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Setmanari d’informació local

El centenari de 
Teresa Pàmies 
passa per l’Aula

Xavi de la Vega, 
un nou campió 
castellarenc
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Aquest diumenge serà la quarta vegada que es vota aquest any. Les darreres eleccions -en la imatge, uns votants a l’Emili Carles- van tenir lloc el 26 de maig passat quan van coincidir municipals i europees. || q. pascual

eleccions...
un altre cop

POlÍtiCa | p 03

18.570 electors de Castellar 
podran tornar a votar diumenge
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el tema de la setmanaeleccions generals 10-N

+ELECCIONS

Tota la informació  a Ràdio 
Castellar  i www.lactual.cat

Sis mesos després d’haver votat a les elec-
cions municipals i set després de fer-ho a 
les generals, les castellarenques i els cas-
tellarencs tornen a ser convocats nova-
ment a les urnes com la resta de l’Estat 
amb el repte de desbloquejar una situa-
ció política a Espanya que els líders dels 
partits no han pogut desllorigar des que 
Pedro Sánchez aconseguís la presidència 
gràcies a una moció de censura que va fer 
fora del govern el PP de Mariano Rajoy a 
mitjans de 2018.

Un cop vista la irrupció de Vox al 
Congrés dels Diputats i la impossibilitat 
de Pedro Sánchez de formar govern i ser 
investit president -i amb les enquestes 
apuntant resultats molt similars quant a 
la dificultat de crear possibles majories 
per blocs-, la ciutadania torna a tenir la 
paraula. És evident que la sentència del 
Tribunal Suprem que ha condemnat els 
líders de l’independentisme a penes de 
presó que arriben fins els 13 anys –en el 
cas d’Oriol Junqueras- és l’altre gran fac-
tor que podria moure vot tant a Catalunya 
com a la resta d’Espanya.

Amb aquest panorama, 18.570 veïns i 
veïnes de Castellar seran cridats a les urnes 
el pròxim diumenge amb molt poques vari-
acions respecte a la jornada electoral del 28 
d’abril passat, només que aquesta vegada 
s’ha fet una campanya electoral exprés de 
poc més d’una setmana. El nombre de per-
sones que podran exercir el seu dret a vot 
diumenge ha augmentat en 133 respecte les 
darreres eleccions generals del 28 d’abril 
passat, i en 28 respecte les eleccions mu-
nicipals que van tenir lloc un mes després, 
concretament el 26 de maig passat.

 La jornada es viurà a la vila en un 
total de set col·legis electorals on es dis-
tribuiran 14 seccions i 25 meses. Cal re-

Quartes eleccions en el mateix any
Després de les 
generals de l’abril i les 
municipals i europees 
del maig caldrà 
repetir les eleccions 
al Congrés i al Senat

  Redacció

cordar que la secció 1, situada històrica-
ment a l’Ateneu, estarà situada novament 
al vestíbul de l’Arxiu Municipal. 

 La resta de col·legis seran els matei-
xos que en les darreres eleccions. Així, a 
l’edifici d’El Mirador (antic Mercat Muni-
cipal) se situaran les seccions 2, 8 i 14. El 
gimnàs de l’escola Emili Carles-Tolrà aco-
llirà les seccions 3 i 4. A l’escola Joan Blan-
quer s’ubicaran les seccions 5 i 9. L’Espai 
Tolrà és el recinte electoral que acollirà 
més seccions, amb un total de quatre: la 
6, la 7, la 12 i la 13. La secció 10 estarà situa-
da a l’escola Mestre Pla mentre que la sec-
ció 11 es trobarà a l’antiga escola de Sant 
Feliu del Racó. 11 de les seccions tindran 
dues meses cadascuna, mentre que les 3 
restants seran de mesa única (concreta-
ment, la 1, l’11 i la 12).

erc va guanyar a castellar

Les anteriors eleccions generals, les del 
28 d’abril, van comptar a Castellar amb 
un 81,01% de participació, un 13,44% més 
que a les eleccions generals de 2016. Un 
total de 14.951 persones van exercir el seu 
dret a vot a la vila. El fet més destacat va 
ser que, per primera vegada, ERC va gua-
nyar unes generals a Castellar gràcies als 
4.208  vots obtinguts amb el 28,27% del 
total. Per darrere es va situar el PSC -3.216 
vots (21,60%)-, En Comú Podem -2.369 vots 
(15,91%)-, Junts x Catalunya -(1.699 vots 
(11,41%)-; C’s  -1.591 vots (10,69%)-, PP -509 
vots (3,42%), VOX -473 ( 3,18%) i Front Re-
publicà -429 vots (2,88%). Aquest ordre de 
resultats va ser molt similar a Catalunya 
on ERC es va proclamar guanyadora, se-
guida de PSC, En Comú Podem i Junts. En 
nombre de diputats, ERC va obtenir 15 di-
putats, el PSC 12, En Comú Podem 7, Junts 
x Catalunya  7, Ciutadans 5, PP 1 i Vox 1.

Cal recordar que, a les eleccions ge-
nerals de juny de 2016, les de la també re-
petició electoral, En Comú Podem –lide-
rat llavors per Xavier Domènech, ja fora 
de la política– va guanyar-les a Catalunya, 
a Castellar del Vallès també. A la vila, els 
comuns van sumar 3.234 vots, el 26,7%, 
seguits d’ERC, amb 2.557 vots, un 21,17%. 
PSC-PSOE va obtenir 1.746, el 14,46. En 
quarta posició va quedar CDC, amb 1.714 
vots, un 14,22%. La cinquena posició va 
ser per a Ciutadans (1.245 vots, un 10,31%). 
El Partit Popular va quedar com a sisena 
força amb 1.208 vots, un 10%. 

Les darreres votacions van ser el passat 26 de maig. A la imatge, un ciutadà mira les paperetes a l’Emili Carles. || q. pascual

L’emissora municipal Ràdio Castellar 
realitzarà aquest diumenge una programació 
especial per fer seguiment dels resultats de 
les eleccions que començarà a les 21.30 hores 
de la mà dels serveis informatius. L’espai 
Inclourà connexions a les seus dels diferents 
partits polítics per copsar les primeres 
reaccions als resultats. El seguiment de 
la nit electoral a Castellar també es podrà 
fer en temps real a través de la pàgina web 
municipal www.castellarvalles.cat, del 

portal informatiu www.lactual.cat i de les 
xarxes socials municipals. Durant tota la 
jornada de votació s’aniran recollint les 
xifres de participació així com els fets 
més rellevants que vagin tenint lloc. 
Cal recordar, que els col·legis electorals 
obriran les seves portes de 9 del matí a 
8 del vespre, de forma ininterrompuda. 
Els membres de la mesa, però, s’hauran 
de presentar al col·legi a les 8.00 hores, 
per tal de constituir-la formalment. 
L’electorat s’haurà d’identificar amb el DNI, 
el passaport o el carnet de conduir amb 
fotografia. En qualsevol d’aquests casos, no 
importarà que el document estigui caducat 
però haurà de ser original, no fotocòpia. 
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Un nou establiment ha obert les seves 
portes al carrer Major.  Es tracta d’un  
comerç ja conegut pels amants de les 
bicicletes, Bike Tolrà, que abandona 
la seva antiga ubicació al carrer Sala 
Boadella per obrir al carrer Major, 
35, al costat de la pastisseria Villaró. 
L’establiment, d’uns 120 metres qua-
drats, va fer una festa d’inauguració 
dissabte passat i aquest dilluns ja ha 
obert les seves portes.

Bike Tolrà, amb 11 anys d’exis-
tència, va començar la seva trajectò-
ria amb un local al carrer Portugal. 
“En principi, semblava que havia 

el carrer Major es reactiva 
amb un nou establiment

Juanjo Jiménez, propietari de Bike Tolrà, a l’interior de la botiga del carrer Major. || J. RIus

Bike tolrà es trasllada de la seva antiga ubicació al carrer Sala Boadella

de ser una bona zona, per la quan-
titat de pisos que hi havia i els lo-
cals que semblaven que s’anaven 
a obrir però no va funcionar”, ex-
plica el propietari de la botiga, Juan-
jo Jiménez. Llavors es va establir 
al carrer Sala Boadella, la zona co-
mercial per excel·lència de Castellar  
“però costava molt arribar a final 
de mes”, constata Jiménez.

A la tercera ubicació, que es-
pera que sigui la definitiva, Jiménez 
també ha comprat l’habitatge que és 
a sobre. “Qui és de Castellar, té el 
carrer Major com l’emblema de 

COMERç | nOva OBertura

la zona comercial de sempre de 
la vila, i encara que sembla que la 
zona s’hagi buidat de comerços, 
crec que acabarem remuntant i el 
carrer Major acabarà sent el que 
era”. L’establiment ja té una clien-
tela fixa que pot servir per animar 
les compres al carrer.

A Bike Tolrà s’hi poden trobar 
bicicletes de carretera, muntanya,  
infantils i passeig (de dues marques 
nacionals i una d’alemanya), patinets, 
un taller de reparació, vestuari amb 
referències de cascos, sabatilles i 
roba i accessoris com comptaquilò-
metres, punys i qualsevol component 
que es vulgui adaptar a la bicicleta. 
També hi ha una nevera amb beguda 
energètica i isotònica “ja que estem 
en una zona de pas quan la gent 
baixa del Puig de la Creu, potser 
es pot aturar aquí i comprar una 
beguda isotònica”.

 La botiga compta també amb 
una zona d’oci amb revistes i una ca-
fetera per als socis del club ciclista 
Bike Tolrà però que també pot donar 
servei a qualsevol persona que s’es-
pera per ser atès.

Jiménez s’ha encarregat d’ade-
quar l’espai interior del local, que va 
acollir abans una botiga d’animals 
exòtics. Com a reclam de la botiga, 
Jiménez ha col·locat una bicicleta 
Panther a la façana, “una bicicleta 
d’origen que ja té 40 anys, que tot-
hom tenia o que era l’enveja dels 
amics”. || J. RIus

L’Institut de Formació Professional de Castellar organitza el dimarts 12 
de novembre la jornada tècnica Estratègies de fertilització orgànica per re-
cuperar en sòls degradats.  Els ponents, Jordi Puig i Josep Ramon Sainz de 
la Maza,  presentaran experiències en millora de sòls degradats i recursos 
per implementar-les. La darrera part de la jornada serà un taller pràctic 
de preparació d’un  biofertilitzant i l’aplicació de microorganismes al sòl. 
La jornada es celebrarà a les instal·lacions de l’Institut al carrer Anoia, 
al Pla de la Bruguera. Aquest espai, a més de les aules, disposa d’un solar 
de 5000 m2 on l’equip de l’institut ha estat treballant durant els darrers 
dos anys per fer-hi possible el conreu de fruita i verdura i la creació de di-
ferents tipus de jardins de baix consum, un clar exemple de recuperació 
d’un sòl degradat que es podrà visitar. La jornada és oberta a tothom i 
gratuïta, però cal fer la inscripció prèvia trucant al 937143819 o al correu 
agrariainscastellar@gmail.com. També us hi podeu inscriure a través 
del web de RuralCat: ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt.  || RedaccIó

L’Institut d’FP organitza una jornada per 
recuperar la fertilitat en sòls degradats

BREUS

L’Ajuntament de Castellar, l’Associació de Comerciants de la vila i el Ser-
vei Local de Català, juntament amb un total de 54 comerços del munici-
pi, han organitzat el joc lingüístic “Endevina-la!”, una proposta oberta a 
la participació de tota la ciutadania que comença aquest divendres i que 
s’allarga fins el 9 de desembre.
La mecànica del concurs consisteix a resoldre els jeroglífics que tots els 
establiments participants tindran al seu aparador, emplenar la butlleta 
de participació que es podrà trobar a cadascun dels comerços i diposi-
tar-la a l’urna que hi haurà a l’entrada d’El Mirador. L’objectiu de la pro-
posta és promoure l’ús del català d’una manera lúdica i engrescadora, al-
hora que propiciar que la ciutadania s’apropi als comerços castellarencs.
Entre totes les butlletes participants, el dia 13 de desembre es farà un 
sorteig per adjudicar els dos premis previstos: un per als menors de 16 
anys i un altre per a les persones adultes. En tots dos casos, caldrà haver 
encertat un mínim de cinc jeroglífics diferents. Val a dir que el lliurament 
dels dos premis, que consistiran en un val de 50 € cadascun per gastar als 
comerços participants, es durà a terme el diumenge 15 de desembre en 
el marc de la Fira de Nadal que organitza Comerç Castellar. Podeu tro-
bar la llista d’establiments que participen a “Endevina-la!” al web mu-
nicipal www.castellarvalles.cat.  || RedaccIó

Comença el joc lingüístic ‘Endevina-la’
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INNOVACIÓ | el MiraDOr

L’Ajuntament ha posat en marxa Lab Caste-
llar, un projecte que vol afavorir la innovació 
en els àmbits educatiu, empresarial i social a 
partir d’un nou espai de fabricació digital que 
s’obrirà a la ciutadania a finals de novembre. 
En paraules de la regidora d’Innovació i Ges-
tió del Talent, Anna Mármol, “és un espai 
on es pot venir a fabricar coses amb par-
tir d’una idea que tinguis”.

Ubicat al darrer pis d’El Mirador, Lab 
Castellar oferirà l’oportunitat de dissenyar i 
crear objectes reals alhora que també pretén 
ser un punt de trobada de diferents col·lectius 
per desenvolupar i compartir els seus projec-
tes. En aquest sentit, l’espai estarà a disposi-
ció d’empreses, emprenedors, artesans i co-
merços, entitats, persones en situació d’atur, 
centres educatius, estudiants universitaris, 
persones jubilades i, en definitiva, persones 
amb inquietuds creatives i emprenedores.  
L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, con-
sidera que Castellar Lab és “una iniciativa 
que entronca molt amb l’esperit inicial de 
creació d’El Mirador”.

El projecte té un caràcter interdiscipli-
nari i transversal, i democratitza l’accés a les 
eines de fabricació digital controlades per or-
dinador com ara quatre impressores 3D (tres 
de filament plàstic i una d’alimentació), una 
fresadora,  una talladora làser o un plòter de 
vinil, fins ara només a l’abast dels sectors in-
dustrials. A més, també s’oferiran eines de ta-
ller, material de papereria i electrònica.

La regidora Anna Mármol i l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, mirant els models d’impressora 3 D. || J. RIus

  Redacció

el nou projecte 
s’adreça a empreses, 
entitats, comunitat 
educativa i ciutadania

impuls a l’espai digital lab Castellar

tallers de formació 
Per poder usar totes aquestes màquines, que fun-
cionen amb programari lliure, caldrà realitzar una 
formació breu. Precisament, Lab Castellar durà a 
terme periòdicament diverses propostes formatives 
amb l’objectiu que tothom pugui assolir els coneixe-
ments necessaris per fer realitat les seves idees. De 
moment, s’han previst set cursos: cinc de sis hores 
de durada (un d’introducció al disseny 3D, un d’in-
troducció al disseny vectorial i tres de teòric-pràc-
tics sobre vinil, làser i impressió 3D FDM) i dos de 20 
hores de durada sobre 3D FDM i làser vinil. 

Més endavant, també s’oferiran activitats edu-
catives i tallers, a més de formacions  i activitats espe-
cífiques per a col·lectius concrets. La intenció és que 
qualsevol usuari pugui experimentar amb els seus 

prototips de manera senzilla, econòmica i sostenible.
La creació de Lab Castellar obeeix a diverses 

motivacions, entre les quals destaca la voluntat d’in-
crementar el nombre d’empreses que implementin 
la digitalització i la indústria 4.0, també en el marc 
d’una economia circular. A Catalunya, l’anomenada 
quarta revolució industrial s’està impulsant a través 
d’iniciatives com la xarxa d’innovació digital (Cat-
Labs), que en un futur podria interconnectar espais 
innovadors d’arreu del territori. Lab Castellar vol es-
devenir un d’aquests espais que compten la implica-
ció a quatre bandes dels sectors de l’administració, 
la societat, l’educació i l’empresa. 

