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Setmanari d’informació local

La casa coneguda com ‘Cal Pedro Masaveu’ ocupa més de 1.500 metres quadrats entre el carrer Major i el carrer General Boadella, just davant de l’església. || Q. PASCUAL

Un centre cultural 
a la casa Masaveu

actUalitat| P05

la Fundació Masaveu vol transformar la casa del 
carrer General Boadella en un equipament artístic

ERC guanya a Castellar
Els republicans sumen el 26,14% dels vots a la vila, seguits 
del PSc-PSOE (18,52%) i d’En comú Podem (15,37%)
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10N eleccions 

ERc s’imposa a les eleccions generals
Després de la jornada electoral del 10-N, els representants de les formacions polítiques de la vila valoren els resultats

Les segones eleccions generals 
d’aquest 2019 ha deixat un esce-
nari semblant al d’abril, amb difi-
cultats per establir pactes i formar 
govern, i amb nous jugadors en el 
tauler d’escacs. Amb aquest esce-
nari, hem demanat als diferents 
grups polítics de la vila com valo-
ren els resultats i com preveuen els 
moviments polítics de les properes 
setmanes on Pedro Sánchez ja s’ha 
decantat per un pacte amb Podem 
però que necessita de l’abstenció 
independentista.

rafa homet (erc)
Rafa Homet, portaveu d’ERC, llista 
guanyadora a Castellar i a Catalu-
nya, va destacar que Pedro Sánchez 
no va calcular que sense els vots de 
Catalunya no es pot governar, sigui 
en la forma que sigui. “Els blocs 
de l’Estat no sumen. L’indepen-
dentisme se situa amb 23 escons 
i sense aquests no es podrà tirar 
endavant si no hi ha una absten-
ció del PP. L’Estat hauria de co-
mençar a pensar que seria una 
bona idea seure i parlar”, va opi-
nar Homet, que va afegir que el fet 
que creixi l’extrema dreta és una 
molt mala notícia. “Cs i Vox són 
vasos comunicants. Vox vol con-
dicionar determinades polítiques 
de l’Estat, però durarà fins que el 
PP pugui recuperar-se”. Respec-
te els resultats a la vila, tot i estar 
dos punts per sota dels resultats de 
l’abril, l’independentisme ha aug-
mentat “en vot i en percentatge, 
també amb l’aparició de la CUP. 
Guanyem les eleccions de carrer”.

joan creus (som de castellar-psc)
Som de Castellar-PSC ha repetit se-
gona posició a la vila, com a les ge-
nerals d’abril, resultats que ja s’es-
peraven. Segons el seu portaveu, 
Joan Creus, “són uns resultats 
dins les expectatives. El vot can-
via en funció de la tipologia electo-
ral i estem acostumats a aquest fet 
des de fa dotze anys”. Creus també 
opina que “l’augment de la ultra-
dreta, que s’enduu molts votants 
de Ciutadans, és preocupant. Ja 
veurem com es tradueix que una 
força com Vox agafi tanta volada”.

La reflexió que fa el primer 
tinent d’alcalde és que els polítics 
han de ser capaços de buscar con-
sensos: “Ara mateix el fet d’unes 
terceres eleccions no és un esce-
nari que vulgui ningú. Jo, ni ho 
contemplo, ni ho desitjo. Caldrà 
veure la predisposició amb Uni-
des Podem, Més País i també amb 
les forces nacionalistes de Catalu-
nya per desbloquejar el Congrés”.  

humberto carrero (en comú podem)

  C.D./J.G.

