics, mentre que els 
grans problemes de Castellar, com 
l’embús diari al Brunet, no mereixen 
ni un cèntim. I plens de clamoroses 
absències, com els agents cívics que 
l’actual grup de govern va prometre 
en campanya. Com alguna estratè-
gia o alguna acció contra l’emergèn-
cia climàtica que estem patint. Com 
una aposta per la cultura, l’educació, 
la creativitat o els joves. 
Com la decebedora absència de la 
Regidoria de Polítiques Inclusives, 
que té regidora però no tècnics ni 
pressupost.
I això només aquesta setmana.
Seguim. 
- Persistir és un símbol de coratge, 
treballar cada dia pel diàleg fins i 
tot quan els altres et menystenen. 
Cada dia.
(Les frases que comencem amb un 
guionet són fragments literals de la 
darrera entrevista a Oriol Junqueras)
*portaveu d’ERC

  Yolanda Rivera*               

ls pressupostos mu-
nicipals per a l’any 
que ve, aprovats di-
marts, giren entorn 

tres eixos bàsics: la lluita contra el 
canvi climàtic, el servei a les per-

E
Uns pressupostos que fan 
front als reptes de futur

sones i la millora i manteniment de 
l’espai públic.
La despesa social, recollida en els 
diferents programes de servei a les 
persones, puja a 6,1 milions d’euros, 
xifra que suposa el 25,5% del total 
del pressupost i un increment supe-
rior al 13% respecte l’any anterior.
Entre altres qüestions, s’ha previst 
un increment del 34% de la despe-
sa en el servei d’atenció domicilià-
ria, així com la posada en marxa de 
programes com Planet Youth (di-
rigit a la prevenció d’addicions) i 
Educació 360. 
També s’amplia el 17,33% la dota-
ció econòmica del programa de su-
port a l’escolarització de l’alumnat 
amb necessitats específiques, da-
vant la incapacitat de la Generali-
tat per aportar recursos financers 
necessaris.
És important assenyalar que es do-
narà continuïtat als programes des-
tinats a les persones en situació de 
vulnerabilitat social: ajuts a les fa-
mílies monoparentals i a les perso-
nes amb escassa capacitat econòmi-
ca. Igualment es mantenen els ajuts 
creats per facilitar la mobilitat de 
determinats col·lectius com la gent 
gran i els/les estudiants.
També hem previst una bonificació 
del 95% de la quota de l’IBI als ha-
bitatges destinats al lloguer social 
o un recàrrec del 50% als habitat-
ges desocupats.
Un altre dels reptes del pressupost 
pel 2020 és impulsar l’agenda de 
la transició ecològica. Volem que 
l’aposta per la sostenibilitat, més 
enllà d’actuacions aïllades, impreg-
nin el conjunt de l’activitat del mu-

nicipi. En aquest sentit destaca un 
seguit d’actuacions previstes per 
erradicar l’ús del plàstic dels actes 
organitzats o promoguts per l’Ajun-
tament. Una segona pota d’aquest 
repte és el desenvolupament del pla 
especial del Riu Ripoll.
La millora i manteniment de l’es-
pai públic es concreta en unes in-
versions globals que superen els 
3,15 milions. 
Entre altres moltes qüestions des-
tinarem 250.000 euros al condicio-
nament de les escoles, inclosos els 
150.000 euros que avançarem per 
les obres de l’institut-escola da-
vant novament de la inacció de la 
Generalitat.
Més de 373.000 euros es destina-
ran a la millora de les instal·lacions 
esportives. 
Una part molt important, 300.000 
euros, es destinarà a les obres de la 
nova piscina d’estiu, que s’executa-
ran durant els propers dos anys. Les 
inversions en espai públic inclouen 
també l’acabament del condiciona-
ment de l’Espai Tolrà, el camí del riu 
i la millora d’asfalt, voreres i places.
Totes aquestes inversions són possi-
bles gràcies a la bona gestió econò-
mica i el rigor pressupostari, que ens 
ha permès reduir l’endeutament mu-
nicipal un 81,72% des de l’any 2012.
En definitiva, un any més, estem da-
vant d’uns pressupostos que apos-
ten per benestar de tots els caste-
llarencs i castellarenques. 
Uns pressupostos rigorosos i realis-
tes que fan front als grans reptes de 
futur de la nostra vila.

* Regidora d’Economia

de quina serà la textura, propietats 
que condicionaran la seva dansa.
Els colors estan il·lusionats i negui-
tosos al mateix temps, ja que un cop 
instal·lats damunt el paper, hauran 
de conviure ja per sempre en la ma-
teixa disposició en què els pinzells 
hagin determinat, tot seguint les dis-
cretes pautes del llapis, que haurà 
matinat una mica més que ells.



DEL 25 AL 30 D’octubrE DE 201912

actualitat

El Regne Unit viu a hores d’ara mo-
ments d’incertesa. A les portes de la 
data límit per fer efectiu el Brexit, el 31 
d’octubre, i pendents de la decisió de la 
Unió Europea perquè claudiqui a favor 
d’un nou ajornament, el primer minis-
tre, Boris Johnson, navega des de fa 
mesos en un atzucac constant.

Per treure’n l’entrellat, L’Aula va 
convidar dimarts passat Josep Manuel 
Suàrez i Iborra. El ponent, que va viure 
durant setze anys a Anglaterra, va ser 
un alt càrrec del Banc Sabadell a Lon-
dres, Delegat de la Generalitat al Regne 
Unit i a la República d’Irlanda entre 
2011 i 2016, i actualment és responsa-
ble d’àmbit internacional del PDECAT, 
i president d’ATENDIS.  Suàrez i Ibor-
ra va oferir a l’Auditori una panoràmica 
històrica de les particularitats que fan 
del Regne Unit un país amb empremta 
pròpia a la Unió Europea. “No és casu-
alitat que el Regne Unit tingui l’espai 
Schengen i la lliura en lloc de l’euro. 
Sempre han volgut més autonomia”, 
va recordar l’exdiplomàtic.

En aquest sentit, el ponent va 

l’etern ajornament de l’acord del Brexit

Josep Manel Suàrez Iborra, dimarts passat, a la sessió de L’Aula a l’Auditori. || r.GóMez

Josep Manuel suàrez i Iborra va parlar a l’Aula de la desconnexió del Regne unit de la ue

posar l’accent en la dispersió de les co-
lònies, i els efectes de les dues Guerres 
Mundials a l’economia i la societat bri-
tànica i de les crisis econòmiques dels 
noranta però també del 2010. “Això va 
provocar el progrés del partit con-
servador, que no volia seguir el dic-
tat de Brussel·les”, va apuntar Suà-
rez Iborra. 

Ara bé, el Regne Unit és terra 
d’acollida i amb una realitat plurina-

  Rocío Gómez 

L’AuDITORI | l’AulA

cional que ha frenat el Brexit en més 
d’una ocasió. “L’acord del Brexit ha 
descarrilat diverses vegades per la 
qüestió de la frontera amb Irlanda 
del Nord. És un tema complex. Si hi 
hagués frontera amb la República 
d’Irlanda, seria com començar una 
guerra de nou”, va asseverar.

D’altra banda, el conferenciant 
va recordar el referèndum per la inde-
pendència d’Escòcia de 2014, una con-

sulta marcada per la voluntat dels po-
lítics de “seduir els escocesos”, i que 
va culminar amb una participació del 
84,56% de l’electorat i el 55% dels vots 
a favor de quedar-se a la corona brità-
nica. Tanmateix, l’exemple del referèn-
dum d’Escòcia no es va seguir en el cas 
del Brexit el 2016. “Va ser una campa-
nya molt dura, plena de notícies fal-
ses. Els polítics van perdre la vergo-
nya i van mentir d’allò més.Els joves 
no van anar a votar, i la gent que ho 
va fer, hi va anar enganyada”, va la-
mentar l’exdiplomàtic. En referència al 
Brexit, va guanyar el sí a abandonar la 
Unió Europea amb el 51,9% dels vots. 
Les grans ciutats com Londres, però 
també la regió d’Escòcia, van votar que 
no, però a les zones rurals va guanyar 
el sí de manera aclaparadora.