En l’àmbit comarcal, a més, Castellar ha donat 
suport a la xarxa d’espais de fabricació i divulgació 
digital impulsada pel Consell Comarcal. 

DIVULGACIÓ | BiBliOteCa

Des d’avui 8 de novembre i fins al 
17 se celebra a Catalunya la 24a 
Setmana de la Ciència. Durant 
aquests dies es programen tot 
un munt d’activitats de divulga-
ció científica arreu del territori.  
A Castellar, la ciència la trobarem 
en un lloc a on normalment hi és 
en format llibre: la biblioteca.

L’equipament municipal ha 
organitzat dos tallers conjunta-
ment amb SmARTions, un equip 
de pedagogs, professors, engi-
nyers, informàtics i divulgadors 
que ofereixen extraescolars de 
tecno-ciència per a nens i nenes 
de 3 a 12 anys. Així, dilluns 11 de 
novembre, a les 18 hores, s’oferi-
rà a la Biblioteca Municipal An-
toni Tort un taller de robòtica 
titulat ‘Scriblings’, a on els par-
ticipants construiran un petit 
robot capaç de fer dibuixos au-
tomàtics infinits i aleatoris. La 
ciència continua dissabte, 23 de 
novembre, amb un altre taller de 
robòtica, en aquest cas el ‘Thin-
kering set’. Fent servir les mans 
els petits creadors confecciona-
ran una edificació de disseny lliu-
re amb material quotidià. Amb-
dues propostes son per a infants 
d’entre 5 i 10 anys. 

Els temes centrals de l’edi-
ció d’enguany són, d’una banda, 
la taula periòdica, amb motiu de 
l’Any Internacional de la Taula 
Periòdica dels Elements Quí-
mics, i, de l’altra, diferents perso-
nes que han estat referents , com 
el polifacètic Leonardo da Vinci, 
en commemoració dels 500 anys 
de la seva mort.   || c. domene

Setmana de 
la Ciència
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Tot i que la societat està en continua 
transformació i algunes tradicions es 
perden o canvien, Tots Sants continua 
sent l’època en què el cementiri rep 
més visites. Són moltes les persones 
que volen retre homenatge als seus di-
funts, recordant-los i portant-los flors. 

Si normalment les visites es con-
centren en el dia 1 de novembre, en-
guany s’han fet de manera esglaonada. 
“El cap de setmana anterior, el del 
26 i 27 de novembre, va venir moltís-
sima gent, per això, Tot Sants no va 
ser el típic dia que es va col·lapsar 
tot. Va ser una jornada perfecta”, 
explica l’assessora del cementiri de 
Castellar, Sílvia Rodríguez. Molta gent 
va preferir avançar la visita per evitar 
aglomeracions i, en aquest cas, poder 
aprofitar els tres dies festius. 

Gent netejant làpides, canviant 
els rams de flors o pregant. Aquesta 
ha estat l’estampa aquests dies: “Veus 
gent en silenci, pensant, parlant amb 
els familiars. És un acte commemo-
ratiu. El perfil és de gent gran, que té 
altres tipus de valors. La gent jove 
ja no compra nínxols”. 

Els visitants també han aprofitat 
per fer consultes i contractar serveis, 
explica l’assessora. “Per pagar rebuts, 
per fer trobades de difunts o si volen 

fer una modificació a la làpida, com 
afegir un nom, restaurar-la o canvi-
ar-la. També poden comprar orna-
ments com els gerros, ceràmiques, 
creus o verges”, detalla Rodríguez. 

El cementiri de Castellar compta, 
en aquests moments, amb 2.417 sepul-
tures, tot i que no totes estan ocupa-
des. “Gairebé tots els nínxols estan 
en aquests moments amb flors. El re-
cinte fa molt de goig. És un bon mo-
ment per venir al cementiri i visitar 
la zona catalogada que és maquíssi-

temps de recolliment
les visites al 
cementiri s’avancen 
a tots Sants per 
evitar aglomeracions

  Cristina Domene

ma”. D’estil modernista, el Cementiri 
de Castellar és un inventari simbòlic i 
psicològic d’un període de la història 
de l’arquitectura que va des de el neo-
classicisme romàntic fins el límits post 
modernistes.

Concretament, el cementiri cons-
ta de 2.254 nínxols, 52 columbaris per 
a urnes, 30 tombes, 16 mausoleus i 8 
panteons. Com és habitual, l’empresa 
concessionària de la instal·lació, Gestió 
Integral de Cementiris (GIS), ha dut a 
terme durant tot l’any diverses actua-

cions de manteniment a l’interior del 
cementiri. Així, entre d’altres, s’han 
pintat algunes façanes d’agrupacions 
de nínxols i s’han fet millores a l’enjar-
dinament. També s’han construït dos 
nous panteons i cinc tombes, i també 
es preveu que properament es cons-
trueixin nous nínxols.

D’altra banda, a partir del dis-
sabte dia 2, el cementiri iniciarà l’ho-
rari d’hivern, és a dir, obrirà de dilluns 
a dissabte de 9 a 18 hores i diumenges 
i festius de 9 a 14 hores. 

Tots Sants continua sent l’època en què el cementiri rep més visites i els nínxols tenen més flors.  || q. pascual

L’antic ambulatori de Castellar, a la 
plaça de la Llibertat, va tornar a om-
plir-se d’infermeres, bates, benes i 
llits. Però, tot, amb un aspecte més 
sinistre, macabre. Cops de porta ei-
xordadors, teranyines, crits esgar-
rifosos que s’escampaven per les 
habitacions. I una llum vermellosa 
que tenyia el personal mèdic terro-
ríficament. 

Per primera vegada, la secció 
local de la Creu Roja va decidir unir-

la Creu roja recapta diners amb un túnel solidari
unes dues-centes 
persones van passar 
per l’activitat, 
emmarcada en 
Halloween

  Guillem plans

CREU ROJA | HallOween

Un infermera cadavèrica del túnel solidari del terror de la Creu Roja || G.plans

se a la celebració de Halloween amb 
un túnel del terror. Els voluntaris van 
ambientar la seu de local de l’entitat, 
que antigament havia estat l’ambula-
tori del poble, per fer passar una es-
tona excitant als més atrevits. 

“Entreu!, Entreu!”, espero-
nava una infermera de cara ensan-
gonada, amb veu cavernosa i una ri-
alla de malícia. Distribuïts en petits 
grupets, nois i noies accedien al túnel 
del terror. Passes prudencials, tronc 
encongit, mirada malfiada per pre-
venir espants.

El format del túnel del terror va 
ser d’ ‘escape room’. És a dir, s’havi-
en de superar una sèrie de proves 
per, al final, poder desbloquejar un 
cadenat i sortir a l’exterior. Tot ple-
gat, durava pocs minuts. 

A alguns, però, se’ls va fer una 
mica més llarg. Va haver-hi assistents 
que en van sortir abans d’hora, girant 
cua cap a l’entrada. “Hem avortat 
molts grups perquè no han aguan-

tat aquesta mica de por. Però, vaja, 
aquest era l’efecte que volíem acon-
seguir. I els grups que han aguan-
tat s’ho han passat genial! Al final, 
ens ha sortit prou bé”, reconeixia 
una de les infermeres cadavèriques 
del túnel, que, en el seu temps lliu-
re, es dedica a ser voluntària de la 
Creu Roja. 

Una tarda divertida, però 
també solidària. Els diners recap-
tats de l’entitat durant la tarda  es 
destinaran a les tasques que la Creu 
Roja desenvolupa a la vila: activitats 
adreçades a la lluita contra la pobre-
sa i l’exclusió social, gent gran, infàn-
cia en risc d’exclusió social, ocupa-
ció i formació. “Cada cèntim que 
recaptem anirà a parar a tallers, 
projectes i ajudes tècniques”, re-
coneixia la voluntària.

El túnel del terror, finalment, 
va aconseguir recaptar 187 euros, 
gràcies al preu de l’entrada, que era 
d’1 euro. 

SANT fELIU | 
Seguretat CiutaDana

La Policia Local i els Mossos d’Es-
quadra van dur a terme la nit de 
dimecres 30 de novembre una ac-
tuació conjunta en què van inter-
venir en un domicili de Sant Feliu 
del Racó un total de 32 quilograms 
de cabdells de marihuana prepa-
rats per a la seva distribució. “Dies 
abans vam rebre comunicació, 
per part d’un veí o veïna, infor-
mant que hi havia un vehicle que 
no era habitual de la urbanitza-
ció”, va detallar el regidor de Segu-
retat Ciutadana, Pepe Leiva. “Apro-
fitant que tenim un sistema de 
càmeres vam fer seguiment del 
vehicle. Arran d’aquí, ens va sal-
tar una alarma que havia entrat a 
la urbanització, vam anar a bus-
car-ho i en col·laboració amb Mos-
sos vam arribar a la casa a on es 
dirigia, per anar a adquirir droga. 
Es va fer el registre de l’habitat-
ge i es va decomissar la marihu-
ana”, va afegir el regidor.  

La intervenció es va iniciar fa 
uns dies gràcies a la col·laboració 
ciutadana i ha estat possible pel 
seguiment de les càmeres de segu-
retat instal·lades al veïnat. “Hem 
d’agrair l’ajut ciutadana i les cà-
meres perquè gràcies a això ob-
tenim resultats policials”. Arran 
d’aquesta actuació, el cos de Mossos 
d’Esquadra ha instruït diligències 
judicials per un presumpte delicte 
contra la salut pública. La investiga-
ció es manté oberta i de moment no 
s’ha practicat cap detenció.   || c. d. 

Decomís de 
marihuana 
a Sant Feliu
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El Departament de Salut ha donat 
per iniciada la campanya de vacu-
nació contra la grip d’aquest any 
2019/20. Les dosis estan disponibles 
a tots els Centres d’Atenció Primà-
ria i centres vacunals amb l’objectiu 
de prevenir la grip i evitar les com-
plicacions i la mortalitat associada 
a aquesta malaltia. De fet, el Cen-
tre d’Atenció Primària de Castellar 
del Vallès ja ofereix a la ciutadania 
la possibilitat de vacunar-se i ja se 
n’han administrat les primeres dosis. 

El Departament ha adquirit 
1.220.000 dosis de vacunes que es-
taran disponibles a tots els Centre 
d’Atenció Primària (CAP) i centres 
vacunals amb l’objectiu de prevenir 
la grip i evitar les complicacions i la 
mortalitat associada a aquesta ma-
laltia. El període òptim de vacuna-
ció és des del 28 d’octubre  fins el 15 
de desembre, uns quinze dies abans 
que la grip arribi al llindar epidèmic, 
que aquest any se situa als 98,1 casos 
per 100.000 habitants. Tot i això, les 
dosis estaran disponibles durant tota 

en marxa la campanya contra la grip

La campanya de vacunació s’allargarà fins el 15 de desembre || cedIda

l’objectiu d’enguany és millorar la cobertura de vacunació en majors de 60 anys i persones de risc

la temporada de grip.
L’any passat, l’activitat gripal a Ca-
talunya va ser moderada i va pro-
vocar 1.145 casos greus confirmats 
pel virus de la grip. El 64,5% no esta-
ven vacunats; un 75,5% presentaven 
algun factor de risc. La malaltia va 

  Redacció

SALUT | vaCunaCió

provocar 145 defuncions, 95% amb 
factors de risc,  un 64,3% en perso-
nes no vacunades.

Els virus de la grip canvien 
d’any en any, per la qual cosa s’han 
d’actualitzar anualment les vacunes 
contra la grip per incloure els virus 

pOLíTICA | 
SentènCia 1-O

La secció local de la CUP dema-
na la dimissió de Miquel Buch, 
conseller d’Interior, per les actu-
acions policials realitzades en les 
protestes arran de la sentència de 
l’1-O. En el comunicat, la Candida-
tura d’Unitat Popular, que es pre-
senta per primera vegada a unes 
eleccions generals, emfatitza que 
han donat suport a totes les mo-
bilitzacions dutes a terme en les 
darreres setmanes i que segui-
ran fent-ho perquè el seu lloc és 
el carrer: “Des del bloqueig de 
l’aeroport d’El Prat, orques-
trat pel Tsunami Democràtic, 
fins l’intent d’impedir l’arri-
bada del Borbó al Palau de Con-
gressos de Barcelona, el poble 
ha respost de la millor manera 
que ho podia fer: sortint al car-
rer a aturar-ho tot”.

CUP Castellar recorda que 
han prioritzat els carrers a les ins-
titucions. “I continuem fent-ho 
perquè creiem fermament que 
és als carrers on es fa la políti-
ca de veritat. Considerem que 
no podem continuar amb l’acti-
vitat institucional com si res”. 

 || RedaccIó

La CUP demana 
la dimissió del 
conseller Buch

que probablement circulin  durant 
la temporada.
Aquest any l’Agència de Salut Públi-
ca de Catalunya vol millorar la co-
bertura de vacunació, especialment 
en persones més grans de 60 anys i 
en les que presenten problemes de 
salut crònics i condicions de risc. Al 
mateix temps també vol augmentar 
el nombre de vacunacions entre les 
dones embarassades en qualsevol 
moment de la gestació. 

No obstant això, la campanya 
de vacunació continua estant adre-
çada també a tota aquella pobla-
ció que pugui esdevenir vector de 
transmissió.

casals gent gran

A banda d’adreçar-se al CAP, els ma-
jors de 60 anys, durant el mes de no-
vembre, poden acostar-se de dilluns 
a divendres als Casals de Gent Gran 
perquè el servei municipal d’infer-
meria els hi posi gratuïtament la 
vacuna antigripal. L’horari és de 
dilluns a divendres de 16:30 a 17:15 
h al Casal de la Plaça Major i de di-
lluns a divendres de 17:30 a 18:00 h 
al Casal Catalunya.  
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Des de dimecres passat, a la Sala d’Ex-
posicions d’El Mirador ens proposen 
un doble viatge al Pakistan des de la 
perspectiva de dos fotoperiodistes:  
Emilio Morenatti i Marta Ramoneda. 
Es tracta d’una mostra fotogràfica que 
han organitzat els col·lectius La Pedra 
Fina i Viatges i Més, Lleure Solidari, i 
que consta d’una trentena d’imatges 
que s’entreteixeixen com un retrat 
de la cara oculta del Pakistan. La in-
auguració, que va tenir lloc dimecres 
passat, va comptar amb l’assistència 
dels pares de Ramoneda.

En el cas de Morenatti, s’exhi-
biran una desena de fotografies de la 
sèrie Violència de gènere al Pakistan, 
que s’articula com un recorregut per 
la història de diverses dones pakis-
taneses que han estat atacades amb 
àcid. “Les imatges són dures, un xoc 
brutal amb la realitat. Són imatges 
indispensables per, no només conèi-
xer una situació, sinó per evitar que 
es produeixin en un futur”, explica 
Joan Vilardebó, un dels impulsors 
de Viatges i Més, i també de la mos-
tra. “Els atacs a aquestes dones són 
injustificats, per motius sense cap 
mena de transcendència. De vega-
des una baralla entre famílies, de 

Un total de dotze persones estan 
duent a terme un curs sobre conei-
xements de la societat catalana i el 
seu marc jurídic que forma part de 
la formació que s’ofereix des de la 
l’Ajuntament en el marc del Servei 
de primera acollida.