Carrero va ser molt crític amb Pedro 
Sánchez i el PSOE per haver portat 
el país a unes noves eleccions gene-
rals per la seva incapacitat de ne-
gociar. “A més, van voler culpar 
Podem de la seva falta d’entesa. 
Per caprici i prejudicis estem a la 
mateixa situació. No hem arribat 
a la meta”. El portaveu d’En Comú 
Podem a la vila, que ha quedat, de 
nou, en tercera posició a Castellar, 
també va ser crític amb la figura 
d’Íñigo Errejón, que va abandonar 
Unides Podem per presentar-se 
per Més País, que ha obtingut tres 

Pedro Sánchez sí es posi al telèfon 
amb el màxim representant del 
poble de Catalunya. Si està dis-
posat a afrontar aquest conflicte 
i posar sobre la taula els elements 
de l’autodeterminació i de la inde-
pendència, nosaltres seurem a la 
taula. Però si no hi ha garanties 
que aquest diàleg sigui genuí, no 
regalarem els nostres vots. Per 
més cops que ens preguntin, la 
resposta no canvia: més democrà-
cia i més independència”.

A la vila, JxCat ha estat la quar-
ta força política, però a diferència de 
les tres primeres, ha guanyat vots 
respecte l’abril. “Estem en un in-
crement del vot de JxCat en pocs 
mesos i és un molt bon resultat i 
pensem que el que la gent està fent 
és recompensar un cert compor-
tament per part de la nostra can-
didatura sobre el model de procés 
cap a la independència que de-
fensem i les persones que hi for-
mem part”.

La secció local d’ERC (primera força a Castellar i Catalunya) es va reunir al bar Stewart per celebrar els resultats. || R.G.

marc serrà (cup)
Des de la CUP es mostraven con-
tents pel resultat a Castellar, però 
amb una alegria moderada pel pa-
norama general. “No per esperats 
deixen de sorprendre. No són pas 
positius. A Castellar hem augmen-
tat respecte les municipals: supe-
rem Vox, el PP i Ciutadans,  i és un 
resultat  per estar contents, però 
tenint en compte que ens presen-
tàvem amb un programa de mí-
nims, de la situació excepcional 
que estem vivint, de la ruptura... 
En tot cas, el nostre paper serà de 
bloqueig, d’impedir la investidu-
ra, per mostrar la manca de nor-
malitat democràtica”.

Serrà va denunciar l’excessiva 
presència policial als col·legis elec-
torals: “Mossos d’Esquadra a dins 
i armats, cosa que només es jus-
tifica si ho demana el president 
de la mesa. Estudiarem quins re-
cursos es poden fer per denunci-
ar aquests fets davant la Junta 

Apoderats del PSC a la seu de Som de Castellar-PSC la nit electoral. || CEDIDA

Les forces indepe-

dentistes d’ERC i 

Junts pensen que els 

resultats poden fer 

que s’obri el diàleg

escons. “No es pot ser tan perso-
nalista”.

Respecte el que ens oferirà el 
futur políticament parlant, Carrero 
veu possible un escenari semblant 
al d’Alemanya: “Una gran coalició 
entre el PP i el PSOE. Crec que 
passarà això i, a més, crec que és 
una cosa parlada i pactada abans 
de les eleccions. Una mostra és 
que el PP no ha estat gens crític 
amb el PSOE durant aquesta cam-
panya. Gens”.

pau castellví (junts per catalunya)
Per a Castellví, el PSOE necessita 
les forces independentistes per des-
bloquejar el país. “Esperem que ara 

POLíTiCA | BalaNç ElEctORal

Electoral. Un fet completament 
desproporcionat”.

matías de la guardia (cs)
Des de Ciutadans, el seu portaveu 
De la Guardia va voler agrair als 
votants de la vila la seva confian-
ça: “Pensava que la participació 
encara baixaria més”. En relació 
a la decisió de Rivera de dimitir di-
lluns, després de l’enfonsament de 
Cs, el regidor castellarenc va adme-
tre que estan tristos: “Des de molt 
jove va tenir la visió de crear un 
partit quan s’estava perdent la co-
herència a la política i es va antici-
par a la desfeta que estem vivint a 
Catalunya en aquests moments”.