Després d’intentar tancar el Par-
lament Britànic per part de Johnson 
perquè no bloquegi l’acord, i amb la 
decisió del Tribunal Suprem de reo-
brir-lo, Suàrez i Iborra va assegurar 
que l’escenari més probable és que es 
convoquin eleccions o que s’aprovi una 
pròrroga de les negociacions fins al 31 
de març de 2020. Els parlaments brità-
nic i europeu hauran de moure fitxa .  

VAGA | balanç

Castellar va tenir un seguiment de-
sigual de la vaga general convocada 
divendres passat pels sindicats Inter-
sindical-Confederació Sindical Cata-
lana i la Intersindical Alternativa de 
Catalunya. L’acció, que es va dur a 
terme després de cinc dies de mobi-
litzacions de rebuig a la sentència del 
procés, coincidia amb les sis Marxes 
per la Llibertat que es dirigien cap a 
Barcelona. La vaga va ser més secun-
dada a ensenyament, per exemple, i 
menys a comerços i empreses. Així, 
el seguiment de la vaga a les vuit es-
coles de Castellar va ser bastant ge-
neral i en alguns casos només van fer 
els serveis mínims que decretava el 
Departament d’Ensenyament, és a 
dir un docent per a cada sis aules. Al 
consistori de Castellar del Vallès, se-
gons van informar fonts municipals, 
el seguiment de la vaga va ser del 
30%. L’activitat als comerços  va ser  
irregular. Alguns establiments com 
immobiliàries, òptiques o alimenta-
ció no van tancar. 

Quant les empreses i la indús-
tria de Castellar, el seguiment va ser 
del 13%, segons dades de la patronal. 

 || redacció

Seguiment 
desigual 
de la vaga
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Ivet Alcaraz i Nicole Castillo, 
segones al ciclocròs 
de La Garriga

ivet alcaraz (Terrassa ciclisme) i Nico-
le castillo (Bicisprint ec) van aconse-
guir la segona posició en les seves res-

pectives categories en la segona prova 
de la temporada de la copa catalana 
de ciclocròs. alcaraz (a l’esquerra de la 
foto) va aconseguir una lluitada sego-
na posició en principiant, on arribava a 
41 segons de la guanyadora, emma an-
dreu (Tbelles-cannondale) i després de 

completar els 6 km del circuit. castillo 
era segona en cadet, després de 9 km, i 
va acabar a 52 segons de la guanyadora, 
Marta cano (Bike Garraf). les castella-
renques van haver de lluitar contra les 
dures condicions d’un circuit molt em-
barrat per les pluges caigudes.

set de set per a la ue castellar (3-0)

Segueix la ratxa victoriosa d’una Unió 
Esportiva Castellar que suma els par-
tits per victòries i que contra el Mari-
na Can Gambús va sumar la setena 
victòria consecutiva de la temporada 
en un partit en què va dominar des de 
l’inici i no va donar opció a un rival que 
només va xutar una vegada amb perill 
en tot el partit.

Dissabte passat, una vegada més 
els de Juan Antonio Roldán van deixar 
clar que el retorn a Segona Catalana és 
una obligació per a un equip que juga 
per sobre del nivell de la categoria. I ho 
van fer des de l’inici, en què el Marina 
sabadellenc va posar cor i ànima per 
intentar superar els locals, però que 
no va poder fer res davant dels embats 
castellarencs sobre la porteria defen-
sada per Edgar Romero.

Una assistència de Toni Murillo 
i remat posterior de Carlos Saavedra 
al 24 i una centrada de Carlos Peñal-
ver a Murillo al 28 van calmar les as-
piracions dels del barri dels Merinals 
i Can Gambús de Sabadell, que es van 
haver de rendir davant l’evidència d’un 
equip superior durant els 90 minuts.

Amb claredat en les directrius i 
ordre sobre el camp, el 2-0 de la prime-
ra part va deixar una allau d’ocasions 
a la segona. Però el gol no arribava, tot 
i les clares ocasions de Marc Estrada i 
Jan Marc Roldán –que havien substi-
tuït al descans els golejadors Murillo i 
Saavedra per molèsties– davant la total 
inactivitat atacant del rival.

En defensa, amb la dupla Rodri-
Ortiz, però sense Aitor Granados per 
sanció, Izan Pérez i Adrián Ruz com-

Toni Murillo, assistent al primer gol i autor del segon, intenta escapar-se de l’oposició de la defensa del Marina-Can Gambús. || a. saN aNdrés

els blanc-i-vermells sumen la setena victòria consecutiva contra el Marina - can Gambús i segueixen al liderat

plien a la segona en els laterals i no era 
fins al 83 que el Marina xutava amb pe-
rill per primera vegada en el partit. Un 
xut ben dirigit que marxava fregant la 
creueta de la porteria d’Andy Garcia, 
titular per lesió de Pau Roldán.

Tot i les importants baixes en 
l’equip castellarenc –David López, Àlex 
Moreno o l’esmentat Roldán– aquest no 
està notant gaire la dependència de te-
òrics titulars, ja que la compensació en 
totes les posicions amb jugadors joves 
i de projecció pal·lien les carències dels 
jugadors de més pes al vestidor.

Una escapada d’Estrada al 86 

 Albert San Andrés

sentenciava definitivament el match, 
que amb una vaselina superava Rome-
ro, tot i que posteriorment el màxim 
golejador castellarenc (5 gols) havia de 
rectificar la trajectòria amb un remat 
de cap que significava el 3-0 definitiu.

Amb 17 gols a favor i només un 
en contra –i a pilota aturada contra el 
Badia– els de Juan Antonio Roldán 
deixen clar on volen ser en un any de 
càstig després de dos descensos con-
secutius. Potser massa correctiu per 
a un equip que la temporada passada 
va redreçar tard el rumb al grup 4 de 
Segona Catalana i que vol tornar com 

més aviat millor.
“Hem començat molt bé i la 

ratxa és molt bona. Seguim amb 
els peus a terra i pensant que al 
final veurem on estem. De moment 
gaudirem d’aquest inici i segui-
rem treballant per veure si aquesta 
ratxa dura una mica més” va expli-
car el tècnic castellarenc Juan Anto-
nio Roldán. Els números de l’equip no 
passen desapercebuts, però el tècnic 
no vol destacar només la defensa “sinó 
com ho fa l’equip, perquè si només 
ho fessin els quatre i la resta no tre-
ballés no seria el mateix. És cert 

que Rodri li dona un plus a l’equip, 
per saber estar, per manar, pel bon 
desplaçament i perquè domina tots 
els aspectes del joc, cosa que ens va 
molt bé. Perquè ens facin una oca-
sió els costa molt i això és feina de 
tot l’equip, des dels davanters al 
porter. Aquesta és la nostra gran 
virtut: som un equip compacte on 
treballa tothom”.

La setmana que ve l’equip visita el 
difícil camp del Juan XXIII de Terras-
sa, que no posarà les coses gens fàcil als 
blanc-i-vermells, que ara per ara són 
el rival a batre del grup. 
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El derbi veïnal entre l’HC Sentmenat 
i l’HC Castellar va saldar-se amb un 
empat a cinc gols en un partit entre-
tingut en què l’equip grana va fer de-
butar tres jugadors del juvenil i que va 
estar marcat per la reivindicació inici-
al dels dos equips.

Després del xiulet inicial els ju-
gadors granes i els blaus s’asseien du-
rant 45 segons, el temps suficient per 
evitar la falta. La imatge deixava els 
10 jugadors aturats sobre el terratzo 
“en solidaritat amb els presos polí-
tics i la defensa de la llibertat d’ex-

Reivindicació, debuts i un 
punt a sentmenat (5-5)

Eric López va debutar sota pals a Sentmenat, asseient Sergio Ruiz. || a. saN aNdrés

l’Hc castellar empata en un partit marcat per la protesta inicial

pressió del poble de Catalunya”. El 
club grana va postular-se el dia 14 ex-
plicant en un comunicat que “[...] no 
podem quedar-nos de braços plegats 
i tenim el deure moral com a entitat 
de mostrar el nostre rebuig a la re-
solució judicial del conflicte i dema-
nar a la classe política que tornin al 
diàleg i a la negociació”.