Aquest servei s’ofereix des de la 
Regidoria de Cooperació i Nova Ciu-
tadania, d’acord amb el que estableix 
la Llei 10/2010, de 10 de maig, d’aco-
llida de les persones immigrades i 
les retornades a Catalunya. Consis-
teix en un conjunt d’accions i recur-
sos que responen a les necessitats 
inicials de formació i informació de 
les persones nouvingudes, com són 
l’acompanyament i la certificació a 
través de la realització de tres mò-
duls formatius d’uns coneixements 

viatge al cor de la cara oculta del Pakistan

Curs de coneixement 
de la societat catalana

el Mirador acollirà 
fins al 3 de desembre 
la mostra fotogràfica 
d’emilio Morenatti 
i Marta ramoneda

  Rocío Gómez 

Transgènere a Pakistan. A través de les 
18 fotografies de la sabadellenca, l’es-
pectador es capbussarà en la comuni-
tat trans del Pakistan i del Sud  d’Àsia. 
Aquest col·lectiu que, “havien estat 
tractats com a semidéus en altres 
èpoques”, a hores d’ara és una comu-
nitat que sovint ha estat discriminada 
i ha patit violència en diversos àmbits. 
“L’exposició és una manera de do-
nar-los veu, pretén anar més enllà 

Inauguració de  la mostra fotogràfica sobre pakistan, dimecres passat, a la Sala d’Exposicions d’El Mirador  || R.Gómez 

Alguns dels assistents al curs de coneixement de la societat catalana. || m. vázquez

mínims per facilitar la vida i el tre-
ball a Catalunya. El Servei de prime-
ra acollida s’adreça a persones es-
trangeres immigrades, a sol·licitants 
d’asil o protecció subsidiària i a per-
sones refugiades, apàtrides i retor-
nades. En tots els casos, cal tenir 
més de 16 anys.

El mòdul formatiu sobre conei-
xements de la societat catalana i el 
seu marc jurídic (Mòdul C) s’està 
duent a terme del 17 d’octubre al 7 
de novembre a la seu de Creu Roja, 
i té 15 hores de durada. L’objectiu és 
afavorir, d’una banda, la integració 
social de les persones que el porten 
a terme, donant-los eines per conèi-
xer la societat que les acull i, d’altra 
banda, la igualtat d’oportunitats i 
la inclusió social. El temari inclou 

SERVEI DE pRIMERA ACOLLIDA | nOu CurS

ExpOSICIÓ | fOtOPreS

qüestions com el coneixement de 
les diferents administracions a ni-
vell estatal, autonòmic i municipal, 
del sistema educatiu i sanitari, dades 
històriques i socials sobre Catalunya, 
normes de convivència i serveis i re-
cursos de què disposa el municipi, 
entre d’altres. 

En aquest sentit, les cinc ses-
sions programades tractaran sobre 
Catalunya, els serveis públics, els 
tràmits d’estrangeria, l’espai públic 
i la convivència i, finalment, la cul-
tura catalana.

La formació emmarcada en el 
Servei de primera acollida també 
inclou la realització del Mòdul A, 
un mòdul per aprendre català i cas-
tellà d’un mínim de 90 hores de du-
rada destinades a cada, i del Mòdul 
B, sobre coneixement laboral, de 
15 hores de durada, que se centra a 
transmetre els coneixements que 
permetin als alumnes fer front a un 
entorn laboral diferent al seu país 
d’origen.

Les persones que realitzin 
aquesta oferta formativa obtindran 
un certificat per a cada mòdul fet i, 
un cop completats els tres, rebran 
el certificat d’acollida, una certifica-

ció feta per la Generalitat de Catalu-
nya. El procés complet té una dura-
da de dos anys. Cal tenir en compte 
que aquest certificat és d’utilitat per 
a l’obtenció del certificat d’informe 
d’arrelament i l’accés al mercat la-
boral, així com per a la tramitació 
de la nacionalitat i la renovació de 

la residència. 
Per accedir al Servei de prime-

ra acollida cal demanar cita prèvia al 
Servei d’Atenció Ciutadana (El Mira-
dor), per telèfon al 93 714 40 40 o bé 
presencialment dilluns i divendres 
de 8.30 a 14.30 hores o de dimarts a 
dijous de 8.30 a 19 hores.  ||RedaccIó

de la localització geogràfica, defu-
gir l’exotisme, perquè la violència 
per raó de gènere no només passa 
a Pakistan sinó arreu del món”, as-
severa Vilardebó. En aquest sentit, 
els organitzadors de la doble exposi-
ció remarquen que aquesta proposta 
s’erigeix com un “clam contra la vio-
lència masclista, de gènere”, i és una 
iniciativa que se suma als actes reivin-
dicatius del 25-N, el Dia Internacional 

contra la Violència Masclista. “Volem 
que la gent s’emporti alguna cosa a 
casa, interpel·lar l’espectador, que 
no es quedi només amb el dolor”, 
puntualitza Vilardebó.

Val a dir que, Emilio Morenatti i 
Marta Ramoneda van rebre el primer 
premi i la beca “La Caixa 09”, respec-
tivament, per aquesta sèrie fotogràfi-
ca. “Tot i que les fotografies són de 
2009, dissortadament són vigents, 
actuals. En deu anys la situació al 

vegades rebutjar un pretendent”, 
detalla Vilardebó.

Tanmateix, tot i la cruesa de les 
històries, l’exposició respira valen-
tia, “són dones molt fortes”, que han 
estat estigmatitzades, discriminades 
i apartades de la societat, però que 
s’han intentat refer i són un exemple 
de resiliència.

Pel que fa a Ramoneda, s’instal·la 
la mostra que porta per títol Khusra. 

L’exposició retrata 

la història de dones 

atacades amb àcid i 

la discriminació dels 

‘khusra’ al Pakistan

Pakistan no ha canviat tant”, lamen-
ta l’organitzador. La mostra fotogràfi-
ca restarà a la Sala d’Exposicions d’El 
Mirador fins al 3 de desembre.

conferència amb els autors

Paral·lelament a l’exposició, el pròxim 
13 de novembre, Emilio Morenatti i 
Marta Ramoneda reinauguraran la 
mostra i oferiran una conferència a 
les 20 hores a la Sala d’Actes d’El Mi-
rador. “Intentarem contextualitzar 
l’exposició, i entendre, si és que es 
pot, perquè passa. És important ei-
xamplar l’òptica i pensar en altres 
horitzons. Situacions semblants 
de violència masclista les tenim a 
tocar de casa”, conclou Vilardebó.  
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El Departament de Territori i Soste-
nibilitat ha iniciat el procés de licita-
ció de dos contractes corresponents 
a la conservació integral de carrete-
res de Barcelona, Penedès i Catalunya 
Central, integrades en els àmbits de-
nominats zona est i zona oest de Bar-
celona. Aquestes actuacions es liciten 
per un import de 52,8 MEUR i com-
prenen un període de quatre anys. 

Les carreteres on s’actuarà 
abasten prop de 500 quilòmetres i 
corresponen a vies que registren un 
alt volum de trànsit, com la C-58, la 
C-17, la C-60, la C-31, la C-55 o l’N-II . 
Entre aquestes carreteres, es troben 
set quilòmetres de la B-124, compre-
sos que arrencaria a la ronda Zamen-
hoff de Sabadell i acabaria al quilò-
metre 7 de la B-124, ja en terme de 
Castellar del Vallès.

Les licitacions que ara s’impul-
sen refermen la voluntat del Depar-
tament de vetllar per la seguretat 
viària, “en aquest cas, mitjançant 
la conservació del conjunt d’ele-
ments que integren cada carre-
tera”, segons fa públic el departa-
ment en una nota de premsa. Les 
tasques que s’inclouen tenen com a 
objectiu garantir un nivell òptim de 

servei de la xarxa viària i afavorir la 
seguretat i el confort en la conduc-
ció, sobretot actuacions de control, 
manteniment i reparació de ferm, 
senyalització, barreres de seguretat, 
abalisament, talussos o elements de 
drenatge, entre d’altres.

petites actuacions

La Generalitat ja va fer entre l’11 i el 
13 de juny de 2018 obres de manteni-
ment de l’asfalt de la carretera B-124 
a la sortida de Sabadell. 

Al 2017,  el Departament de Ter-
ritori i Sostenibilitat va col·locar uns 
pilons al ratllat zebrat central de la 

treballs de conservació a la B-124 El nombre 
d’aturats, 
per sota 
dels 1.000

territori i 
Sostenibilitat 
arreglarà 7 km  de la 
via entre Sabadell 
i Castellar

  Jordi Rius

B-124 per millorar la seguretat d’una 
via per la qual circulen vora 30.000 
vehicles diàriament. Aquesta mesu-
ra es va executar després que l’Ajun-
tament sol·licités diversos cops la re-
visió de la seguretat de la via, on hi 
ha una alta accidentalitat, a més de 
mesures que ajudessin a millorar 
la connectivitat viària al municipi. 
L’actuació es va dur a terme en un 
tram de 100 metres, concretament 
en el tram comprès entre els quilò-
metres 3,7 i 3,9, on hi ha un revolt i els 
pilons reforcen la separació entre els 
sentits de circulació. Encara queda 
pendent el desdoblament de la car-

retera en un tram de 2,8 quilòmetres 
entre Castellar del Vallès i Sabadell.

A més de la B-124,  les carre-
teres més properes a Castellar on  
també s’actuarà són la B-225 a Cas-
tellbisbal, la C-1413a entre Rubí, Sant 
Quirze del Vallès i Sabadell, la C-58 i 
la C-58c (Ronda Oest).

Aquests contractes formen part 
de la inversió de 430 milions d’euros 
que el Departament de Territori i  
Sostenibilitat ha destinat  a la millo-
ra continuada de la xarxa durant els 
pròxims quatre anys i s’afegeixen als 
238,6 milions d’euros que ja estan en 
licitació. 

L’actuació del Departament de Territori i Sostenibilitat s’allargarà fins al quilòmetre 7 de la B-124, just a l’entrada de la vila. || I. vIzuete

INfRAESTRUCTURES | Carretera OCUpACIÓ | OCtuBre’19

Castellar ha tancat l’octubre amb 
979 desocupats, únicament dos 
més que al mes de setembre. La 
taxa d’atur registral és del 8,53%, 
una de les més baixes de la comar-
ca només superades per Matade-
pera, Sant Cugat del Vallès, Sant 
Quirze del Vallès, Ullastrell i Ga-
llifa. Sabadell tanca l’octubre amb 
336 desocupats més. Això fa pujar 
el nombre de persones sense feina 
a la ciutat fins els 12.506. A Terras-
sa, el nombre de persones sense 
feina és de 14.327 euros, uns 288 
més que al setembre.  Al conjunt 
del Vallès, també creix la desocu-
pació en 1.017 persones. Un total 
de 50.414 vallesans no tenen feina 
en aquests moments.

En el conjunt de Catalunya, a 
l’octubre es van registrar 387.267 
aturats, 14.644 més que al setem-
bre, cosa que significa un augment 
del 3,93%. A pesar de l’augment 
de l’atur registrat en les llistes 
del Servei d’Ocupació de Cata-
lunya (SOC) respecte del mes de 
setembre, a l’octubre s’han regis-
trat 3.930 aturats menys que ara fa 
un any, cosa que significa un des-
cens de l’1%.

En el conjunt de l’Estat, el 
mes d’octubre es va tancar amb 
3.173.659 aturats, la xifra més baixa 
en un mes d’octubre des de l’any 
2008, 97.948 aturats més que al 
setembre.  ||  RedaccIó
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del dnI. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

La mare i familiars de la Fina Cortiella 
Moré donen les gràcies per les mostre 
d’estimació i condol rebudes aquests 
dies. Moltes gràcies a tothom.

Nota d’agraïment

 família Cortiella Moré

M’ha agradat llegir com heureu actual 
de la família Comas la ‘La Petjada de 
la Maria Cristina Masaveu’ amb qui 
vaig tenir una relació molt amable i 
interessant quan va estar a Catellar.
També moltes gràcies a la Gemma Pe-
rich per ressuscitar aquesta interes-
sant biografia.Efectivament, una part 
de la família Comas, van ser socis amb 
el grup Masaveu, fins i tot vivint a As-
túries.El nostre parent Martin Comas 
va construir la casa gran enfront del 
carrer de l’Església que és on vivia i 
també el panteó Comas però el tiet al 
ser solter convivia al carrer  Major amb 
la família del meu pare l’Antoni Comas 
a qui va dir-li que li deixaria la casa a 
ell.Pêrò la casa del davant de l’esglé-
sia va anar definitivament als Masa-
veu, que eren els socis dels Coma. Els 
Coma d’Argentina també els havia fet 
gràcia aquesta casa que van visitar 
amb la meva companyia.

Família Masaveu i 
hfamília Comas

 Antoni Comas

Aquests darrers dies hem rebut la tris-
ta notícia de la mort de la senyora Fina 
Cortiella Moré, qui anys enrere va for-
mar part del nostre Cor de Gòspel Cas-
tellar. Des d’aquesta entitat, volem ex-
pressar el nostre més sentit condol per 
a la família i els amics. 

Si vols venir amb nosaltres a passejar 
pel cantó de llevant del terme de Caste-
llar farem un petit recorregut que ens 
portarà a l’ermita de Sant Pere d’Ullas-
tre, que entrarem a visitar.
Ens hi acompanyaran la Marina Antú-
nez, el Jesús Gómez i el Pere Herrero, 

Nota de condol

Tot passejant pel carrer 
de Llevant

 Di-versions Cor de Gòspel Castellar

 Centre d’Estudis Castellar

L’Ajuntament ha acollit aquest matí una recepció a un grup d’estudiants d’un centre de secundària danès 
que estan duent a terme un projecte d’intercanvi internacional amb els alumnes de 3r d’ESO de l’escola El 
Casal. En total, són 24 nois i noies d’entre 14 i 15 anys, acompanyats de tres professores, que han viatjat a 
Catalunya procedents d’un centre educatiu de Måløv, població de prop de 9.000 habitants situada 20 km a 
l’oest de Copenhagen. Durant aquesta setmana, els alumnes visitaran, a més de Castellar del Vallès, Bar-
celona i Montserrat. 
En el marc del mateix projecte, anomenat “Catamark”, està previst que el proper mes de maig els alumnes 
castellarencs viatgin també fins a terres daneses per tornar la visita.
L’acte ha comptat amb l’assistència del 1r tinent d’alcalde, Joan Creus, que ha exercit d’amfitrió de l’acte, i de 
la professora d’El Casal Montse Gestí, a més dels alumnes castellarencs de 3r d’ESO del centre. || RedaccIó

Visita d’un grup d’estudiants danesos

fOTO DE LA SETMANA

que en diferents llocs del recorregut ens 
llegiran textos seus.A l’ermita hi farem 
les ultimes lectures i hi trobarem una 
mostra de l’obra d’en Josep Llinares 
“Escultures de fusta amb ànima d’ar-
bre”, amb la presència de l’autor. Entra  
a: http://centreestudiscastellar.cat/ per 
inscriure’t.  17 de novembre, 10 del matí. 
Lloc de sortida: Carrer Arbreda (davant 
l’Institut EscolaSant Esteve).