El partit, molt obert en el joc, co-
mençava amb un gol d’Armand Plans 
de penal, després d’estar jugant amb 
un home menys, per blava al juvenil 
Nil Margall. El petit dels germans –que 

HOQuEI | 2A cAtAlANA

ha jugat amb la samarreta de l’absent 
Guillem– no va deixar passar l’ocasió 
d’obrir el marcador.

Davant de la recurrent falta 
d’efectius, Ramon Bassols va optar 
per convocar tres juvenils i veient 
com ho feien, el relleu generacional 
està assegurat. Jugadors, però, que 
encara els falta sumar minuts en una 
categoria amateur per acostumar-se 
a la contundència i el ritme d’aquesta.

Tot i així, Nil Margall, Jan Paul 
Blázquez i el porter Eric López van 
debutar amb nota en una pista difícil.

Amb un gol al caseller, els sent-
menatencs capgiraven abans del des-
cans i Armand era de nou qui posava 
l’empat en l’inici de la segona.

El joc era obert i la joventut sobre 
la pista en les dues esquadres permetia 
veure un joc ràpid i molt actiu. L’opor-
tunitat era aprofitada per Jan Paul, que 
feia el 2-3 aprofitant una pilota de Mar-
cel Montllor, i dominava el marcador 
durant nou minuts.

L’estira-i-arronsa servia per ar-
ribar a l’empat a quatre i Sergio Ruiz 
deixava el seu lloc a la porteria a Eric 
López, que, vestit amb proteccions de 
la selecció de Portugal, només rebia 
un gol (5-4) neutralitzat per Plans a 
quatre del final. Un empat amb bon 
regust, que va servir per foguejar els 
més joves de la casa per tenir recanvis 
per un primer equip que encara té la 
baixa de Jordi Vegas, tot i que  ja ha co-
mençat a tocar pilota.  || a.saN aNdrés

No se li dona bé a l’FS Farmàcia Yangüela Castellar anar pel darrere 
al marcador. Això és el que va demostrar al Municipal de Sant Fost de 
Campsentelles contra el Barri Can Calet, que va superar els de David 
Civit per 3-1.

El Can Calet, sense cap intenció de jugar la pilota i buscant la con-
tra des de l’inici de partit, es va trobar amb el gol inicial de Gerard Cuní 
(minut 4) després d’un córner que va condicionar el partit als castella-
rencs. Amb un rival al davant que es va dedicar a pressionar defensiva-
ment per robar i sortir a la contra, els taronges van patir massa ansietat 
en veure’s al darrere al marcador i sense el control de la pilota. Ni tan sols 
els canvis tàctics van aconseguir fer reaccionar un equip que veia com 
el rival anotava el segon en una contra –Juan Pedro Vilaplana al 17– i que 
marxava amb un 2-0 al descans que no augurava res de bo per a la segona.

Cuní va sentenciar el partit al set de la segona i els de Civit anota-
ven mitjançant Sergi Bracons, després d’un córner tres minuts després. 
La reacció no es va produir, i es va sumar la segona derrota de la tempo-
rada lluny del Blume. “Ens van marcar de córner i en dues contres i 
només vam ser capaços de marcar de córner. Contra un equip que 
sap competir no vam saber utilitzar les nostres armes” va explicar 
el tècnic castellarenc, que rebrà dissabte (17 h) el Rubí, el 2n classificat. 

 || a. saN aNdrés

l’ansietat derrota els 
taronjes a sant Fost

L’FS Castellar no ha puntuat en cap dels dos desplaçaments. || a.saN aNdrés

FuTSAL | dIVIsIó d’HoNoR
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El castellarenc Javi ‘Jabato’ amb el diploma de campió. || cedida

Cadafalch va tornar a ser el millor del CB Castellar amb 14 punts. || a.saN aNdrés

BàSQuET | copA cAtAluNyA

Quarta derrota a Alpicat, 
però amb millors sensacions

Nova derrota del CB Castellar a Alpi-
cat (85-66), contra un rival al qual no 
ha aconseguit mai batre en les quatre 
últimes visites. Tot i perdre, els groc-
i-negres van ser capaços de mantenir 
el duel en una de les pistes més difícils 
de la categoria.

De poc van servir els quatre tri-
ples consecutius a l’inici del partit –
tres de Cadafalch i un de Germà– per 
plantar cara a un fort Alpicat que es 

col·loca en tercera posició després de 
sumar la tercera victòria de la tem-
porada. El Castellar va anar a remolc 
des del minut sis del primer quart, 
per acabar 10 per sota (24-14). Un nou 
triple de Cada va deixar la diferència 
en set punts (45-38) al descans, però 
els de les Terres de Ponent van saber 
ampliar la diferència al tercer (68-56) 
i van sentenciar als últims 10 minuts.

Els de Quim Pérez-Alarcón, 

però, van mostrar una versió millo-
rada de la que es va veure contra la 
UESC al Puigverd en la jornada an-
terior i el tècnic va voler destacar que 
“tenen un bon equip, amb jugadors 
molt físics, i mai és un partit fàcil. 
Tot i això l’equip va treballar molt 
bé. Jugadors que no havien tingut 
protagonisme van tenir-ne més. No 
va faltar el compromís de cap juga-
dor” i va afegir que “hi ha moments 
que baixem la intensitat i els rivals 
ho aprofiten, tot i que som capaços 
de tornar a competir”.

El Castellar és penúltim –el Reus 
Ploms va ajornar el partit– abans de 
rebre el CB Ripollet, equip que l’any 
passat va lluitar per l’ascens i actual-
ment està en hores baixes.  || a.s.a.

Javi Jabato, campió d’espanya
l’acrobata castellarenc aconsegueix la 1a posició en la copa 
d’espanya de ‘freestyle’, guanyant les dues cites del certamen

Javi ‘Jabato’ Dols va proclamar-se cam-
pió de la Copa d’Espanya de ‘freestyle’ 
després de vèncer aquest cap de set-
mana en la cita de Múrcia. El campio-
nat, organitzat per la RFME, va cons-
tar de dues proves on el castellarenc 
va sumar les dues victòries.

Amb 28 anys, ‘Jabato’ ja pot pre-
sumir de ser campió de la Copa d’Espa-
nya de ‘freestyle’, una nova disciplina 
emparada per la Federació Espanyo-
la i que es complementa amb el Cam-
pionat d’Espanya, que s’ha emportat 
el pilot Pedro Moreno.

 Albert San Andrés
La plaça de toros de Múrcia va 

ser l’escenari de la segona prova de la 
Copa i la quarta del campionat, on més 
de 7.000 persones van assistir al títol 
del pilot, que després de la victòria i 
amb un total de 161 punts va afegir al 
palmarès aquest campionat. Abraham 
Parra i Pedro José Torres van acabar 
en segona i tercera posició.

‘Jabato’ ja va deixar clar des de 
l’inici de la temporada que volia un títol 
com aquest i ja en la primera prova 
de la temporada a Zamora va deixar 
clara la seva qualitat, sumant una in-
contestable victòria pel davant de Sa-
muel Calzado i Miguel Espada, en una 
molt plena plaça.

A Múrcia, tot era per decidir, ja 
que la poca diferència de punts en ju-
gar-se un campionat en només dues 
cites, no garantia res pel castellarenc, 
que no va deixar escapar però, l’opor-
tunitat de ser campió.

Xavi Dols també ha participat en 
el campionat d’Espanya, sumant una 
sisena plaça en El Puerto de Santa 
Maria i dues cinquenes posicions a 
Roquetas de Mar i Albacete. L’acrò-
bata era cinquè en el campionat, tot 
i no disputar l’última cursa a Múrcia, 
on va participar en la Copa. Moreno 
va emportar-se el campionat amb 82, 
seguit de Dani Torres amb 76 i Maikel 
Melero amb 70.  
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pajaril - Badia 1-1
Matadepera - Juan XXiii 4-2
Mirasol - llano 1-2
uE Castellar - Marina 3-0
cercle - can parellada 0-0
castellbisbal - rubí B 2-1
la romànica - can Fatjó 1-2
san lorenzo - Juv. 25 sept. 1-1
can rull - planadeu 3-0 

piera - Manresa 9-8
HC Sentmenat - HC Castellar 5-5
alpicat - sant cugat 10-4
sabadell - Masquefa 2-7
santa perpètua - Barberà ajornat
Olesa - Montbui ajornat
sant ramon - sferic ajornat

castellbisbal - pineda ajornat
Montcada - cardedeu 9-7
sant cugat - Mataró B 2-5
rubí - sant Julià 8-1
lloret - parets 2-2
Manlleu - Montmeló 5-3
Barri Can Calet - FS Castellar 3-1 

FuTBOL FuTBOL SALA BàSQuET HOQuEI pATINS
3A cAtAlANA · GRup VI · J7 dIVIsIó d’HoNoR · GRup I · J3 copA  cAtAluNyA· GRup 2 · J4 2A cAtAlANA · GRup d · J6

uE Castellar 21 7 7 0 0
olímpic can Fatjó 19 7 6 1 0
can Rull Rt cFu 16 7 5 1 1
Juv. 25 septiembre 13 7 4 1 2
cd llano 13 7 4 1 2
pd pajaril 12 7 3 3 1
Marina-c. Gambús 11 7 3 2 2
cd Badia del Vallès 10 7 2 4 1
ue Rubí B 9 7 3 0 4
cd can parellada 9 7 2 3 2
ue castellbisbal 7 7 1 4 2
cF la Romànica 7 7 2 1 4
ud san lorenzo 5 7 1 2 4
cF Mirasol-Baco u. 5 7 1 2 4
c sabadellés 1856 5 7 1 2 4
escola planadeu 5 7 1 2 4
Fc Matadepera 4 7 1 1 5
cs Juan XXIII 2 7 0 2 5
 

FaV Mataró B 9 3 3 0 0
rubí ceFs 7 3 2 1 0
cFs Montcada 6 3 2 0 1
cFs Barri can calet 5 3 1 2 0
lloret costa Brava 5 3 1 2 0
parets Fs 4 3 1 1 1
ceFs Manlleu 4 3 1 1 1
sporting Montmeló 4 3 1 1 1
Fs pineda de Mar 3 2 1 0 1
FS Castellar 3 3 1 0 2
Fs cardedeu 3 3 1 0 2
Fs sant cugat 3 3 1 0 2
Fs castellbisbal 0 2 0 0 2
sant Julià de r. Fs 0 3 0 0 3

Bàsquet almeda  4 4 0
ue sant cugat  4 4 0
cB alpicat  4 3 1
cB artés  3 3 0
centre catòlic l’H  4 2 2
cN Tàrrega  4 2 2
aese  4 1 3
cB castellbisbal  3 2 1
Bàsquet pia  4 1 3
cB Navàs  3 1 2
cB cerdanyola  3 1 2
cB ripollet  3 1 2
CB Castellar  4 0 4
reus ploms salle  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 alpicat 15 6 5 0 1
Hc Montbui 12 4 4 0 0
cH santa perpètua 9 4 3 0 1
cp sant ramon 9 4 3 0 1
cp Masquefa 9 6 3 0 3
Hc piera 9 5 3 0 2
cH cadí 9 5 3 0 2
ueH Barberà 9 5 3 0 2
Hc sentmenat 8 6 2 2 2
HC Castellar 7 6 2 1 3
club Olesa patí 7 5 2 1 2
ceH sabadell 6 6 2 0 4
pHc sant cugat 3 5 1 0 4
cp Manresa 2 6 0 2 4
Hc sferic 0 5 0 0 5

almeda - Tàrrega 93-56
aese - centre catòlic 60-65
sant cugat - pia 84-73
Alpicat - CB Castellar 85-66
reus ploms - cerdanyola ajornat
castellbisbal - artés ajornat
ripollet - Navàs ajornat

Georgina Garcia jugant sobre terra batuda, la superfície del torneig de Székesfehérvár. || cedida

José pérez durant l’EDp Bilbao Night Marathon. ||cedida

TENIS | WtA

ATLETISME | MARAtó

Georgina Garcia arriba 
a semifinals a Riba-Roja

José Pérez, quart a l’EDP 
Bilbao Night Marathon

L’atleta del Club Atlètic Castellar José Pérez va aconseguir la quarta posició 
en veterans a l’EDP Bilbao Night Marathon amb un temps de 3:00,13.  Pérez va 
acabar en 26a posició final absoluta (25a en categoria masculina) en una mara-
tó en què hi va haver 838 finishers i més de mil participants.

La desena edició de la cursa nocturna, amb sortida des de l’estadi de San 
Mamés a Bilbao, va aplegar un total de 13.400 atletes en les tres distàncies (42, 21 
i 10 km). L’atleta veterà del CAC José Pérez va aconseguir millorar la marca per-
sonal, ja que va quedar a només 13 segons de rebaixar la xifra de les tres hores. 
Mantenint-se amb el grup en què perseguien la llebre i en adonar-se que el ritme 
no era l’adequat, va fer un canvi que no li va permetre, però, baixar el registre ho-
rari. El kenià Kiprotich Kiplagat (2:11,18) va ser el guanyador absolut, acompa-
nyat del seu compatriota Martin Cheruiyot (+ 3,11) i de Ricardo Sánchez (+3,49). 
La pluja va dificultar la cursa, present durant tot el recorregut.  || redacció

La tenista castellarenca Georgina Garcia va arribar a semifinals 
en el W25 de Riba-Roja de Túria (València), on fa dues setma-
nes va caure contra la belga Maria Benoit (6-3/5-7/1-6). L’Hura-
cà va quallar un excel·lent torneig després d’eliminar Sara Er-
rani (6-0/6-4), Ane Mintegui (6-4/6-1) i Patricia Tig (0-6/6-2/6-4). 
En dobles, fent parella amb Cristina Bucsa, també va caure en 
la mateixa ronda, contra Vivian Heisen i Anna Danilina (6-1/6-1).

Una setmana després, Garcia queia en setzens al W60 de 
Székesfehérvár (Hongria), contra Nicoleta-Catalina Dascalu 
(6-7(6) 6-7(2)), després d’eliminar la local Anna Bondar (6-3/6-
4). Encara a Hongria, la 257 WTA aconseguia aquest dilluns su-
perar la primera ronda en la classificació per al quadre final del 
W100, en què va superar l’eslovena Nika Radisic (6-3/6-0), que 
no va ser capaç de trencar el servei de la castellarenca en cap 
moment.  || redacció

FuTBOL (uE Castellar)

DISSABTE 26 OCTuBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   infantil B – eF Barberà 
10:30     benjamí c – Badia 
10:30     benjamí e – Juan XXiii cs  
11:30     aleví a – sant cugat Fc
11:30     aleví d – sabadellenca ue 
13:30     infantil a – Juv. 25 sept. 
15:30     cadet c – sant quirze
17:30     cadet a – la romànica cF  
19:30     juvenil a – Base Montcada cF

partits a fora
10:45    rubí ue -  benjamí d
11:00    c. sabadelles -  prebenjamí B
11:30    castellbisbal ue -  benjamí a
11:45    eF sabadell -  prebenjamí c
12:00    sabadellenca ue -  aleví B
14:00    Base Montcada cF -  cadet B
14:15    sant quirze Fc -  infantil c

DIuMENGE 27 OCTuBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15     veterans – can parellada  
10:30     benjamí B – eF Barberà  
10:30     aleví F – ripollet cF  
11:30     prebenjamí a – Mercantil ce  
13:00     infantil d – sant quirze Fc  
15:00    amateur fem – r. Vallbona  

partits a fora
10:00    Base Montcada cF -  aleví e
11:15    eF Barberà -  infantil fem
12:30    Juan XXiii cs -  amateur
14:00    cerdanyola Vallès -  aleví c
20:00    Mercantil ce -  juvenil B

AGENDA
del 25 Al 30  d’octuBRe

BàSQuET (CB Castellar)

DISSABTE 26 OCTuBRE
pavelló puigverd
09:00   premini  – ce sfèric 
10:30    mini  – ce sfèric
16:30    júnior fem – Bàsquet 9 Barris
18:00    sots 25 B  – cB r. carmeli 

partits a fora
09:00   Bàsquet pia -  mini fem
10:30   ue sant cugat -  infantil 
12:30   escolapis sarrià -  cadet 
12:30   ue claret -  premini fem
20:00   cB pedagogium -  sènior fem