 Junts per Castellar  CUp Castellar

l candidat del PSOE a 
les eleccions del diu-
menge s’ha tret defi-
nitivament la careta 
de la moderació. Per 
a molts de nosaltres 

no és cap sorpresa, però encara hi 
ha gent a casa nostra, catalanista, 
que el veuen com un moderat re-
formista capaç d’autoritzar un re-
ferèndum d’autodeterminació com 
a via democràtica per resoldre el 
conflicte català. Res més lluny de 
la realitat. 
Del PSOE i, de retruc, del PSC no 
se’n pot esperar res que no puguem 
esperar de les tres dretes. Oblidem-
nos-en d’una santa vegada. 
La campanya ha ajudat a treure a 
la llum la veritable cara del PSOE 
en matèria de nacionalitats. 
La setmana passada es va filtrar un 
esborrany del programa del comi-
tè de campanya dels socialistes en 
què obviaven directament el caràc-
ter plurinacional de l’Estat espa-
nyol i abandonaven definitivament 
l’aposta pel federalisme, del qual el 
PSC n’ha fet bandera manta vega-
des. L’endemà, aquests conceptes 
van tornar a ser sobre la taula, en-
tenem que després de la correspo-
nent trucada de l’Iceta. 
Perquè, clar, eliminant aquests pre-
ceptes el PSC ja no té res a rascar a 

l dia 12 del mes pas-
sat, vam poder veure 
la imatge delirant en 
què un paracaigudis-
ta de l’exèrcit espanyol 
errava en la seva ma-

niobra d’aterratge, quedant penjat 
ell, paracaigudes i bandera espanyo-
la d’un fanal del carrer. Un accident 
que, en lloc de ser atès com a tal, sor-
prenentment va ser aplaudit sense 
parar, amb un desinterès total sobre 
l’estat d’aquell senyor, que acabava 
de quedar-se literalment enganxat 
al fanal després de donar-se un cop 
que va sonar com una campanada. 
Aquest incident, que s’ha fet viral, al-
menys ha contribuït, ni que sigui de 
forma momentània, a desencallar 
molts diafragmes rovellats de tristesa 
i/o ràbia davant la situació sociopo-
lítica de repressió que estem vivint. 
A l’assemblea de la CUP ens ha servit 
també per pensar i fer-ne una reflexió 
metafòrica; entenent el paracaigu-
disme com l’estil de govern que creu 
que el seu paracaigudes és el poble 
al qual governa i que aquest, a la ve-
gada, sosté al polític pro status-quo 
(perquè segur que és home), i que, 
quan s’equivoca i s’agafa a on pot (po-
bres fanals), la resta de les persones 
del seu voltant, els seus companys de 
partit, l’aplaudeixen probablement 
mirant cap a una altra banda... i, per 

E E
Diumenge, ni un vot 
enrere!

Paracaigudisme polític

Catalunya i no pot fer res per evitar 
que se’ls comparés amb Cs. Ara bé, 
una menció a la plurinacionalitat i 
al federalisme no et converteixen 
en federalista. 
L’únic motiu pel qual aquestes pa-
raules han tornat a ser dins el pro-
grama electoral és per retenir el 
vot ingenu del català que encara 
es pensa que el PSC és un partit 
catalanista.    
I llavors va arribar el debat del dilluns 
i el candidat Sánchez va fer exhibició 
de la seva espanyolitat exacerbada. 
Les seves propostes per Catalunya 
són tornar a la llei de referèndums il-
legals de l’Aznar, intervenir TV3, per-
seguir l’independentisme i amenaçar 
amb segrestar el President Puigde-
mont per portar-lo a Espanya (l’ex-
ministre Barrionuevo deu haver-li 
explicat com ho feien en temps dels 
GAL). Incomprensiblement, però, hi 
ha companys nostres de viatge de-
cidits a investir aquest personatge 
gratuïtament.
Els presidents Puigdemont i Torra són 
l’enemic a abatre de l’Estat espanyol. 
És un fet objectiu, independent-
ment de qui ocupi la Moncloa.
I nosaltres, Junts per Catalunya, 
som els d’en Puigdemont i els d’en 
Torra. 
No anem a Madrid a investir cap 
president espanyol. 
Anem a Madrid a negociar el reco-
neixement i l’exercici del dret d’au-
todeterminació de Catalunya, la fi 
de la repressió i la llibertat dels més 
de trenta presos independentistes 
segrestats per l’Estat espanyol. continua a la pàgina 11

tant, amb una incapacitat total d’as-
sumir-ne les conseqüències, de reco-
nèixer la manca de control i encara 
menys, és clar, de rectificar. En aques-
ta situació actual convulsa i d’excepci-
onalitat, el govern no pot sostenir-se 
en tot el poble com si fos el paracaigu-
dista amb el seu paracaigudes, per-
què, quan s’equivoca, totes acabem 
penjades d’un fanal. Cal que toquem 
de peus a terra, cal que rectifiquem i 
ens arremanguem. No és ètic ni salu-
dable continuar aplaudint cegament, 
passant, tapant, sense estar a l’alça-
da i continuar amb l’“aquí no ha pas-
sat res...” El paracaigudisme polític 
és un abús a la confiança del poble. 
Per això, potser cal deixar el paracai-
gudes i tornar a caminar tocant de 
peus al terra, corrent juntes pels po-
bles i municipis, escoltant i tenint clar 
que aquesta carrera de fons s’ha de 
fer plegades, sostenint-nos les unes 
a les altres i evidenciant que aques-
ta és la manera d’evitar quedar pen-
jades dels fanals.

Límits de la sensibilitat 
humana

 Josep Maria Calaf *

assa sovint s’ha dit 
que l’espècie huma-
na es capaç d’acon-
seguir les més grans 
i nobles fites al ma-

M

teix temps que les més baixes i de-
nigrants vexacions.
Aquests dies tenim l’oportunitat 
de comprovar-ho a la sala Poliva-
lent d’ El Mirador on en un mateix 
espai conviuen dues exposicions tan 
compatibles com contradictòries. 
Amb tantes afinitats compartides 
com disparitats divergents. Amb 
tanta coincidència en el lloc d’ori-
gen, Pakistan, com divergència en 
la denúncia.
Totes tracten de la persona humana 
tot destacant tant la seva vulnera-
bilitat com la seva essència.
Els reportatges dels fotògrafs Marta 
Ramoneda i Emilio Morenati ens 
aporten informació reveladora de la 
condició humana. Però de les dues 
és aquesta darrera la més impactant 
per la nostra sensibilitat. Es tracta 
de dones que han patit atacs amb 
àcids que han desfigurat el seu ros-
tre. La cruesa de la imatge ens allu-
nya molt de la bellesa on la societat 
vol construir les seves relacions hu-
manes. Estem massa obsessionats 
en exigir bellesa al mateix temps que 
rebutgem la lletjor. Potser es aques-
ta convicció la que mou a uns quants 
masclistes pertorbats a atacar co-
vardament a unes dones, a vagades 
nenes, amb el propòsit no només de 
fer-los-hi mal sinó amb la preten-
sió d’arruïnar-los-hi la vida. Fins i 
tot no sembla pas exagerat pensar 
que aquests individus pretenen un 
càstig que va més enllà de la matei-
xa mort. Per ells la mort és massa 
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opinió

l canvi climàtic és ja 
una realitat, per molt 
que dirigents polítics, 
entre ells el president 
dels Estats Units 

d’Amèrica, Donald Trump, es ne-
guin a acceptar-ho. Els humans hem 
estirat tant de la corda, que el plane-
ta no aguanta el nostre nivell de vida. 
De fet, segons un estudi de WWF Es-
panya, l’any 2050 es necessitarien 2 
planetes Terra i mig per mantenir el 
nostre consum actual. 
És per això, que costa imaginar-se 
un futur prometedor més enllà del 
Segle XXI, i més encara, quan la ONU 
parla ja de “crisi climàtica”, en lloc 
de “canvi climàtic”.  
La zarxa Mediterranean Experts on 
Climate and Environmental Change 
(MedECC) en el fòrum Regional de la 
Unió pel Mediterrani (UpM) ha pu-
blicat recentment que el Mar Medi-
terrani augmentarà el seu nivell del 
mar en un metre i la seva temperatu-
ra pujarà fins als 4 graus l’any 2100. 
Les conseqüències que se’n deriven 
són molt dures: pèrdua de moltes 
espècies marines (el 34% d’espèci-
es desapareixeran), inseguretat ali-
mentària, falta d’aigua potable per 
a la població, onades de calor extre-
mes, malalties que poden causar epi-
dèmies i pandèmies, etc. Aquestes 
són només unes quantes conseqüèn-
cies de les moltes que pot arribar a 
portar l’augment de la temperatura. 

  Canvi climatic extrem. || Joan mundet

Els humans som culpables 
del canvi climàtic, per què 
no treballem per desfer el 
nostre error?

E pLAçA MAJOR

MARC pARAYRE
Estudiant de periodisme

El canvi climàtic afecta a totes les re-
gions del planeta, i com veiem, també 
molt a prop de casa nostre. Malgrat 
això, podem aturar el canvi climàtic 
o si més no, minimitzar el seu gran 
impacte. Si els humans hem sigut 
qui ha sobreexplotat els recursos de 
la Terra i ha generat gran part dels 
efectes del canvi climàtic, també hem 
de ser capaços d’arreglar allò nociu 
que hem generat al planeta. Tenim 
diversos exemple a seguir de projec-
tes que es duen a terme i que poden 
ser molt útils. 
Per exemple, a principis d’octubre es 
va publicar que una empresa nord-
americana, anomenada Ice911, havia 
creat un aparell que crea icebergs ar-

tificials al costat de les grans glace-
res, amb l’objectiu de refredar el pla-
neta i evitar el sobreescalfament que 
hi ha pel canvi climàtic. En principi, a 
partir del 2021, el projecte ja hauria 
de ser operatiu. D’altra banda, tro-
bem un altre exemple, no tant medi-
àtic ni tant costós, que és un projecte 
del Laboratori d’Innovació Audiovi-
sual de RTVE, anomenat “Sin hue-
lla”. L’objectiu és proposar-nos can-
vis en els nostres hàbits i consums, 
per tal de saber quines decisions són 
les correctes per reduir la nostre 
empremta ecològica en el planeta. 
Aquestes són dues de les iniciatives 
que ens fan pensar que encara és pos-
sible evitar el que sembla que sigui 

inevitable.  Encara que costi visua-
litzar un futur del planeta més enllà 
del 2100, som nosaltres, els humans, 
que hem de treballar per un futur mi-
llor a les nostres properes generaci-
ons. Potser la majoria de ciutadans 
no podran crear un iceberg per re-
duir la temperatura de la Terra, però 
sí que podran fer petites accions que 
ajudin a combatre el canvi climàtic. 
Per exemple, reciclar, consumir ali-
ments ecològics, reduir l’ús del cotxe, 
evitar l’ús de plàstics, entre d’altres. 
Encara estem a temps d’evitar el de-
sastre, però cal compromís per part 
de tothom de canviar les coses.. De 
planeta només en tenim un, de nos-
altres depèn.  

 pepe González*

es de fa molts anys la 
història del Ripoll ha 
estat una història de 
decadència i d’aban-
donament.D

Recuperar el riu

ve de la pàgina 10 La nostra història, la configuració 
urbanística i arquitectònica del nos-
tre municipi no s’entenen sense el 
paper històric del riu. 
De ser una font de riquesa i de vida, 
amb una intensa activitat fabril i 
agrícola, s’ha anat convertint en 
un espai sense protagonisme. Va-
lorat i estimat per alguns sectors 
i entitats més conscienciats, però 
al marge de la dinàmica majorità-
ria de la gent del municipi.
L’expressió de que Castellar viu 
d’esquenes al riu ha estat per des-
gràcia una realitat.
Des de fa un parell d’anys l’equip 
de govern municipal ha decidit re-
vertir aquesta situació, primer a 
nivell urbanístic, aprovant un Pla 
Especial d’Ordenació del Ripoll, en 
aquest moment en tramitació, i un 
pla d’inversions important, que pre-
tén preservar i recuperar camins i 
regular les activitat agrícoles, in-
dustrials, comercials i d’oci
En el últims mesos s’ha actuat en 
les dues passeres d’en Boà, amb un 
nou model més sòlid i més transi-
table pels vianants.
En el propers dies s’inicien les obres 
de la passera del Molí d’en Busquets 
i prèviament s’havia actuat sobre 
el ferm del camí des de can Barba 
fins al límit amb Sabadell.
L’actuació més important es por-

tarà a terme el proper any. 
Obrim un camí fluvial des de can 
Barba al pont de Turell (a on co-
mença el Parc Natural), que prete-
nem per vianants i ciclable, apro-
fitant, evidentment, en la majoria 
dels casos, els camins, senders i 
corriols actuals.
La primera fase costarà 250.000 
euros, ja pressupostats, i la pre-
visió és que estigui acabat al final 
del 2020.
L’objectiu és tenir un camí, perfec-
tament transitable si bé amb dife-
rents perfils segon l’orografia, des 
de la frontera amb Sabadell fins al 
començament del parc natural. Una 
distància de més de 8 quilòmetres.
El projecte serà un èxit si els caste-
llarencs i especialment els agents 
més afectats: propietaris, horto-
lans, empreses amb activitats, en-
titats sensibilitzades... s’involucren 
i ho fan seu.
Els temps han canviat i el Ripoll 
no tornarà a tenir el paper de fa 
un segle. 
Avui l’aposta, a part de recupe-
rar-lo ecològicament i garantir la 
qualitat de les aigües i de l’entorn, 
ha d’estar lligat a l’oci i al plaer dels 
ciutadans.

*Tinent alcalde de Territori 

i sostenibilitat

breu si poden infringir dolor i pati-
ment durador. Saben que el càstig 
de la seva acció puntual serà menys 
sever que el càstig que la mateixa so-
cietat complementarà amb la nega-
ció i l’oblit permanent de la víctima.
Com deia al principi, però, coexis-
teixen a la societat persones amb 
una capacitat extraordinària de re-
vertir situacions aparentment ir-
reversibles. Llegim en el diari Ara 
que la fundació Chhanv te diversos 
establiment a la Índia on només hi 
treballen dones amb la cara desfi-
gurada que han estat atacades amb 
àcid. La iniciativa té un doble propò-
sit. Primer possibilitar que aquestes 
dones tinguin oportunitats per refer 
la seva vida. 
El segon pretén denunciar una situ-
ació que massa sovint queda amb la 
impunitat dels agressors i amb el vis-
tiplau (o indiferència) d’una part de 
la societat. Una i altra cosa retorna 
l’autoestima d’aquelles persones que 
només creien que havien d’amagar-se 
de la societat per evitar-se mirades 
de llàstima, de rebuig, de pànic o de 
misericòrdia. Els hi retorna presen-
cia en una societat cruel que sovint 
sentencia la víctima innocent amb 
penes terribles d’aïllament, margi-
nalitat i menyspreu.

Aquestes cares desfigurades ens in-
diquen quins són els límits d’allò que 
ja no pot aguantar la nostra sensibi-
litat humana. La nostra reacció ens 
hauria de indicar quin es el nivell de 
connivència amb els agressors. No 
pot esperar clemència ni compren-
sió aquell que ha escampat dolor. 
Només li cal esperar justícia seve-
ra. Segurament que passen massa 
coses al món com perquè les puguem 
assumir emocionalment totes. Algú 
diria que tenim massa poca ànima 
per tanta maldat. Però també hau-
ríem de ser capaços de tenir prou 
energia per protestar contra totes 
les injustícies, prou cor per eixugar 
totes les llàgrimes i prou compassió 
per apaivagar tot el dolor. 

 * Regidor d’ERC

Costa imaginar-se 

un futur més enllà 

del Segle xxI quan 

la ONU parla ja de 

“crisi climàtica”
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Tots els centres educatius d’infan-
til i primària de Castellar incorpo-
ren des del 17 d’octubre auxiliars de 
conversa en anglès que donaran su-
port lingüístic a les activitats de les 
escoles durant tot el curs 2019-2020. 
Aquesta és una de les iniciatives pre-
vistes al pla d’impuls de la llengua 
anglesa del municipi, que es va ini-
ciar el curs 2016-2017 i que tindrà 
continuïtat durant aquest mandat.

Set auxiliars destinaran a 
aquest projecte un total de 88 hores 
a la setmana, distribuïdes entre 9 i 
18 hores setmanals en funció dels 
grups que té cada escola. La me-
todologia utilitzada a cada centre 
per distribuir les hores assignades 
variarà en funció del projecte lin-

guanyadors del concurs 
d’instagram de festa Major

Comencen els auxiliars 
de conversa en anglès

L’alcalde, amb alguns dels auxiliars de conversa d’aquest curs. || cedIda

 Redacció

güístic de cadascun d’ells, de mane-
ra que, mentre que alguns les faran 
servir exclusivament per a l’assigna-
tura d’anglès, d’altres duran a terme 
també altres iniciatives, com el suport 
en d’altres matèries en aquest idioma. 

Els auxiliars treballaran a l’aula, 
juntament amb les mestres, facilitant 
que els infants puguin gaudir i prac-
ticar l’anglès, interactuant al màxim 
possible en els contextos quotidians i 
acadèmics. A més, augmentaran la in-
cidència de la llengua oral prioritzant 
les activitats de conversa en grups re-
duïts amb la intenció d’assolir diferents 
objectius específics. Els set professi-
onals que treballaran amb els infants 
provenen de l’empresa adjudicatària 
del projecte, Ponrec Assessors SL. 

EDUCACIÓ | CurS 2019-2020fOTOGRAfIA | COnCurS

Gairebé 600 persones han partici-
pat al concurs  d’Instagram de Festa 
Major de L’Actual. Per participar al 
concurs, ho podia fer qualsevol per-
sona física a partir de 13 anys (no 
implicada en la definició i prepara-
ció d’aquest concurs) que publiqués 
a Instagram una o més fotografies 
de la Festa Major 2019 de Castellar 
amb un títol i l’etiqueta #fmcaste-
llar19 o #fmcastellar2019 entre els 
dies 6 i 9 de setembre

Les fotografies havien de ser 
imatges fetes a Castellar durant la 
Festa Major 2019. El jurat ha deci-
dit triar com a millors fotografies  
les de Jordi Niñerola,  Fleming Fus 
More i Laura Zafra. Els premiats 
rebran tres vals de 60 € per sopar 
a qualsevol restaurant de Castellar 
del Vallès a convenir amb l’organit-
zació. El jurat ha valorat de les tres 
imatges seleccionades la represen-
tativitat de la festa i també els seus 
aspectes insòlits i la qualitat d’imat-
ge instantània i caçada al moment i 
la seva originalitat. 

Torneig d’escacs a la plaça Major 

@jninerola - Jordi niñerola

Cuando la ilusión se adueña de ti 

@fermins19 - Fleming Fus more

These lights 

@Lauraazlop - laura zafra
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esports

Xavi De la vega, un campió meticulós

xavi De la Vega i el seu peugeot 206 en una de les pujades de muntanya  d’aquesta temporada. || cedIda

Molts són els aficionats del motor 
castellarencs que coincideixen a l’ho-
ra d’assenyalar per què hi ha tants 
campions en aquest àmbit al poble: 
“Estem envoltats de carreteres de 
revolts per anar a qualsevol lloc”, 
una màxima que amb el Xavi De la 
Vega es compleix a la perfecció.

El Xavi porta la benzina a la 
sang, però també als gens, ja que el 
seu pare Albert va ser mecànic de 
Juan Fernández, un sabadellenc lle-
gendari en el món de les pujades en 
costa i membre fundador de l’Escu-
deria Montjuïc, on va representar in-
ternacionalment el color groc-i-verd 
a lloms del mític Porsche 908 o la bar-
queta BMW-Osella amb els colors de 
Danone, entre d’altres.

Com diu el refrany, “si el pare 
és músic, el fill és ballador”, sent di-
fícil que a la descendència no li agra-
di una malaltia com és la benzina. I 
així va ser en el cas del Xavi, que des 
de ben petit va aficionar-se a córrer 
en motos, a fer trial, conduir cotxes 
o fer kàrting, fins que als 18, un curs 
de pilotatge de ral·lis li va despertar 
la gana de la competició.

Aquest estudiant de programa-

 Albert San Andrés

ció -una carrera molt aplicable al món 
del motor- va començar aquesta tem-
porada a participar en el campionat 
de Catalunya de muntanya, pels neò-
fits, una variant dels ral·lis on només 
es fa un tram i sense copilot.

Una disciplina on l’explosivitat 
és més important que la regularitat i 
on un tram ben estudiat pot ser la clau 
per aconseguir la victòria.

Per a començar ho va fer amb un 
Peugeot 206 GTI en categoria 1, grup 
N classe 2. “Les pujades, en el format 
d’un dia són més econòmiques per 
a competir. Comences a les vuit del 
matí i acabes a les tres de la tarda. 
Fer-ho així també em permet com-
paginar-ho tot amb els estudis” ex-
plica el pilot, que no descarta “fer el 
salt als ral·lis en el futur”. En una 
pujada però, el pilot depèn d’ell ma-
teix i no té cap marge d’error. 

“Vaig començar a competir 
per passar-ho bé. Aquest és el pri-
mer any i només volia gaudir i no 
trencar el cotxe” confessa el Xavi, 
que tot i ser un ‘rookie’ en la compe-
tició, aviat va començar a despuntar 
en la categoria, alçant-se amb el premi 
Challenge de Muntanya Lluís Costa 
Junior, tot i que encara resta la cursa 
de Sant Feliu de Codines per disputar.

L’entrenament és el seu secret. 
Tot i que no es pot entrenar en el tra-
çat que es farà servir -són carreteres 
obertes- entre cursa i cursa hi ha una 
diferència de més o menys un mes, el 
que aprofita “per anar a fer notes i 
aprendre’m de memòria el recor-
regut”, tot i això, les condicions mai 
són les mateixes i “només pots aca-
bar fent un estudi del tram” com 
explica el seu pare Albert.

El Xavi s’aprèn de memòria tots 
els sotracs de l’asfalt, l’estat del ferm, 

el pilot castellarenc 
ha debutat aquesta 
temporada en el 
Català de pujades 
de muntanya, on ja 
és campió junior

la forma dels vorals, la situació dels 
punts de referència i tots els aspec-
tes necessaris per rascar els segons 
per a guanyar. La tècnica d’un cam-
pió meticulós.

“Espero poder arribar ben 
amunt de la categoria”, tot i que el 
suport econòmic dels premis no donen 
per gaire. “Quan portes 40.000 € 
gastats en un cotxe, els premis ser-
veixen com ajuda, però gairebé mai 
per seguir avançant”, en una disci-
plina on el pilot andorrà Gerard de la 
Casa domina en turismes des de fa 

anys, amb vehicles derivats del mun-
dial de ral·lis.

Per sort, el Xavi té el suport de la 
botiga familiar Alta Perfumeria -d’on 
surt el nom de l’equip- a més de diver-
sos espònsors com Insercad, Tech 
Motor, Speedgas, Tecnomotor, Neu-
màticos Román, Gargallo o els caste-
llarencs de JF Painter entre d’altres, 
sense el suport dels quals difícilment 
podria córrer.

Amb la família com a suport, qui 
més ho pateix és la seva mare, que 
en un dels moments inicials li va dir 

tot i no ser la seva disciplina habitual, 
el pilot de motocròs eric Rubio va 
imposar-se en el 8è enduret segre 
- parc de la clua (pallars Jussà). 
organitzat pel motoclub segre, la 
prova va consistir en dues jornades 
de competició durant el cap de set-

mana, on el ‘77’ va liderar els 12 trams 
recorreguts durant el cap de setmana, 
per emportar-se la victòria final pel 
davant d’aitor pla i eric Wic. Gràcies a 
la  victòria, tot i no haver participat en 
la primera cursa, Rubio és subcampió 
de catalunya de la modalitat.

Eric Rubio guanya l’enduret 
de La Clua en 50cc i és 
subcampió de Catalunya

aquella famosa frase -ja convertida en 
mite en el món de la competició- de 
“no corris gaire”, tot i que ara, con-
fessa, no pateix gaire.

“Això és la meva passió. És el 
que més m’agrada de tot el que faig. 
Cada cop que pujo al cotxe, intento 
millorar la tècnica i aquelles peti-
tes coses que poden servir-me per 
anar més de pressa” confessa el pilot, 
que amb la cursa de Sant Feliu de Co-
dines encara pel davant, pot procla-
mar-se també, campió de Catalunya 
en categoria 1 de turismes. 
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fUTBOL | 3a Catalana

BàSqUET | COPa CatalunYa

VòLEI | lligueS CatalaneS

Un punt 
amb gust 
agredolç (1-1)

Primera 
victòria a 
Reus (64-74)

Jornada 
amb ple
dels sèniors 

L’Olímpic Can Fatjó frena la ratxa de 
vuit victòries consecutives de la UE 
Castellar i fa volar els primers dos 
punts de la temporada al Joan Corti-
ella, en un partit on els locals van jugar 
60 minuts amb un home menys i van 
saber dominar. Marc Estrada va acon-

Primera victòria de la temporada pel 
CB Castellar, després de derrotar a 
domicili a La Salle Reus Ploms (64-
74). Els groc-i-negres han necessitat 
sis jornades per trencar la dinàmica 
negativa de derrotes.

Els de Quim Pérez-Alarcón van 
superar al Reus Ploms, un equip també 

El vòlei castellarenc segueix estant 
en ratxa i aquesta setmana tots els 
seus equips han aconseguit el ple 
de victòries en lliga, confirmant la 
bona progressió  de la secció del FS 

seguir l’empat al minut 89, en el remat 
d’un córner.

Tot i quedar un regust amarg del 
que podria haver estat una victòria, 
l’empat dels castellarencs va ser un 
resultat molt positiu per les aspiraci-
ons d’ascens. Al davant, un combatiu 
Olímpic Can Fatjó, que entrenat per 
l’excastellarenc Juan Carlos Rodrí-
guez va aconseguir avançar-se en el 
minut 10 després d’un remat des del 
punt de penal de ‘Juancho’ Fernández.

Amb el marcador en contra, a 
Juan Antonio Roldán li creixien els 
nans, amb l’expulsió al minut 32 per 
doble groga de Carlos Saavedra, que 
tot i jugar durant 60 minuts amb un 
home menys, van reaccionar a partir 

en hores baixes, amb qui es va jugar 
el dubtós honor de ser el pitjor equip 
de la categoria, ja que fins al moment, 
cap dels dos equips havia aconseguit 
una victòria.

Els castellarencs van imposar-se 
per la via ràpida, amb un contundent 
7-29 en el primer quart, on cinc triples 
i una bona defensa sobre el parquet del 
pavelló Joan Sirolla de Reus van deixar 
noquejat a un rival que no va saber re-
accionar fins després del descans, on 
es va arribar amb una contundent dife-
rència de 25 punts a favor dels visitants.

Amb 20 a 45 al marcador, els de 
Francesc Canals van aconseguir un 
tercer parcial de 23-15, sent superiors 
també en els últims 10 minuts, però la 
insalvable diferència de 25 punts de la 

Castellar, que segueix creixent pas 
a pas cada jornada.

Els dos equips sèniors femenins 
lideren la classificació dels respec-
tius grups, en una clara aposta per 
aconseguir l’ascens aquesta tempo-
rada. El sènior A de Quarta Cata-
lana (grup D) va superar al Sagrat 
Cor de Sarrià per 1 a 3 (20-25/25-
23/14-25/17-25), sumant la cinque-
na victòria consecutiva en lliga, on 
manté el liderat en solitari. El sèni-
or B, també a Quarta però al grup B, 
va guanyar al Puigverd al seu per-
seguidor,  el Jaume Balmes per 3-1 
(22-25/26-24/25-18/25-23), equip al 

d’aquest moment al domini del rival. 
Els castellarencs eren millors fins al 
final del partit però la falta de defini-
ció de cara a gol va evitar la remun-
tada i els tres punts. Només Estrada 
aconseguia l’empat a l’últim minut, 
per salvar un punt que serà crucial de 
cara a la lluita per la primera plaça, en 
una cursa de fons entre els dos millors 
equips de la categoria fins ara. De mo-
ment amb l’empat tot queda igual, amb 
els castellarencs líders amb dos punts 
sobre els de Rubí.

La pròxima jornada, els blanc-i-
vermells visiten el sempre incòmode 
Can Parellada, per tractar de mante-
nir-se invictes i al liderat en la dese-
na jornada de lliga.  ||  a. san andRés

mitja part va ser suficient per acabar 
guanyant amb 10 punts d’avantatge.

Albert Germà amb 15 punts i qua-
tre triples va ser el jugador més desta-
cat dels castellarencs.

Els de Pérez-Alarcón sumen la 
primera victòria de la temporada que 
els permet abandonar el fanalet ver-
mell de la categoria, que ara ocupa en 
solitari el Reus Ploms, únic equip de la 
taula que encara no coneix la victòria, 
tot i tenir un partit menys.

Aquest diumenge, els groc-i-ne-
gres tindran l’oportunitat de seguir su-
mant victòries, enfrontant-se al Cas-
tellbisbal, equip al qual precedeix a 
la taula i que només suma una victò-
ria més que els castellarencs aquesta 
temporada.  ||  a. san andRés

qual supera a la taula en cinc punts. 
En aquest partit va debutar Laura 
Zapata, que va tornar a les pistes 
després de gairebé un any, després 
de patir una greu lesió en la qual va 
fracturar-se tíbia i peroné la tempo-
rada passada.

Pel que fa a les categories mas-
culines, el sènior A va imposar-se 
per 1 a 3 (25-27/25-21/17-25/14-25) 
enfront del CV Martorell i també 
és líder amb 14 punts del grup A de 
Segona Catalana. El B, amb un 3-0 
(25-19/25-17/25-17) davant l’Acadè-
mia Barcelona ocupa la cinquena 
posició del grup D.  ||  a. san andRés

Marc Estrada va ser l’autor del gol de l’empat en el minut 89 de partit. || a. san andRés

Albert Germà enfront del Reus ploms, en una imatge d’arxiu. || a.san andRés

El sènior A va aconseguir la victòria davant del Martorell (1-3). || cedIda
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La I edició de la Marxa Nòrdica organitzada pel 
Centre Excursionista de Castellar va tenir un 
total de 82 participants que van completar els 
10 km de recorregut.

La marxa, inscrita dins del circuit català 
de Marxa Nòrdica de la Federació d’Entitats 
Excursionistes de Catalunya, va donar el tret 
de sortida des de Colobrers, per completar un 
circuit de 10 km que va recórrer la zona de Ca 
n’Ametller, passant pel turó de Can Canyame-
res (321 m.), girant a Can Canyameres just amb 
el límit amb la serra de Sant Iscle en el terme 
municipal de Sabadell. De tornada, els partici-
pants van passar per la font de Can Vilar, Can 
Torrents i Sant Pere d’Ullastre, per tornar al 
punt de partida.

La pluja caiguda als voltants de les 9.30 del 
matí no va ser motiu perquè la comitiva s’aturés 

durant el recorregut marcat pel club. La quali-
tat dels avituallaments, l’atenció dels volunta-
ris que van fer possible l’esdeveniment, l’entre-
ga d’un regal per tots els participants i la sessió 
final d’estiraments amb ritme musical, “van 
posar la cirereta a aquesta caminada” com 
expliquen des de l’entitat organitzadora.

“Considerem un èxit la participació, 
d’aquesta I edició, on els participants van 
poder realitzar la sessió d’escalfament di-
rigida per la Dolors Martínez, monitora del 
CEC i membres de la secció de Marxa Nòrdica 
de la UES, a qui agraïm el seu important su-
port” han explicat des del club, on van anunciar 
que la II edició se celebrarà el 8 de novembre de 
2020. D’altra banda, aquest diumenge (11.00 h, a 
L’Auditori), es lliuraran els premis de la Marxa 
Infantil de regularitat.  || a. san andRés

Jerez ha estat el punt final de la temporada 2019 
del Campionat d’Espanya de Velocitat, un any 
que no serà gaire ben recordat per Carmelo Mo-
rales. Una temporada en la qual no ha aconse-
guit cap victòria i ha acabat en quarta posició 
després de no disputar les dues últimes curses.