DIuMENGE 27 OCTuBRE
pavelló puigverd
10:30    mini  – ue Barberà 
12:00    júnior  – Montseny ceT-10 
17:00    sots 25 a  – cB Matadepera 
19:00    sènior a  – cB ripollet 

FuTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 26 OCTuBRE
pavelló Joaquim Blume
12:45     benjamí A -  cN sabadell
17:00    sènior A -  Rubí ceFs
19:00   juvenil B -  llorençà Fc

partits a fora
10:30   electrocarretero - benjamí B
20:30   sant cugat Fs -  sènior B

DIuMENGE 27 OCTuBRE
pavelló Joaquim Blume
09:00   cadet – cet 10
10:00   aleví A – ss 
santa perpètua
11:00     aleví c – Ripollet Fs
12:00   prebenjamí – terrassa Fc
18:00    juvenil A – Arenys de Mar

partits a fora
11:00    ce unió 10 -  infantil A
11:00    Iris Badalona -  infantil B
HOQuEI (HC Castellar)

DISSABTE 26 OCTuBRE
pavelló Dani pedrosa
15:00  benjamí A – cp taradell 
16:15    benjamí B – cp Folgueres 
17:15    júnior – Hc sant Just 
18:30    fem 13 – Hc Vila-sana 
19:45    sènior 2 cat – Hc piera

partits a fora
12:15   cp Manresa -  infantil 
15:00   sant Feliu -  prebenjamí B 
17:00   pHc sant cugat -  juvenil 

DIuMENGE 27 OCTuBRE
pavelló Dani pedrosa
10:00  prebenjamí A – Hc Ripollet 
11:15    sènior 3 cat – Mollet Hc 

partits a fora
10:30   cerdanyola cH -  aleví
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Aquest vespre es projecta 
la comèdia txeca ‘Lejos de 
praga’

‘Lejos de Praga’ és una pel•lícula de 
comèdia txeca de guerra del 2017 
dirigida per Jan sv  rák, una precu-

ela de ‘The elementary school’. es 
podrà veure dv. a l’auditori Munici-
pal a les 21 h. és la història d’eda, un 
nen txec de 8 anys que es veu obligat 
a mudar-se de praga durant la sego-
na Guerra Mundial a un petit poble de 
camp on coneixerà la seva família.

un treball de recerca de l’INS 
puig de la Creu veurà la llum 
a l’ETC

es dies 26 i 27 d’octubre s’han pro-
gramat  dues funcions de l’especta-
cle ‘com tu vols que soni’ a la sala de 

petit Format de l’ateneu, inspirada en 
la pel·lícula ‘God Help the Girl’. aquest 
ha estat el treball de recerca de segon 
de batxillerat de Júlia ribes,  de l’iNs 
puig de la creu. Ha adaptat la drama-
túrgia i les cançons. Guillem seuba 
i Júlia alier acompanyaran ribes.

els capgirats consoliden el 4 de 7

Les grans jornades castelleres es viuen im-
merses en una atmosfera especial: festa, ger-
manor i, sobretot, reptes. Els capgirats van 
sortir reforçats de la seva diada, en què ar-
ribaven amb un objectiu entre cella i cella: 
el 4 de 7. I van aconseguir-lo.

La possibilitat de pluja va traslladar la 
celebració de diumenge de la plaça Calissó 
a l’Espai Tolrà. Allà, la colla local va estar 
acompanyada dels Nyerros de la Plana, els 
Castellers de Rubí i la colla de Mollet del Va-
llès. “Ens agrada venir a Castellar sempre 
que ens conviden! És una colla amiga i ens 
avenim molt amb ells”, exclamava Cisco 
Carvajal, president de l’entitat osonenca. 
En el mateix sentit, la cap de la colla rubi-
nenca Anna Yepes explicava: “Quan nosal-
tres vam començar vam fer-nos colles ami-
gues. No teníem gralles, i es van oferir a 
ensenyar-nos-en. Ens van ajudar molt”.

Els Capgirats arribaven a la cita havent 
aconseguit tres vegades el 4 de 7: el primer 
la temporada passada, fa gairebé un any, el 
novembre passat; i dos més aquest darrer 
mes d’abril.

L’actuació local va començar amb dos 
pilars de 4 per sota i un de normal, simultà-
niament. Després, l’anhelat 4 de 7. “La colla 
està delirant d’alegria!”, expressava Xavi 
Almohalla, casteller i membre de la junta. A 
continuació, van intentar un 3 de 6 aixecat 
per sota, que va caure. “Ha sigut una llàs-
tima, perquè el teníem molt ben assajat”, 
es lamentava el cap de colla Gerard Rosell, 

alhora que celebrava que ningú hagués patit 
mal. Els castellers locals van posar el llacet a 
la gran actuació amb una torre de 6 i un pilar 
de 5, que feia temps que no portaven a plaça.

Els més menuts també van ser prota-
gonistes, ja que van tenir el seu moment fent 
diversos pilars. De la canalla que va partici-
par en el 4 de 7 –aclareix Rosell– l’enxane-

El cap de colla dels Capgirats, Gerard Rosell, aixecant un castell durant la diada de diumenge. || q. pascual

A la colla li va faltar el 3 de 
6 per sota, que plantegen 
amb optimisme com a 
“deures pendents”

  Guillem plans

ta només portava tres actuacions i l’acotxa-
dora, dues.

La diada, que va acabar amb un àpat 
conjunt entre totes les colles a l’interior del 
recinte de l’Espai Tolrà, va servir perquè 
els Capgirats en sortissin reforçats: “En ge-
neral, considero que com a colla ho hem 
‘petat molt’!”, afirmava Rosell. La colla, a 

més, té ganes de treure’s l’espineta: “El 4 
de 7 i el pilar de 5 han estat molt macos, 
la colla ho necessitava. L’únic que ens ha 
faltat ha estat el 3 de 6 aixecat per sota. 
Tenim deures pendents, però també tenim 
ganes de seguir-lo treballant per a la se-
güent diada, que actuem a Manlleu”, anun-
cia el cap de colla. 
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L’obra Una gossa en un descampat va ser es-
crita per Clàudia Cedó i ha estat dirigida per 
Sergi Belbel en una producció de la Sala Bec-
kett que dissabte va iniciar la gira a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont . L’obra parla d’una 
experiència personal traumàtica de Cedó, 
l’autora, la història d’una futura mare, la 
Júlia, embarassada de cinc mesos, que s’en-
fronta a la mort del seu fill que encara ha de 
néixer. Aquest és el punt de partida del text 
de l’obra i l’experiència d’un avortament no 
desitjat que va patir la pròpia autora.   

Quina sort, direm alguns, que s’hagi 
decidit posar paraules a un tema encara tan 
tabú a la nostra societat. La mort perinatal, 
decidir la mort d’un nadó amb greus proble-
mes de supervivència, és encara una espina 
clavada de la qual no es parla ni gaire ni gens. 
Les dones que han viscut aquesta trista expe-
riència sovint ho viuen en solitari i s’enfron-
ten a un xoc psicològic a què hauran de fer 
front, sense saber com.

El text de Cedó ens permet abordar 
el tema de l’avortament no desitjat i, com a 
públic, podem reflexionar-hi mentre veiem 
l’obra i també  parlar-ne amb els amics o fa-
miliars, ja fora del teatre, fent tertúlia. I quan 

Atrevir-se i parlar de les pors per fer-les marxar
‘una gossa en un descampat’ tracta el tema de la mort perinatal, una situació que l’autora va viure en pròpia pell

  Marina Antúnez

AuDITORI MuNICIpAL | teAtRe

en parlem, un cop hem sortit, ens adonem 
que la situació que acabem de veure és més 
comú del que crèiem, i que algú coneix algú 
que ha viscut una situació similar, o que fins 
i tot ho ha viscut en pròpia pell. Al capdavall, 
el descampat que apareix a Una gossa en un 
descampat és psicològic, i tots i totes ens hi 
hem vist abocats en alguna ocasió.

 Cedó escriu una obra que toca el cor, i 
la meravella és reconèixer la llum que hi ha 
en aquest drama. El muntatge és un home-
natge a les criatures no nascudes i per ex-
tensió, un homenatge a la vida. L’autora ens 
encara amb una dura realitat i ens plante-
ja la difícil decisió a prendre. Ens fa posici-
onar, sempre en positiu, en favor d’allò que 
estimem. I parla, molt i necessàriament, de 
com encarar-nos a les situacions difícils de la 
vida, de com podem donar sentit als nostres 
descampats, com posar llum a les pors per 
fer marxar les parts més fosques que tenim 
a dintre. El secret és justament parlar de les 
pors per fer-les marxar, és quan ho expliquem 
als més propers, la parella, la família, l’amic 
o l’amiga, quan comencem a plantar cara al 
que ens fa patir i ens bloqueja.

 Quan parlem d’emoció, el més impor-
tant és el que els personatges diuen, més que 
no pas el que fan. I això ho sap bé Sergi Bel-
bel, que aconsegueix posar sobre l’escenari 

un muntatge en què actors i actrius poden 
explicar el text amb llibertat i a la seva ma-
nera, plorant, cridant, rient i, fins i tot, can-
tant (cas de l’actriu Anna Barrachina). En 
una obra que va estrenar-se a la Beckett i 
que ha tingut el personatge de Júlia desdo-
blat (el personatge i la seva consciència), que 
s’han intercanviat de forma alterna les ac-
trius Maria Rodríguez i Vicky Luengo, des 

que es va estrenar, i que ha arribat a Castellar 
amb Rodríguez en el paper de Júlia i amb Mí-
riam Monlleó com a consciència de la Júlia.  

El públic que ha vist Una gossa en un 
descampat experimenta la catarsi, els senti-
ments han aflorat amb tanta naturalitat que 
també plora i riu amb els personatges. Quan 
l’espectacle s’acaba, d’una terra erma n’han 
nascut flors. 

L’AuDITORI 
es va omplir de 
gom a gom per 
gaudir de l’obra  

SALA BECKETT 
és la productora 
d’‘una gossa en un 
descampat’ 

èXIT 
del muntatge, 
ratificat amb 
repetides tongades 
d’aplaudiments

Els discjòqueis Vallde i Javi D’Lux. || G.plaNs

OCI NOCTuRN | House

Menú de 
celebració al 
New Order
Des de fa quatre anys, hi ha nits que són 
més llargues per a alguns joves caste-
llarencs. És gràcies a la discoteca The 
New Order, que aquest dissabte ha 
estat d’aniversari. I ho ha celebrat com 
millor sap, amb una festa especial. La 
productora i discjòquei Mia Lucci, co-
neguda internacionalment per la seva 

aportació al tecno i al house, va rega-
lar una sessió inoblidable. “La meva 
il·lusió és que aquí segueixin venint 
artistes internacionals, setmana 
rere setmana, i que se segueixi 
gaudint del millor ambient possi-
ble, omplint el local”, se sincerava 
Joan Carles Segovia, propietari de 
The New Order. 

Orfes de música electrònica i 
house, Segovia i una colla d’amics van 
decidir impulsar un club nocturn de 
caràcter semblant. Després de l’en-
lairament, que no va ser fàcil, el The 
New Order ha aconseguit mantenir 
l’equilibri entre donar sortida a ar-
tistes locals i de la zona i poder por-
tar-ne altres de molta reputació, que 

brillen internacionalment. “A través 
de contactes, vas coneixent gent 
i evolucionant, obrint-te pas en 
l’escena dels artistes, cosa que no 
és gens fàcil”, reconeixia Segovia.

 Juarez, que ja ha passat per 
Elrow i La Terrazza, a més de 
Djomby, Vallde, Javi D’Lux, Aixer, 
Efren Kairos, Manuel Lobato, Joan 
Cerezo, Rippin i Richard Ulh, van 
acabar de completar el quadre mu-
sical de la nit. Una jornada que va 
arrencar amb un gran càtering de 
sushi i altres degustacions.

 Segons explica Segovia, cada 
vegada hi ha més clients de fora que 
han descobert la discoteca i la situ-
en a la seva llista d’oci nocturn.  ||  

G. plaNs

Maria Rodríguez intepreta la Júlia en el muntatge ‘una gossa en un descampat’. || cedida
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LITERATuRA | ActIVItAt

passejant amb Joan Arús pel Ripoll

Aquest dissabte, 26 d’octubre, és pre-
vista una ruta poètica a l’entorn del 
riu Ripoll titulada “Passejant amb 
Joan Arús”. Es tracta d’una sortida 
que organitzen conjuntament la Bi-
blioteca Municipal Antoni Tort i el 
Centre d’Estudis de Castellar i que 
requereix inscripció prèvia.

La durada del recorregut serà 
de 3 hores i tindrà com a eix central 
la poesia del poeta i assagista local 

el centre d’estudis 
de castellar i la 
biblioteca proposen 
la passejada poètica

Joan Arús (Castellar del Vallès, 1891 
- 1982), autor noucentista.  

Va escriure poesia de tendèn-
cia simbolista i llibres de prosa, i va 
participar en moltes ocasions en els 
Jocs Florals de Barcelona, en què va 
guanyar diversos premis, com la Flor 
Natural el 1926 pel poema “Sonets 
d’Amor”, l’Englantina d’Or el 1928 
per “Desolació” i una altra Flor Natu-
ral el 1931 per “La mort de Dòrcon”.

Va ser proclamat Mestre en Gai 
Saber aquell mateix 1931. La seva 
producció poètica és molt extensa.  
La prosa, especialment l’assaig crí-
tic, també va ser conreada per Arús. 
també té publicades diverses traduc-
cions de novel·les d’autors francesos.

De tendències clarament con-
servadores, fins i tot va oferir un 
sonet elogiós al dictador amb motiu 
de la visita que va fer a Sabadell 
l’any 1942. 

  Marina Antúnez

BIBLIOTECA MuNICIpAL | Actes

Recital poètic musical ‘A de Brossa’
Aquest dissabte, 26 d’octubre, la Bi-
blioteca Municipal Antoni Tort ha 
programat una nova sessió de l’Ho-
ra del Conte Infantil amb Assumpta 
Mercader i l’espectacle A de Brossa. 

La narradora, actriu i titellai-
re ens explicarà històries al vol-
tant del  poeta Joan Brossa, que 
jugava i feia màgia amb les lletres 
i les paraules. Tenia una imagina-
ció extraordinària que li permetia 
crear a partir d’objectes quotidians 

o, simplement, a partir d’un mot. 
A de Brossa és una proposta 

que neix amb la voluntat de presen-
tar el poeta als infants però, sobre-
tot,  neix  amb ganes d’encomanar 
el plaer de jugar i divertir-se amb 
les lletres, les paraules i els objec-
tes. És per això que d’un barret de 
copa mercader farà sortir, a l’atzar, 
tot un munt de propostes que ens 
permetran conèixer la seva obra 
poètica i, a més a més, viure-la.  

Dins del barret hi ha un munt de 
poemes  per jugar: els representa-
rem, imitarem, cridarem i en defini-
tiva, els donarem la volta per crear 
nosaltres també, a partir de l’obra 
de Joan Brossa, els nostres propis 
poemes visuals, escrits o teatrals. 
Buscarem el plaer de l’efímer, de 
la vivència del moment i del plaer 
de compartir creant. L’espectacle 
s’adreça a un públic a partir de cinc 
anys.  ||  M. aNTúNez

LA VEu SILENCIOSA

poesia i música

Dimecres 30 d’octubre, a les 
19.30 h, la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort ha organitzat un 
espectacle literari i musical que 
compagina paraula i música. 
Temes de caire social cantants 
per la cantant Júlia Bob i 
recitats per la rapsoda i poeta 
Laura G Arch. Laura G. Arch 

compagina  les seves dues voca-
cions: escriure i l’educació. L’any 
passat va començar a publicar a 
les xarxes socials i poc després 
va editar el seu primer llibre, 
‘Cuando ella llegó’. L’espectacle 
també compta amb la participació 
de la Laia Martínez, que farà la 
traducció en llengua de signes. 
Aquesta és una proposta 
cultural que s’organitza amb la 
col·laboració de l’entitat Suport 
Castellar dins dels actes del Mes 
de Salut Mental a Castellar. 