Si la setmana passada era l’equip de Max 
Sánchez qui anunciava que no participaria per 
lesió a Jerez, aquesta ha estat Morales qui va 
quedar-se fora de les dues curses. Tot i haver 
aconseguit la pole position en els cronometrats 
de dissabte, el ‘31’ queia en la primera cursa de 
la tarda i era evacuat a l’hospital de Jerez, en 
el qual, tot i no patir lesions greus, els metges 
li recomanaven no prendre la sortida en la de 
diumenge. Tot i la bona posició de sortida pel 
castellarenc, no aconseguia una bona arrenca-
da, havent de pressionar al màxim, motiu pel 

qual queia després de trepitjar una de les zones 
humides del traçat -on havia plogut durant la 
sessió matinal- i va marxar a terra.

“Ha estat una llàstima no poder dispu-
tar les dues últimes carreres de l’any, però 
em quedo amb la pole que vam aconseguir 
dissabte i que va ser molt bonica per a nos-
altres. Ha estat un any difícil, en el qual hem 
gaudit i hem donat el màxim i estic satisfet 
amb el rendiment que he tingut a nivell per-
sonal” va explicar el de l’easyRace. 

Morales no ha aconseguit cap victòria al 
campionat després d’una temporada per obli-
dar, un fet molt excepcional i que no ocorria des 
de la temporada  2005, quan el castellarenc pi-
lotava per a Suzuki. El xilè Maxi Scheib (Ka-
wasaki Palmeto) s’ha emportat la victòria final 
del campionat.   || a. san andRés

82 participants en la primera 
edició de la Marxa nòrdica 

Punt i final a una temporada 
complicada per Morales

Algunes de les participants en la primera edició de la Marxa Nòrdica del Centre Excursionista. || cecCarmelo Morales rodant al circuit de Jerez el cap de setmana passat. || easyRace BmW

ExCURSIONISME | MarXa nòrDiCaMOTOCICLISME | C. D’eSPanYa velOCitat
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pajaril - planadeu 5-2
UE Castellar - Can fatjó 1-1
matadepera - can parellada 3-4
mirasol - Juv. 25 septiembre 0-2
cercle - la Romànica 3-3
llano - Badia 1-2
castellbisbal - Juan XXIII 0-1
san lorenzo - Rubí B 2-0
can Rull - marina 3-4

olesa - cadí 5-4
Sant Ramon - HC Castellar 3-5
sentmenat - montbui 4-2
Barberà - sferic 3-2
sabadell - sant cugat 7-6
santa perpètua - manresa 3-2
piera - masquefa 2-8

fS Castellar - Rubí 5-10
montmeló - can calet 3-6
cardedeu - sant cugat 3-6
mataró B - castellbisbal 9-2
parets - manlleu 1-2
pineda - lloret 1-6
sant Julià - montcada 6-7

fUTBOL fUTBOL SALA BàSqUET HOqUEI pATINS
3a Catalana · gruP vi · J9 DiviSió D’HOnOr · gruP i · J4 COPa  CatalunYa· gruP 2 · J6 2a Catalana · gruP D · J8

UE Castellar 25 9 8 1 0
Olímpic Can fatjó 23 9 7 2 0
Juv. 25 Septiembre 17 9 5 2 2
Can rull rt Cfu 16 9 5 1 3
CD Badia del vallès 16 9 4 4 1
PD Pajaril 16 9 4 4 1
CD Can Parellada 15 9 4 3 2
Marina-C. gambús 14 9 4 2 3
CD llano 13 9 4 1 4
ue rubí B 12 9 4 0 5
ue Castellbisbal 10 9 2 4 3
C Sabadellés 1856 9 9 2 3 4
Cf la romànica 8 9 2 2 5
uD San lorenzo 8 9 2 2 5
escola Planadeu 8 9 2 2 5
Cf Mirasol-Baco u. 5 9 1 2 6
CS Juan XXiii 5 9 1 2 6
fC Matadepera 4 9 1 1 7
 

Fav mataró B 12 4 4 0 0
Rubí ceFs 10 4 3 1 0
cFs montcada 9 4 3 0 1
lloret costa Brava 8 4 2 2 0
cFs Barri can calet 8 4 2 2 0
ceFs manlleu 7 4 2 1 1
Fs sant cugat 6 4 2 0 2
parets Fs 4 4 1 1 2
sporting montmeló 4 4 1 1 2
Fs pineda de mar 3 3 1 0 2
Fs cardedeu 3 4 1 0 3
fS Castellar 3 4 1 0 3
Fs castellbisbal 0 3 0 0 3
sant Julià de R. Fs 0 4 0 0 4

ue sant cugat  6 5 1
Bàsquet almeda  6 4 2
cB artés  5 5 0
centre catòlic l’H  6 4 2
cB alpicat  6 3 3
aese  6 2 4
cB Ripollet  5 3 2
cB cerdanyola  5 3 2
cn tàrrega  6 2 4
Bàsquet pia  6 2 4
cB navàs  5 3 2
cB castellbisbal  5 2 3
CB Castellar  6 1 5
Reus ploms salle  5 0 5

CLASSIfICACIÓ  pJ pG ppCLASSIfICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIfICACIÓ pT pJ pG pE pp CLASSIfICACIÓ pT pJ pG pE pp

Hc montbui 15 6 5 0 1
Hc alpicat 15 7 5 0 2
ueH Barberà 15 7 5 0 2
cp masquefa 15 8 5 0 3
cH s. perpètua 12 7 4 0 3
cp sant Ramon 12 6 4 0 2
cH cadí 12 7 4 0 3
Hc piera 12 7 4 0 3
Hc sentmenat 11 8 3 2 3
HC Castellar 10 8 3 1 4
club olesa patí 10 7 3 1 3
ceH sabadell 9 8 3 0 5
pHc sant cugat 6 7 2 0 5
Hc sferic 3 7 1 0 6
cp manresa 2 8 0 2 6

artés - aese 88-56
Reus ploms - CB Castellar 64-74
almeda - cerdanyola 65-84
centre catòlic - tàrrega 89-69
castellbisbal - navàs 71-76
alpicat - pia 71-112
Ripollet - sant cugat 77-54

Andrea Gámiz i Georgina Garcia amb el trofeu de campiones d’Asunción. || cedIda

L’HC Castellar a Vilafranca, després de la victòria enfront del Sant Ramon. ||cedIda

TENIS | itf aSunCión

HOqUEI | 2a Catalana

Segona consecutiva de 
Garcia Pérez en dobles

Victòria de l’HC Castellar 
a Vilafranca (3-5)

Tot i seguir amb la falta de punteria, en aquesta ocasió, l’HC Castellar va 
saber materialitzar les seves ocasions, aconseguint la victòria per 3-5 en-
front del CP Sant Ramon de Vilafranca, tot i les importants baixes de l’equip.

Sense Guillem Plans ni Jordi Vegas, Bassols es va veure obligat a tirar 
de pedrera, convocant a un total de quatre jugadors de categories inferiors, 
amb tres juniors i un juvenil. Com va passar a Sentmenat, el joc aportat pels 
de la pedrera va sumar molt, aconseguint un resultat positiu que serveix per 
allunyar una mica més a l’equip de la part baixa de la taula.

Ara el Castellar és desè a la classificació, tot i que la diferència entre 
el cinquè, el Santa Perpètua i l’onzè és de només dos punts, motiu pel qual, 
una victòria en el pròxim partit, precisament enfront dels de Santa Perpè-
tua (divendres 20:45, al Dani Pedrosa), podria fer pujar diverses posicions 
als granes a la taula.  || a. san andRés

Segueix la ratxa de Georgina Garcia, que no s’atura amb la con-
secució de la segona victòria consecutiva en un torneig de do-
bles. Aquesta vegada, l’Huracà va embutxacar-se el premi a Pa-
raguai, fent parella amb la veneçolana Andrea Gámiz, on van 
superar en una hora i vint-i-sis minuts a Conny Perrin i Anna 
Danilina per 6-4, 3-6, 10-3, en la final.

Amb aquesta victòria en el torneig d’Asunción, la caste-
llarenca, fins ara al 105 del món en dobles, s’assegura entrar al 
top 100, on gairebé igualarà la millor classificació aconsegui-
da la temporada passada (90 WTA), sent previsible que es col-
loqui, aproximadament, en el lloc 94.

En individual, l’aventura no li va anar gaire bé, ja que amb 
40 de febre durant el partit, Garcia-Pérez va caure davant la xi-
lena Daniela Seguel per 5-7, 2-6. Per sort es va poder mig recu-
perar pel torneig de dobles, amb un excel·lent resultat.  || a.s.a.

fUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 9 NOVEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   infantil B – oaR Gràcia
10:30     benjamí c – can Rull Rt
10:30     benjamí é – cerdanyola 
12:00     aleví a – uFB JaBac  
12:00     aleví c – uFB JaBac
14:00     infantil d – cercle sabadellès
16:00     infantil a – mercantil ce 
18:00     cadet c – eF planadeu  

partits a fora
09:00    can Rull Rt -  prebenjamí B
09:00    la Farga XXI ce -  cadet B
09:30    sabadellenca ue -  benjamí B
10:10    eF Barberà -  aleví d
10:30    Rubí ue -  benjamí a
11:00    la Farga XXI ce -  juvenil B
11:30    la Romànica cF -  infantil fem
12:30    polinyà at -  aleví F
13:15    sabadell Fc -  prebenjamí c
17:00    can parellada cd –  amateur

DIUMENGE 10 NOVEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
10:15     aleví B – sabadell nord cF  
10:15     aleví e – oaR Gràcia  
11:45     debutant – santa perpètua 
11:45     prebenjamí a – eF sabadell
13:00    cadet a – cerdanyola 
15:00     juvenil a – Ripollet cF  

partits a fora
08:45    mercantil ce -  benjamí d  
15:00    can Fatjó ce -  infantil c  

AGENDA
Del 8 al 14 De nOveMBre

BàSqUET (CB Castellar)

DISSABTE 9 NOVEMBRE
pavelló puigverd
09:00   premini fem – les corts 
10:30    mini fem – cn sabadell 
16:30    infantil  – ce sferic 
18:00    cadet  – ade Fuster 

partits a fora
09:00   cB can mir -  premini 
10:30   cB matadepera -  mini 
11:30   cB can parellada -  mini 
12:30   aec collblanc -  júnior fem
16:00   Fc martinenc -  sènior fem

DIUMENGE 10 NOVEMBRE
pavelló puigverd
12:00    júnior  – la salle Bonanova 
17:00    sots 25 a  – cB sant pere 
19:00    sènior a  – cB castellbisbal 

fUTSAL (fS Castellar)

DISSABTE 9 NOVEMBRE
pavelló Joaquim Blume
12:45   cadet a -  Sant Cugat fS
17:00    sènior a -  Montmeló
19:00   juvenil B -  Santa Perpètua

partits a fora
12:00    Polinyà fS -  aleví C
12:15    Montcada -  prebenjamí
14:15    n. Sabadell -  benjamí B
16:15    Pia Sabadell -  benjamí a

DIUMENGE 10 NOVEMBRE
pavelló Joaquim Blume
09:15   infantil B – S. Coloma
10:30   aleví B – ripollet fS
12:00   sènior B – Barberà

partits a fora
10:45    Castellterçol -  aleví a
18:00    Castellterçol -  juvenil a

HOqUEI (HC Castellar)

DIVENDRES 8 NOVEMBRE
pavelló Dani pedrosa
20:30  fem 13 – Santa Perpètua 
21:45    sènior – Santa Perpètua

partits a fora
21:45   Ce vendrell -  júnior 

DISSABTE 9 NOVEMBRE
partits fora
09:30   Caldes -  benjamí a 
18:15   CH navarcles -  infantil 
19:00   CH Mataró -  juvenil 

DIUMENGE 10 NOVEMBRE
pavelló Dani pedrosa
10:00    benjamí B–les franqueses 
11:00    aleví – CH arenys de Mar 
12:20    sènior 3a – CH Claret 

partits a fora
..:..   CP taradell -  prebenjamí a
..:..   Sant Cugat -  prebenjamí B
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L’escultora castellarenca 
Mar Hernàndez inaugura a 
Caldes de Montbui

l’escultora castellarenca mar Her-
nàndez plana, inaugura una exposi-
ció que ha titulat  ‘en relleu’ aquest 

divendres dia 8, a caldes de mont-
bui. la mostra reuneix diverses 
obres d’escultura figurativa i es 
podrà veure fins al 24 de novembre, 
dins de l’espai d’art casino. la in-
auguració tindrà lloc a les 19 hores, 
al mateix espai calderí. 

Inscripcions obertes al Cen-
tre d’Estudis per una passe-
jada poètica per llevant

el centre d’estudis de castellar ha 
programat una passejada poètica 
per dg., 17 de novembre, titulada ‘tot 

passejant pel cantó de llevant’. Ins-
cripcions són al http://centreesctu-
discastellar.cat. durant la caminada, 
els castellarencs marina antúnez, 
Jesús Gómez i pere Herrero llegiran 
textos propis. l’activitat finalitzarà 
a l’ermita de sant pere d’ullastre. 

“Ara també hem fet temes propis”

· quina és la proposta que pre-
sentareu The penguins?
És ‘Ballant damunt la lluna’, que és al-
hora el títol del quart disc i el títol de 
l’espectacle que tenim de gira. Pro-
posem fer un petit viatge per l’espai 
a bord de la nau RPX-4 fins arribar 
al planeta Garbey i tornar cap al pla-
neta Terra, i tot això ho fem a través 
de les cançons del nou disc, sense 
oblidar-nos d’alguns dels clàssics de 
Reggae per Xics que la gent ja coneix. 

· per primer cop, feu cançons 
pròpies, oi?
Doncs sí. Recuperem temes anteri-
ors i ara també hem fet composicions  
pròpies. Fins ara, havíem estat molt 
curosos, això de construir o compon-
dre cançons ens feia respecte, encara 
no ens atrevíem. Ens havíem limitat 
a fer adaptacions del cançoner tra-
dicional. Ara, tenim el tema estrella 
que es diu ‘Tira pel dret’, on la prota-

gonista és la capitana Antonieta, la 
conductora pilot de la nau RPX-4. 

· penses que algun dia es podri-
en convertir en cançons popu-
lars, els vostres temes?
Ens agradaria molt que les nos-
tres cançons acabessin formant 
par del repertori musical popular, 
encara que no se sabés que estan 
compostes per nosaltres. Crec que 
és una de les coses més boniques 
que poden passar, que acabin for-
mant part de l’imaginari col·lectiu 
encara que no se’n sàpiga l’autoria.  
És una cosa que hem experimen-

Aquest dissabte, reggae per Xics 
dels The Penguins torna a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont a les 18 hores 
amb ‘Ballant damunt la lluna’, el seu 
últim disc i espectacle. Parlem amb 
un dels 10 músics que formen part de 
la banda, perquè ens concreti què és 
el que ens oferiran aquesta vegada. 

ENTREVISTA

EDUARD pOLLS 
Saxo dels The penguins

 Marina Antúnez

tat nosaltres mateixos amb la cançó 
de ‘L’avi que estima el mar’, que nos-
altres toquem moltíssim i que té molt 
èxit però que no sabíem qui l’havia es-
crit. I un dia va aparèixer l’autor de la 
cançó i estava molt content que nos-
altres la cantéssim.  

· què us fa diferents d’altres grups 
de música infantil?
Una de les característiques que ens de-
fineix és que nosaltres oferim un con-
cert, no una animació ni un espectacle 
infantil. També ens defineix la rique-
sa d’instruments i musical. Tractem el 
públic infantil com tractaríem el públic 

bem de treure un disc titulat ‘Herois de 
cartró’. Ens agrada molt poder com-
paginar els dos públics a la vegada. 
Els dos projectes s’enriqueixen l’un 
amb l’altre i canvia la nostra actitud 
a l’escenari. 

· Creus que el vostre estil de mú-
sica enganxa?
Fem música jamaicana, el reggae és 
també música popular, melòdicament 
simple a nivell d’harmonies, i té mol-
tes similituds amb la música popular 
d’aquí. Són melodies fàcils de repetir 
i de memoritzar. I també beu molt de 
la música africana, on les percussi-
ons i els ritmes són molt presents. Per 
això, el baix, la bateria, etc, funcionen 
molt bé per ballar. La gent s’anima a 
moure’s i això també és un èxit entre 
el públic infantil. 

·quants músics sou?
Vindrem 10 músics. Vam començar 
un grup de xavals de 15 a 17 anys, nois 
i noies de l’Escola de Música de Sant 
Feliu de Llobregat. Ara només en que-
dem dos, de la primera fornada. Quasi 
tots els d’ara som de Sant Feliu, i tenim 
edats molt diverses, des de 22 a 45 
anys. Amb nosaltres també tenim una 
col·laboradora habitual, la Neus Aran-
da, que s’alterna amb el trompeta. En 
el projecte d’adults tenim l’Alba Pujals, 
al trombó de vares.

· Com va la gira?
Molt bé! Ara comencem la part d’hi-
vern als teatres, amb concerts dife-
rents als que es fan a l’aire lliure. A in-
teriors, el públic està més concentrat, i 
s’hi suma la part de llums, més teatral, 
que emfatitza els gags que fem entre 
cançó i cançó.  

The penguins, en una imatge promocional, actuen dissabte a l’Auditori Municipal Miquel pont.  || cedIda

adult, no escatimem en recursos musi-
cals i adaptem aquests recursos al pú-
blic infantil. Nosaltres fem una cançó, 
amb la part instrumental, els “solos”, 
la improvisació, com si ho féssim per 
al públic adult i la toquem per als nens. 
Els tractem com persones adultes, no 
volem ensucrar el discurs. 

· Combineu la música de Reggae 
per xics amb música per adults?
Sí. De fet, vam començar tocant només 
de nit, per adults. Ja fa 8 anys que va 
començar el projecte de Reggae per 
Xics i des d’aleshores els anem com-
paginant. Amb la música d’adults, aca-
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La Walaa és la protagonista del DocsBarcelona del Mes de novembre. || cedIda

DOCUMENTAL | auDitOri

Retrat colpidor 
d’una jove 
palestina

Divendres a les 20 hores torna el 
DocsBarcelona del Mes a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont. Aquest mes 
de novembre, la proposta es titula El 
que la Walaa vol (What Walaa Wants) 
i gira al voltant d’una noia adolescent 
que viu al camp de refugiats de Bala-
ta, a la ciutat de Nablus (Palestina). 

Ella és valenta i obstinada, i ha 
decidit entrar a les forces de l’Auto-
ritat Nacional Palestina. Les proves 
per entrar al cos policial són molt 
dures, però si ho aconsegueix es con-
vertirà en una de les poques dones 
policia que hi ha a Cisjordània. En-
cara és jove i immadura, però la re-
signació no forma part del seu vo-
cabulari.

La vida de la Walaa està mar-
cada per l’instint de supervivència i 
la superació de grans obstacles .Des-
prés de vuit anys, la seva mare torna 
de la presó. Condemnada per haver 
ajudat un terrorista suïcida. El seu 
germà petit pretén imitar els seus 
ídols en la lluita de carrer. Tot això 

suposa un niu de contradiccions per 
als plans de futur de la Walaa. 

Aquesta pel·lícula ens mostra 
un retrat colpidor del que significa 
ser dona i jove, en l’actualitat, i ens 
apropa a la vida d’una noia, des dels 
seus 15 anys fins als 21, disposada 
a arribar fins al final, atrevint-se a 
qüestionar allò que està establert i 
a posar en dubte les estructures que 
l’envolten. Amb tot això, podrà con-
vertir-se en policia?

El que la Walaa vol està dirigida 
per Christy Garland, premiat per di-
versos curtmetratges de ficció i do-
cumentals. Resident a Toronto, tre-
balla sovint amb coproduccions dels 
països nòrdics.  ||  m. a.

el seu fill i escriptor, 
Sergi Pàmies, va oferir 
a l’auditori un retrat 
emotiu i personal de 
la prolífica autora 

Parlar d’una mare no és gens fàcil, i 
més si és una de les autores catalanes 
més populars i prolífiques del segle 
passat, i més encara, si ja no hi és. Però 
si les paraules venen d’una de les plo-
mes més mediàtiques, estimades i res-
pectades del país de les últimes dèca-
des, és garantia d’un retrat acurat, a 
voltes àcid, a voltes emotiu i pretesa-
ment sincer. Paraula de Sergi Pàmies.

L’Aula d’Extensió Università-
ria de Castellar es va sumar, dijous 
passat, a la celebració del centena-
ri del naixement de Teresa Pàmies. 
Per fer-ho, de la mà del president de 
l’entitat Anton Carbonell, i en format 
d’entrevista, Sergi Pàmies va pujar 
dalt de l’escenari de l’Auditori, per 
parlar a cor obert de la trajectòria 

Carta oberta a
teresa Pàmies 

L’AULA | XerraDa

vital i literària de la seva mare. 
La Teresa va ser una jove revo-

lucionària, comunista convençuda, 
feminista avançada als seus temps, 
autodidacta, valenta i viatgera. “Va 
aprendre anglès amb les cançons 
de Frank Sinatra”, va recordar amb 
nostàlgia Sergi Pàmies. Tal com va 
revelar el convidat, l’autora va posar 
rumb a Mèxic durant la Guerra Civil. 
Va ser una exili que va acaronar el 
partit comunista, perquè a banda 
d’activista “la Teresa va portar una 
doble vida a Mèxic, era una missió 
del partit”.  Aquesta nova identitat, 
forjada del no-res, li va permetre es-
tudiar Periodisme a la universitat. A 
Amèrica del Sud, amb una nova vida 
plena d’oportunitats, va ser mare 
però  també va començar esculpir 
una veu pròpia com a periodista i es-
criptora. Un cop va acabar la Sego-
na Guerra Mundial, la Teresa va tor-
nar a Europa i es va instal·lar a Praga, 
ciutat que la va enlluernar i en què va 
viure una dècada. Amor, família, re-
volució i literatura. De tot plegat, en 
va fer bandera  al cor d’Europa. Jus-
tament, “el llibre que la va convertir 

Anton Carbonell (esquerra), i Sergi pàmies, dijous passat a la conferència de L’Aula sobre Teresa pàmies || R.Gómez 

en un referent d’una gran cultura 
incipient, de la implosió del cata-
là”, va ser Testament a Praga. “És un 
llibre fundacional, el més impor-
tant de la seva carrera, que li dona 
gran independència”, va reconèixer 
Sergi Pàmies. 

Amb un premi Josep Pla a la but-
xaca per Testament a Praga, el 1970, 
Pàmies torna a Barcelona després 

de passar per París. La seva literatu-
ra esdevé popular, i no pretén fer una 
literatura exquisida sinó agradar els 
lectors. Ara bé, el periodisme “li dona 
estabilitat econòmica i visibilitat”. 
Amant dels sermons, d’opinar per in-
cidir als mitjans, la Teresa transforma 
cada trajecte vital en un llibre, perquè 
té vocació de cronista d’una època 
però també de la seva vida. Per tant,  

trobem llibres  dels seus viatges, sobre 
ser filla, ser mare i ser àvia, de l’ofici de 
viure i de retre comptes als que ja no hi 
són.  I d’alguna manera, Sergi Pàmies, 
va reivindicar i homenatjar a L’Aula la 
figura de l’escriptora però sobretot de 
la mare, que després d’una vida com 
la que es canten als boleros , va refer i 
cuidar el niu  a la Barcelona que la va 
despertar.  || Rocío Gómez 
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Com cada any, després de la casta-
nyada, el món de la sardana té una 
cita important: la Diada Sardanista 
organitzada per l’Agrupació Sarda-
nista Amics de Castellar.

Un any més, la Diada va comp-
tar amb dues de les millors cobles 
del moment: la Sant Jordi- Ciutat de 
Barcelona i la Jovenívola de Sabadell. 
Els sardanistes ho valoren, per des-
comptat, i prova d’això és que una de 
les millors colles de Catalunya, la Vi-
oletes del bosc, va aprofitar la balla-
da per venir a assajar i per oferir una 
sardana d’exhibició.  Al compàs de 
Montblanc,capital de la sardana, d’Al-
fred Abad, guanyadora del concurs 
“La sardana de l’any 2018”, la colla 
barcelonina va fer les delícies del pú-
blic assistent.

Durant l’acte, es van lliurar els 
premis del concurs de fotografia i es 
va llegir un manifest en contra de la 
sentència del 14 d’octubre, que con-
demna a llargs anys de presó als po-
lítics catalans. 

L’ambient que genera la Diada 
també fa goig de veure: amics i co-
neguts se saluden amb efusivitat, 
xerren, ballen i riuen plegats. I com-
parteixen coca i vi bo que els ofereix 
l’Agrupació Sardanista. 

La Diada Sardanista d’enguany 
va tenir encara més atractius: sarda-
nes balladores i engrescadores que 
van fer que la gent gaudís d’allò més 
amb composicions de René Picamal, 
Xavi Piñol, Joan làzaro, Jordi LeÓn, 
Jordi Paulí, J.J.Beumala, Jordi Mo-
lina, etc. Hi va haver una sardana 
dedicada a una dona que no es perd 
mai cap ballada ni concert: Lídia, 
d’Enric Ortí.

Tampoc no hi va faltar una sar-
dana del castellarenc Carles Rovi-
ra. Tot plegat per acabar de la mi-
llor manera possible: amb  La flama 
de la sardana, de Gil Membrado, i La 
santa Espina, que al final de cada ba-
llada recorda presos i exiliats. Des-
prés d’això, la gent es va anar acomi-
adant amb un : “demà ens veurem? 
On anireu, a ballar?”. 

unes sardanes ben acompanyades 
violetes del 
bosc, una de les 
millors cobles 
de Catalunya, va 
participar a la Diada

  M. A.

La Sala Blava de l’Espai Tolrà es va omplir de balladors i balladores, diumenge passat. || cedIda

ESCRIpTORS | CineMa

Dedicatòria a 
joves lectors 
cinèfils
Romain Puértolas, escriptor i autor 
de la novel·la L’increïble viatge del fa-
quir que es va quedar atrapat en un ar-
mari de Ikea, entre d’altres, va enviar 
una salutació als joves que, a Cas-
tellar i a Sabadell, van poder veure 
la projecció de la pel·lícula que s’ha 
fet d’aquest llibre, i que es titula De 

la India a París en un armario de Ikea, 
que a Castellar es va poder veure el 
diumenge passat, 3 d’octubre.
L’escriptor ja havia visitat la nostra 
vila l’any 2018, quan va compartir una 
xerrada amb els alumnes de francès 
de l’Institut Castellar a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador, en el marc d’un 
projecte dels alumnes de segon de 
batxillerat de l’institut sobre la seva 
novel·la. Durant la visita de Puértolas 
a Castellar, els joves van poder fer-li 
preguntes i resoldre dubtes i curio-
sitats sobre la novel·la. Ja aleshores, 
Puértolas va explicar que s’estava 
rodant una pel·lícula sobre el llibre, 
que ara ja s’ha pogut veure feta re-
alitat.  ||  m. a.

MúSICA | PrOPOSteS

Més concerts 
al Calissó 
d’en Roca

Els concerts musicals al Calissó 
d’en Roca es reprenen amb força 
i, per exemple, aquest cap de set-
mana, hi haurà doble actuació pre-
vista per dos dies. 

Aquest divendres, el duet Jaz-
zen, format per Anna Latjós (te-
clat) i Lola Garcia (veu) ens propo-

sa un repertori de jazz, soul i bossa 
nova al Calissó d’en Roca a partir de 
les 21 hores. 

L’endemà dissabte, a partir de 
les 22 hores, la proposta musical ens 
la porten Jordi Santamaria i Els Me-
ridians, que presenten el seu disc His-
tòries, també al Calissó d’en Roca. El 
concert funcionarà amb el sistema 
de taquilla inversa.

I per divendres 15 també s’ha 
previst un altre concert. En aquest 
cas, amb La última y nos vamos, 
rumba de la Floresta, que presen-
ten un repertori de rumbes, rum-
betes i arrumbades, diuen ells ma-
teixos. L’actuació començarà a les 
22 hores.     ||  m. a.Romain puértolas, al vídeo. || cedIda
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La Biblioteca Municipal Antoni Tort ha donat a conèixer quins són els 
llibres més prestats a les biblioteques. Patria, de Fernando Aramburu, 
és la novel·la més llegida al conjunt de les 227 biblioteques i deu biblo-
busos de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barce-
lona. En segon lloc se situa Las hijas del capitán, de María Dueñas, i Todo 
esto te daré, de Dolores Redondo. 

Pel què fa a la novel·la juvenil, Wonder segueix liderant el rànquing. 
Juno, de Laia Aguilar, i Mentida, de Care Santos, són a la segona i terce-
ra posició, respectivament, de novel·les més prestades. 
Els mangues són els còmics més sol·licitats. Naruto, de Mashahi Kishimo-
to, lidera el rànquing. Bola de drac, d’Akira Toriyama, està en segon lloc.

Les pel·lícules més prestades són Campeones, dirigida per Javier 
Fesser. A continuació, Ha nacido una estrella, de Bradley Cooper. En ter-
cer lloc se situa la guanyadora de l’Oscar a millor pel·lícula La forma del 
agua, de Guillermo del Toro. Els CD més prestats són  Naturalment, de 
Dàmaris Gelabert, Toaca’t el melic, del personatge del MIC de TV3, i A 
l’aventura, del Pot Petit.    || m. a.

Aquest proper diumenge, 10 de novembre, Caldes de Montbui té pro-
gramada una Diada Castellera a les 12 h. L’actuació tindrà lloc a la plaça 
de Can Rius. Hi actuaran els Escaldats de Caldes, la Colla Castellera Es-
perxats de l’Estany, la colla castellera d’Andorra i els Capgirats de Cas-
tellar del Vallès. Els Castellers de Castellar compartiran, per primer 
cop, plaça amb els Castellers d’Andorra. 
La colla local té ganes de fer una bona diada a la mateixa plaça on l’any 
passat van fer la millor actuació de la història: “hi vam descarregar 
un 3 d 7, un 4 de 7 i un pilar de 5, entre d’altres”, recorden els Capgi-
rats.   || m. a.

‘Patria’, el més prestat 
a les biblioteques

Els Castellers de Castellar, a Caldes

LECTURA | xarxa de biblioteques

CApGIRATS  | actuació

Els col·leccionistes de la Coca - Cola 
estan d’enhorabona. Diumenge 
torna, i en una 50a edició, la Troba-
da de col·leccionistes de la Coca-Cola 
que organitza el Museu de l’Antoni.  
L’acte tindrà lloc al recinte firal de 
l’Espai Tolrà, de 9 a 15 hores. L’en-
trada és gratuïta.

Aquest 2019, i com a novetat, 
es podran contemplar unes ampo-
lles elaborades especialment per a 
la celebració dels 30 anys del Club 
de col·leccionistes de Coca-Cola de 
Barcelona. També s’ha elaborat una 
ampolla de la 50a trobada a Caste-
llar del Vallès. 