El 2014 ja es va fer una passejada pels indrets que van inspirar les obres de Joan Arús. || q.pascual
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Arde Madrid, la sèrie creada per la 
castellarenca Anna R. Costa per 
a Movistar +, ha rebut un Premi 
Ondas a la millor sèrie espanyola, ex 
aequo amb la sèrie Hierro, també de 
Movistar +, que també rep el guar-
dó per Candela Peña com a millor 
intèrpret femenina de ficció.

També han rebut guardó La 
Resistencia, que s’emet pel canal 
#0 de Movistar, i Miguel Ángel Sil-
vestre com a millor intèrpret mas-
culí per En el corredor de la muer-
te, també de Movistar +. Així, les 
produccions originals de Movis-
tar+ aconsegueixen cinc estatute-

tes del premi que organitza anual-
ment Ràdio Barcelona.

Anna R. Costa es va mostrar 
orgullosa, aquest dimecres, en co-
nèixer la notícia que es va fer pú-
blica i reconeix que fer la sèrie “ha 
estat genial, una bogeria, tant de 
volum de treball com de repercus-
sió. El que va començar sent ‘la 
sèrie de Paco León’ ara és de tots 
dos, i he notat per part de tothom 
la necessitat de felicitar-me”, ex-
plica la creadora i guionista. 

Arde Madrid és una sèrie crea-
da por Anna R. Costa i dirigida con-
juntament amb Paco León, la seva 

parella sentimental. Està protago-
nizada por Inma Cuesta, Paco León, 
Debi Mazar, Anna Castillo i Julián 
Villagrán, i ha estat la primera sèrie 
de televisió de pagament gravada en 
blanc i negre.  

La celebració i entrega dels 
premis tindrà lloc el 14 de novembre 
al Liceu. Aquest 2019 se celebra la 
66a edició dels Premis Ondas, uns 
premis que reconeixen els profes-
sionals, empreses i treballs nacio-
nals i internacionals més destacats 
de l’any en els àmbits de la ràdio, la 
televisió, la música i la publicitat ra-
diofònica.   || MariNa aNTúNez

Enguany, el festival SOM torna a Castellar del Vallès aquest dissab-
te, 26 d’octubre. La proposta s’emmarca en el Dia Mundial de la Salut 
Mental i està organitzada per Suport Castellar. Enguany porta el lema 
“Escoltar i parlar, salva vides”. Aquest dissabte, a l’espectacle que s’ha 
programat participen Dansa Parc, Coral Pas a Pas, SonaSwing, el grup 
de teatre Arc de Sant Martí, Krek’n’tu (grup de música de l’associació 
Salut Mental Sabadell), Els Visitants (grup de música que ha gestionat 
el blog de temàtica musical  “La música amanseix les feres”). 

L’espectacle començarà a les 19 hores, a l’Auditori Municipal i du-
rarà una hora i mitja, aproximadament. Tindrà taquilla inversa, cosa 
que permetrà assumir part de les despeses. Finalment, l’actuació cas-
tellera anunciada no serà possible aquest any. Des de l’entitat Suport 
Castellar “volem agrair la participació desinteressada de tots els 
participants a l’espectacle, sense el quals no seria possible”, diuen. 
També afegeixen l’agraïment a l’Ajuntament i al supermercat Consum.

Durant tot el mes s’han organitzat al poble diferents activitats 
destinades a promocionar la salut mental entre la població. La sessió 
de ioga que s’havia de dur a terme el dia 18 d’octubre es va postposar 
i es farà el dia 8 de novembre, a les 18.30 h, al Casal Catalunya. També 
es podrà gaudir, el dia 30, de la proposta de La Veu Silenciosa, que ofe-
rirà un espectacle musical i poètic a la Biblioteca Municipal, traduït en 
la llengua de signes.  ||  M. a.

la castellarenca Anna R. costa rep 
un premi ondas per ‘Arde Madrid’

Acte pel dia Mundial 
de la salut Mental

Anna R. Costa ha guanyat un premi Ondas per la seva sèrie ‘Arde Madrid’. || cedida

Espectacle SOM que va tenir lloc l’any 2018 a l’Auditori Municipal. || q. pascual

RECONEIXEMENT | cINeMA AuDITORI MuNICIpAL  | supoRt cAstellAR
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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 
entrades exhaurides 

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: Biblioteca Municipal 
Antoni tort
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

19 h – pROpOSTA 
Festival SOM. unint música, 
dansa i emoció 
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
Diumenge d’estrena: 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 l’a/e esbartteatralcaste-
llar@gmail.com
sala de petit Format de l’Ateneu
org.: esbart teatral de castellar

dilluns 28
20 h – pROpOSTA 
En To poètic: 
Jocs Florals. Joan Arús 
centre d’estudis de castellar – 
Arxiu d’Història 
org.: Biblioteca Municipal Antoni tort 
 
 
dimecres 30 
 
de 9 a 13 h – pROpOSTA 
Jornada:  
‘plantes aquàtiques autòctones’ 
Viver tres turons 
org.: coop Viver tres turons 
*Inscripcions gratuïtes a info@v i 
vertresturons.com 

9.30 h – SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
sortida des de la porta del cAp
org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de salut

de 16 a 21 h - CINEMA
Cinema de terror: marató de la 
saga Expediente Warren
Auditori Municipal Miquel pont
organització: castellar Jove 

19.30 h – pROpOSTA 
Recital poètic i musical per la 
conscienciació social 
A càrrec de la veu silenciosa 
Biblioteca Antoni tort 
org.: Biblioteca Municipal Antoni 
tort i suport castellar 
 
 
dijous 31 
 
de 10 a 22 h - Venda de castanyes 
plaça de catalunya 
org.: suport castellar

17 h – pROpOSTA 
Festa de la Castanyada 
Mestre pla 
org.: AMpA Mestre pla 

de 17.30 a 20.30 h – pROpOSTA 
Túnel del terror solidari: 
“L’hospital del terror”  
seu de creu Roja  
(pl. de la llibertat, s/n) 
org.: creu Roja a castellar del Vallès 

18 h – INFANTIL
Conta contes amb Rosa Fité: con-
tes de la castanyera
Mercat Municipal
org.: Ajuntament i Mercat Municipal

18.30 h - pROpOSTA 
Lectura de microrelats terrorífics 
Amb berenar fantasmagòric 
escola Municipal d’Adults 
org.: escola Municipal d’Adults 

19.30 h -  pROpOSTA 
Castanyada familiar  
pati de l’ermita del puig de la creu 
org.: Amics del puig de la creu 
*Reserves: 666701455 

21 h – MÚSICA
Jam session
calissó d’en Roca
org.: calissó d’en Roca 
 
 
 
 
 
 
 
 

de 23 a 03 h – BALL
Gran ball de la Castanyada amb el 
Duet pentagrama
sala Blava de l’espai tolrà
org.: pas de Ball i tot Ballant
*Reserves als tels 661 356 693 i 696 
746 660

divendres 1
de 9 a 13 h -  pROpOSTA 
Tots Sants 
capella romànica de santa Maria de 
la creu 
org.: Amics del puig de la creu 

de 10 a 22 h - Venda de castanyes
plaça de catalunya
org.: suport castellar

dissabte 2
de 10 a 22 h - Venda de castanyes
plaça de catalunya
org.: suport castellar  

17.30 h -  pROpOSTA 
43a Diada Sardanista 
sala Blava de l’espai tolrà 
org.: AsAc 
 
 
diumenge 3 
 
de 10 a 22 h - Venda de castanyes-
plaça de catalunya 
org.: suport castellar 

12 h i 16.30 h – CINEMA
Cinema familiar: Aladdin
Auditori Municipal Miquel pont
org.: Ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec del grup Cristal
sala Blava de l’espai tolrà
org.: Amics del Ball de saló

19 h – CINEMA
Diumenge d’estrena: De la India a 
parís en un armario de Ikea
Auditori Municipal Miquel pont
org.: Ajuntament

Concert de tardor de la JOCVA
diumenge 27 · 12 h · auditori Municipal

la Jove Orquestra de castellar oferirà, 
diumenge que ve, un concert de tardor 
titulat “la tradició com a font d’inspira-
ció. passat vestit de present”, a l’audi-
tori Municipal Miquel pont. la JOcVa 
ens proposa un viatge a diferents parts 
del món per descobrir algunes de les 
seves melodies tradicionals, mostrant 
com alguns compositors les han vestit 
de nou, fruit d’una tècnica compositiva 
basada en la tradició. la música tradi-
cional sovint ha estat font d’inspiració 
per a compositors de la música culta 
en diferents èpoques. del gran conei-
xement sobre la tradició, s’ha constru-
ït una tècnica sobre la qual s’han fet 
noves composicions que en recullen 
l’essència. On són les fronteres? Ja se 
sap, són per traspassar-les. 