Enguany, la trobada coinci-
deix amb la jornada electoral per 
les eleccions al Congrés i Senat, fet 
pel qual “s’ha complicat el tema de 
les taules que l’Ajuntament té dis-
ponibles”, explica Antoni Martínez 
Andreu, responsable del Museu de 
l’Antoni. És per aquesta raó que la 

50a trobada de Coca-Cola

Una de les anteriors trobades de col·leccionistes de la Coca-Cola a l’Espai Tolrà. || cedIda

la cita s’ubicarà a l’espai tolrà, que també serà col·legi electoral

mateixa empresa de la Coca-Cola 
proporcionarà algunes taules per 
muntar l’exposició col·leccionista. 

D’altra banda, també hi ha al-
guns col·leccionistes que venen de 
l’estranger, sobretot de Bèlgica i 
França, que han fet marxa enrere i 

COL·LECCIONISME | trOBaDa

no assistiran a la trobada per les no-
tícies que els arriben sobre la situ-
ació que viu el país. En canvi, sí que 
vindran nombrosos grups de col-
leccionistes que, com cada any, in-
tercanviaran objectes valuosos re-
lacionat amb aquest refresc.  

IL·LUSTRADOR | MallOrCa

Joan Mundet al Còmic nostrum’19
L’il·lustrador castellarenc Joan Mun-
det va participar al Còmic Nostrum 
Festival Internacional de Còmic de 
Mallorca 2019, que es va celebrar a 
Palma de Mallorca del 30 d’octubre al 
3 de novembre, organitzat pel Clúster 
de Còmic i Nous Media de Mallorca.

L’Associació és responsable del 
festival des del 2012. Està dirigit tant 
a professionals com a aficionats, i 
facilita la trobada amb autors i edi-
tors internacionals, sense deixar de 
banda els aspectes més populars, com 
ara l’organització de mercats ambu-
lants.  || m. a.

De tall de la portada de la novel·la ‘patria’ amb el seu autor fernando Aramburu. || cedIda

  Marina Antúnez
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agenda

DESTAqUEM

del 8 al 17 de novembre de 2019

divendres 8 
 
20 h – pROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: 
What Walaa Wants
auditori Municipal · Org.: Cal gorina, 
CCCv i l’aula

21 h – MúSICA
Jazzen, amb Anna Llatjós i Lola Garcia
Calissó d’en roca · Org.: Calissó 
d’en roca

 
dissabte 9
 
 
11.30 h – CONTES
Once Upon a Time: Hug me, plea-
se!, de przemyslaw Wechterowicz
l’Hora del Conte en anglès, a càrrec 
d’idiomes Castellar
ludoteca Municipal les 3 Moreres
Org.: ludoteca Municipal les 3 
Moreres i idiomes Castellar

18 h - MúSICA
Ballant damunt la lluna, amb The 
penguins / Reggae per xics
auditori Municipal · Org.: ajuntament

22 h - MúSICA
Concert presentació del disc 
Històries, amb Jordi Santamaria i 
Els Meridians
Calissó d’en roca · Org.: Calissó 
d’en roca

22.30 h – BALL
Nit de ball amb Alma
Sala Blava de l’espai tolrà
Org.: Pas de Ball

diumenge 10

De 9 a 15 h – pROpOSTA
Trobada de col·leccionistes de la 
Coca-Cola. 50a edició
recinte firal de l’espai tolrà
Org.: Museu de l’antoni
 
11 h – pROpOSTA
Lliurament de premis de la 58a 
Marxa Infantil de Regularitat
auditori Municipal · Org.: Centre 
excursionista de Castellar 
 

12 h -  MúSICA
Vermut musical amb Casi el Mejor 
Trio de Tu vida
Plaça de Cal Calissó
Org.: SonaSwing

16.30 h – CINEMA
Blinded by the Light
auditori Municipal
Org.: ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec de xarop de Nit
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: amics del Ball de Saló

19 h – CINEMA
La directora de orquesta
auditori Municipal
Org.: ajuntament
 

dilluns 11

18 h – TALLER
Taller de robòtica: “Scriblings”, 
a càrrec d’SmARTions
Per a infants de 5 a 10 anys
Biblioteca Municipal antoni tort
Org.: Smartions i Biblioteca 
Municipal antoni tort

dimarts 12

De 9 a 14 h – pROpOSTA
Jornada: “Estratègies de fertilit-
zació orgànica per recuperar la 
fertilitat en sòls degradats”
la nau (C. anoia – C. Solsonès)
Org.: institut de formació 
Professional de Castellar
inscripcions gratuïtes: agrariains-
castellar@gmail.com
 

dimecres 13

9.30 h – SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CaP
Org.: ajuntament i Àrea Bàsica de Salut
 
 
 
 
 

17 h - xERRADA
xerrada-taller: “Residu zero a 
casa”, amb Esther peñarrubia
Sala lluís valls areny d’el Mirador
Org.: ajuntament
inscripcions gratuïtes fins al 12 de 
novembre al SaC (el Mirador)

dijous 14

9 h – SORTIDA
Vine i Camina +60: Milpins (Les 
franqueses del Vallès)
lloc de sortida: pl. del Mercat
Org.: ajuntament
inscripcions a la regidoria de Cicles 
de vida (c. Portugal, 2) o al tel. 93 
714 40 40

20 h - TALLER
xerrada-col·loqui: “Adolescents: 
movem fitxa!”
Sala lluís valls areny d’el Mirador
Org.: ajuntament i PeC
amb el suport de la Diputació de 
Barcelona

21 h – MúSICA
Jam session
Calissó d’en roca
Org.: Calissó d’en roca

divendres 15

De 19 a 23 h – JOCS
Tasta Jocs: joc obert de jocs de taula
el Mirador
Org.: Servei local de Català i grup 
estable tasta Jocs

21 h – CINEfòRUM
Gracias a Dios
auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar vallès

22 h – MúSICA
Concert de La última y nos vamos. 
Rumba de la floresta
Calissó d’en roca 
Org.: Calissó d’en roca
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11.30 h – CONTES
L’Hora del Conte Infantil: 
El somni de la xexília
Biblioteca Municipal antoni tort
Organització: acció Musical Castellar

11.30 h – JOCS
Juguem en família
ludoteca Municipal les 3 Moreres
Org.: ludoteca Municipal les 3 Moreres

17.45 h – BALL
festa country
Sala Blava de l’espai tolrà
Org.: amics del Ball de Saló

18 h i 20.30 h - TEATRE
El brindis, de La Gàrgola 
Produccions teatrals SC
Sala de Petit format de l’ateneu
Org.: ajuntament 
*20.30 h: places exhaurides

22.30 h – BALL
Nit de ball amb el Duet d’Ambient
Sala Blava de l’espai tolrà
Org.: tot Ballant

diumenge 17

10 h – pROpOSTA
passejada poètica: ‘Tot passejant 
pel cantó de llevant’
amb textos de Marina antúnez, 
Jesús gómez i Pere Herrero
Sortida del carrer de l’arbreda (da-
vant inS Sant esteve)
Org.: Centre d’estudis i arxiu d’His-
tòria de Castellar del vallès
inscripcions a: http://centreestu-
discastellar.cat

12 h i 16.30 h – CINEMA
Angry Birds 2
auditori Municipal · Org.: ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec de Rico Rico
Sala Blava de l’espai tolrà
Org.: amics del Ball de Saló

18.45 h – CINEMA
Cicle Gaudí: Me llamo Violeta
auditori Municipal
Org.: Club Cinema Castellar vallès

Once upon a time: ‘Hug me, 
please!’, de p. Wechterowicz
dissabte 9 · 11.30 h · ludoteca 
municipal

dissabte torna l’Hora del conte 
en angès ‘once upon a time’, amb 
una lectura de ‘Hug me, please!’, 
de przemyslaw Wechterovicz. 
l’activitat tindrà lloc, com ja és cos-
tum, a la ludoteca les 3 moreres.  
quan el pare os diu al petit os que 
el millor és abraçar a algú, el petit 
os té una idea: fem una abraça-
da al senyor castor!  I a les llebres! 
I al Gran llop! aquest és un llibre 
d’imatges irresistibles i acollidores, 
una mostra de l’alegria que és fer 
una abraçada a algú.

Exposició de fotografies d’Emilio Morenatti (premi 
foto pres “La Caixa”09) i Marta Ramoneda (Beca 
foto pres “La Caixa”09)
sala d’exposicions d’el mirador
Fins al 4 de desembre
Exposició: “Violència de gènere al pakistan” i 
“Khusra. Transexuals al pakistan”
sala polivalent d’el mirador
Fins al 3 de desembre, de dl. a dv. de 10 a 20 h
organització: la pedra Fina i viatges i més, lleure solidari
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

l’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h

ExpOSICIONS I ALTRES
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fARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
DivenDreS 08 CASANOVAS 
DiSSaBte 09 ROS 
DiuMenge 10 YANGÜELA 
DillunS 11 ROS 
DiMartS 12 pERMANYER 
DiMeCreS 13 CATALUNYA 
DiJOuS 14 fENOY 
DivenDreS 15 EUROpA 
DiSSaBte 16 pERMANYER 
DiuMenge 17 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

“No estic acceptant les coses que no puc canviar,  estic canviant les coses que no puc acceptar”
Angela Davis

@franky7cc @mmuntada @magdafs
posta de sol dia de cel espectacular I once held in my arms...

MEMòRIES DE L’ARxIU D’HISTòRIA 

INSTAGRAM · @lactual

El 21 de juliol de 1945 s’inaugurava la sala de cinema Califòrnia amb la projecció de la pel·lícula El 
vaquero i la dama, interpretada per Merle Oberon i Gary Cooper. El va fer construir Emili Torras 
Vergés -conegut com el Mílio Nano- a l’empresa Joan Sanosa. Posteriorment va ser-ne propietari 
Josep Oliver, que als anys vuitanta el transformà en discoteca. L’abril de 1991 va ser enderrocat per 
construir-hi pisos i un complex comercial. || Fons: JoRdI GaRRòs || aRXIuHIstoRIacastellaR@GmaIl.com 

Cinema Califòrnia, octubre de 1989

penúltima

fINA CORTIELLA MORÉ  
64 anys  · 01/11/2019      
                           
MANUEL NAVAS ORTIZ                               
74 anys · 03/11/2019

VICENTA OLIVARES VALLEJO   
84 anys · 04/11/2019

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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la contra

Elizabeth Ann Taylor

Amb Disney vaig 
adonar-me que 
m’agradava cantar 

Cantant i aspirant a concursant d’Operación Triunfo

q
.p

a
s

c
u

a
l

Somia amb posar veu a les noves produccions de Disney. 
L’Elizabeth (25 anys) està determinada a forjar-se una 
carrera en el món de la música, i a hores d’ara, està a només 
un pas de travessar la passarel·la d’Operación Triunfo.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
la paciència
Un defecte que no pots dominar?
ser perfeccionista
Una persona a qui admires?
la meva mare
quin plat t’agrada més?
la pasta
Un animal?
el gat 
Una cantant?
christina aguilera
Una pel·lícula?
‘50 primeras citas’, de peter segal
Un llibre?
tota la col·lecció de nàrnia
Una ciutat?
nova york
Un viatge pendent?
la costa oest dels eua
Un racó de Castellar?
una passejada per colobrers

”

“

· Elizabeth Taylor, com l’actriu de 
Hollywood. És un nom artístic?
I tant! Soc americana, però la gent no 
s’ho creia.Vaig venir als cinc anys. Els 
meus cognoms són Agulló González. 
Quan vaig decidir obrir-me perfils a 
xarxes socials, vaig optar per un cog-
nom americà, Taylor. Sense voler-ho 
es va transformar en el meu nom artís-
tic. La meva mare és americana, però 
els meus pares es van conèixer aquí. 
 
· Hi ha més músics a la família?
No, però crec que la part musical em 
ve per la meva mare. Ella canta molt 
bé i té una veu molt més maca que la 
meva, però no s’hi ha dedicat mai pro-
fessionalment.

· Tot i que ara has apostat per la 
música, treballes en un hospital.
Treballo a l’Hospital de Terrassa, a ur-

gències. Soc tècnica de raigs i auxiliar 
d’infermeria. L’horari de nit em permet 
tenir temps la resta del dia per dedi-
car-me a la música.

· quan et pica el cuquet de la músi-
ca i et llences a la piscina?
Sempre he fet música però com una 
afició, i fa tot just un any, vaig haver 
de decidir entre estudiar infermeria o 
provar sort amb la música... Però per 
a la infermeria sempre tindré temps. 

· La teva carta de presentació és 
una carta d’amor.  
Sí! A més de cantar, també m’agrada 
compondre. El meu primer single és 
la cançó Hoy te quiero enamorar . Des-
prés de moltes cançons, aquesta és la 
que va sorgir d’una manera més rà-
pida i natural, de cop.  I és la que més 
m’agrada. Vull elaborar un reperto-
ri de cançons que mostrin qui soc. És 
una indústria molt difícil però d’algu-
na manera s’ha de començar. 

· En aquest primer any, quines ale-
gries t’ha donat la música? 
Moltíssimes. Durant els primers sis 
mesos vaig començar a fer classes 
de cant, que mai n’havia fet. Havia fet 
classes de piano i de música, de sol-
feig, però no de tècnica vocal per con-
trolar la veu. També he contactat amb 
estudis per gravar covers, i m’estic for-
mant en l’àmbit de la composició. Sem-
pre componc a casa, amb la guitarra i 
el piano, però buscava algú que m’en-
senyés tècniques per compondre. He 
tingut molta sort. Em van acceptar en 
unes masterclass de producció musical 
i composició que ofereix un productor 
d’Universal Music a Madrid.

· La nova fornada d’Operación 
Triunfo, et va motivar a fer el salt 
i provar sort en aquest món?
Operación Triunfo és una plataforma 
més per donar-te a conèixer, que pot 
fer-te arribar una mica més lluny. Sem-
pre he seguit el programa. Quan van 

fer la primera edició tenia uns cinc o sis 
anys, però des d’aleshores soc molt fan 
d’OT. De les últimes edicions, crec que 
Aitana s’ha sabut fer una carrera com 
a artista. Té un estil pop que m’agrada 
molt. De l’any passat, Natalia també és 
una artistassa.

· I ara, tu podries travessar la 
passarel·la. 
Estic a la fase final del càsting. Em vaig 
presentar a Barcelona, el 7 d’octubre, al 
Sant Jordi Club. Les proves coincidien 
el mateix dia que tornava de Madrid, de 
les classes de composició. Per temps i 
per esgotament, em semblava molt di-
fícil presentar-m’hi. Els meus amics i 
companys de l’escola de cant Sing your 
dreams estaven fent cua des de les 5 de 
la matinada, i em van guardar un lloc.

· Com funciona el càsting?
La primera fase és per descartar. Has 
de portar molt repertori i cantar a cap-
pella. Jo no portava res preparat, però 

tenia una cançó molt present, Speech-
less, de la nova pel·lícula d’Aladdin. Vaig 
tirar per aquí, i vaig passar a la segona 
fase però no m’ho esperava. A Barce-
lona es van presentar prop de 2.000 
persones. Ara em queda un càsting de 
tres dies a Terrassa, i si el passo, aniré 
a la primera gala d’Operación Triunfo.

· què esperes d’Operación Trinfo?
L’únic que espero és donar-me a co-
nèixer en l’àmbit nacional, i aprendre 
moltíssim a l’acadèmia. En un futur, 
m’agradaria cantar i fer doblatge Dis-
ney. La meva generació ha crescut amb 
Disney i és amb aquestes pel·lícules 
que vaig adonar-me que m’agradava 
cantar. La meva preferida és Mulan.

· què passa si no hi entres?
Amb haver arribat a la fase final, estic 
satisfeta. Pensa que s’han presentat 
10.000 persones arreu d’Espanya, i se 
n’ha retransmès tot el procés. D’algu-
na manera, amb OT ja he guanyat.   

 Rocío Gómez