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

agenda 25 d’octubre al 3 de novembre  de 2019l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h

EXpOSICIONS I ALTRES
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FARMàCIES DE GuàRDIA 
 
 
dIVeNdRes 25 CATALuNYA 
dIssABte 26 EuROpA 
dIuMeNGe 27 YANGÜELA 
dIlluNs 28 FENOY 
dIMARts 29 EuROpA 
dIMecRes 30 CASANOVAS 
dIJous 31 ROS 
dIVeNdRes 01 CASTELLAR 
dIssABte 02 CASANOVAS 
dIuMeNGe 03 CASTELLAR 

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

DEFuNCIONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de Terrassa, 377

“La convivència suposa negociació entre gent honrada; la llibertat és responsabilitat pública.”
Salvador Giner

@montsebioyes @arnaucabeza @dr.nectus
promocionant el BraM! a NY cova d’en Xoroi sant Feliu del racó

MEMÒRIES DE L’ARXIu D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual

L’any 1953 el poeta castellarenc Joan Arús va ser l’amfitrió d’un sopar celebrat al seu mas pairal, Can Juli-
ana, al qual van assistir comensals de renom com els escriptors Josep M. de Sagarra o Fages de Climent. 
Per apropar-nos al poeta i a aquest entorn que el va inspirar hem preparat per dissabte vinent, conjun-
tament amb la Biblioteca, la sortida “Passejant amb Joan Arús”, durant la qual es recitaran alguns dels 
seus versos més emblemàtics. (Inscripcions a la Biblioteca.)  || FONs: JOaN arús || TeXT: rOGer rOcaVerT

Castellar des de Can Juliana, 1953

penúltima

Ramon Serra  Fàbregas 
89 anys · 19/10/2019

Ana de Castro Rubio 
93 anys · 20/10/2019                                         

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
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Ramon Fernández ‘papolo’

Recordo amb tendresa 
viatjar a Lahiguera 
en Vallesana

Mecànic industrial nascut a Lahiguera

Va ser un dels artífexs dels actes d’agermanament de 
Castellar amb Lahiguera (Jaén) el 2006. Va arribar 
a Castellar amb només quatre mesos, però sempre 
ha mantingut viu el record de la població andalusa

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
sociable
un defecte que no pots dominar?
No perdono la impuntualitat
una persona que admires?
el meu pare i la meva iaia
Quin plat t’agrada més?
qualsevol varietat d’arròs
un animal?
el gos
un cantant?
Joan Manuel serrat i carlos cano
una pel·lícula?
‘Mientras dure la guerra’ d’amenábar
un llibre?
‘aprender a vivir’ de  José antonio Marina
un viatge pendent?
anar a austràlia a veure el meu fill
un record de Lahiguera?
l’agermanament del 2006
un comiat?
que vagi bé, salut!

”

“

· Et coneixen com ‘el papolo’...
El Papolo sembla que va ser un be-
savi meu, era un motiu que li van 
posar. Al meu pare li deien el Monjo 
per una senzilla raó: la seva besàvia 
era monja, es va divorciar de Déu i 
després es va casar i va tenir fills. Al 
meu pare li deien Alfonso el Monjo 
i la meva mare era la Papola. Com 
que m’assemblava a la meva mare, 
em van posar el sobrenom de Papolo.

 · Vas néixer a Lahiguera però als 
quatre mesos ja vas venir a Cas-
tellar. Quan vas anar-hi?
Em diuen que quan tenia quatre anys 
m’hi va portar la meva àvia paterna. 
La meva mare va tenir un avorta-
ment i llavors vaig estar tres mesos 
a Lahiguera. Cap als anys seixanta i 
escaig, La Vallesana va començar a 
fer viatges amb José Garrido a La-

higuera. O era per Setmana Santa o 
per vacances. Aleshores el meu pare 
es quedava a treballar a can Tolrà i la 
meva mare i el meu germà i jo mar-
xàvem a Lahiguera i ens hi estàvem 
quinze dies.

· Quins records et venen a la me-
mòria d’aquells viatges?
Els recordo amb molta tendresa i eren 
viatges molt emotius. Als anys seixan-
ta i setanta quan arribaves allà, pensa 
que no hi havia cotxes i el fet d’aribar 
un cotxe o un autocar era una festa. 
Tot el retrobament de la gent era molt 
maco, la gent plorava d’alegria. Allà 
tot era jugar al camp i no feies gaire 
més cosa.

· Aquí a Castellar, els carrers 
Ermot i Sant Sebastià sempre 
s’ha dit que són una petita repro-
ducció de Lahiguera...
A Castellar es pot dir que hi havia dues 
Lahiguera. Els primers de Lahigue-

ra que van venir aquí va ser entre els 
anys 1948 i 1949. El meu pare tenia un 
cosí que vivia al carrer Bassetes i un 
tiet al carrer Sant Iscle. Li van dir de 
venir aquí. S’estava construint la fà-
brica nova de la Tolrà. La gent treba-
llava a la fàbrica o a la construcció i 
després anava a fangar horts. El meu 
pare anava i venia de Lahiguera i el 
1956 vam dir de venir tots a Castellar. 
Vam estar uns mesos al carrer Sant 
Iscle i després el pare va trobar una 
casa al carrer Sèquia. A part del nucli 
antic, als carrers Doctor Vergés i Llei-
da hi havia molta gent de Lahiguera. 

· Va haver més gent de Lahigue-
ra a Castellar que al propi poble?
Et puc assegurar que cap als setanta 
érem gairebé 1.200 persones de Lahi-
guera i allà, a Jaén, n’éren uns 3.000. 
Quan vam venir, Castellar no tenia ni 
4.000 habitants. El que passa és que 
també va venir molta gent de Grana-
da i d’Almeria, sobretot.

· Què hagués estat Castellar 
sense la gent de Lahiguera?
És anecdòtic el que et diré ara. Però 
mira, el que és avui la llibreria La 
Centraleta era la centraleta de te-
lèfons de Castellar. Estava sempre 
abarrotada. No hi havia telèfons, la 
meva mare no parlava català i m’en-
viava a mi que demanés conferència 
per parlar amb la seva mare a Lahi-
guera. Parlàvem amb la telefonista de 
Lahiguera i donaven cita a les 12.30 
h perquè a les 12.15 tenien una confe-
rència amb Granada. Com va venir 
tanta gent, el carrer Major estava ple 
de carnisseries per atendre tothom. 
Potser els nouvinguts vam aportar 
alguna cosa, molts dels que venien 
eren emprenedors  o valents. El tema 
de bars i restauració es va revifar.

· Sempre has fet gala d’aquest es-
perit d’ajudar els altres? 
Deu ser influència del meu pare i la 
meva iaia. Vivíem al carrer Sèquia, 

en una casa molt petita de dues ha-
bitacions. Però sempre hi havia gent, 
semblava la fonda del Pi. Era gent 
que venia a l’aventura, amb gana. El 
pare els deia que es quedessin quinze 
dies fins que trobessin alguna cosa. 
El matalàs mai estava fred, sempre 
hi havia algú. El pare del constructor 
Ribas també va ajudar molta gent. 
Al carrer Doctor Vergès cantonada 
amb Lleida va fer una casa molt gran 
i al soterrani sempre hi havia gent.

· Com vas viure l’agermanament 
amb Lahiguera el 2006?
Era com un deute tornar al poble 
d’origen. És emocionant perquè, a 
banda de tota la gent que va anar-hi, 
a Lahiguera va anar molta gent que 
no era del poble, gent d’entitats i par-
ticulars. Hi ha molta gent que no ha 
tornat des de l’agermanament i quan 
es fa gran li costa viatjar. Estaria dis-
posat a donar un cop de mà perquè 
es fes un altre viatge. 
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