El regidor va afegir que se sent 
molt orgullós de pertànyer al par-
tit i que seguiran treballant des del 
centre liberal real, “amb propostes 
útils i davant l’expectativa de la 
nova direcció del partit. No dubto 
que escollirem algú vàlid per con-
tinuar liderant aquest partit tan 

De la Guardia (C’S) 

es mostra confiat 

que el seu partit tro-

barà “algú vàlid” per 

liderar Ciutadans

necessari, ara més que mai”.  
Contraposant l’opinió de la 

CUP, De la Guardia va destacar 
que una parella de Mossos d’Esqua-
dra no van poder accedir dins d’un 
col·legi electoral davant la queixa 
de la regidora de la CUP.

agustí bernat (pp)
Bernat va ser especialment dur amb 
el líder del PSOE, Pedro Sánchez. 
“Un PSOE que fa tota la parafer-
nàlia de repetir les eleccions per 
tenir un escó més és un fracàs en 
tota regla. Que baixi la participa-
ció mai és una bona notícia, però 
era un punt previsible amb el fra-
càs que suposa repetir unes elec-
cions. Ha estat una molt mala idea 
del senyor Sánchez”. Respecte la 
davallada de Cs, el cap de llista del 
PP assegura que no pot amagar un 
somriure “perquè es veia venir”. 
“El vot del disgust ha anat a parar 
a Vox. Ha estat el vot del ‘cabreig’. 
A Catalunya l’efecte Vox ja l’haví-
em viscut a Cs, que ha decidit su-
ïcidar-se”.

El PP, que ha estat la vuitena 
força a Castellar, ha augmentat  vots 
respecte l’abril: “És una millora im-
portant perquè ja vam rebre el vot 
de càstig a l’abril i ara, amb un dis-
curs més proper, comencem a ob-
tenir millors resultats”. 
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Una participació inferior a l’abril
Els republicans 
sumen el 26,1% 
dels vots a la vila, 
seguits del PSc-
PSOE (18,52%)

ERC ha guanyat les eleccions ge-
nerals a Catalunya i a Castellar, i el 
PSOE ha repetit victòria en l’àmbit 
espanyol en uns resultats electorals 
que no mouen gaire els blocs que di-
ficultaven la governabilitat a l’Estat 
i que impliquen com a grans nove-
tats la davallada de Cs, que ha dis-
parat el vot a Vox, ara tercera força, 
i l’entrada de la CUP amb dos dipu-
tats al Congrés pel que fa a les for-
ces independentistes.

A Castellar, s’ha tornat a repe-
tir força el guió del 28 d’abril: aquest 
10 de novembre, dels 14.122 vots es-
crutats, ERC ha tornat a guanyar 
sumant 3.676 vots (26,1%) i, en segon 
lloc, ha repetit el PSC, amb 2.604 
vots (18,52%) seguit d’En Comú 
Podem amb 2.161 vots (15,37%). Com 
ja va passar a l’abril, JxCat ha que-
dat en quart lloc, ara amb 1.901 vots 
i el 13,52%. Com a fet inèdit destaca 
la irrupció de la CUP, que es presen-
tava per primera vegada a les elecci-
ons espanyoles i que a Castellar ha 
sumat 929 vots (6,61%). L’altra dada 
sorprenent del dia ha estat l’apari-
ció per davant del PP i Ciutadans de 
Vox, que a Castellar ha aglutinat el 
6% dels suports, cosa que represen-
ta 845 vots. Cs i el PP han obtingut 
resultats similars: els primers, 745 
(5,3%) i els segons, 730 (5,1%).

Aquests resultats s’han produït 
a la vila amb una baixada del núme-
ro d’electors. La participació a Cas-
tellar en aquestes eleccions generals 
ha estat del 75,76%, un 5,3 menys que 
a les eleccions de l’abril. En nombre 
de votants, 14.069 persones han exer-
cit el seu vot davant de les 14.952 que 
ho van fer a l’abril. Tot i això cal des-

  Redacció

tacar que la participació a la vila su-
pera en 5 punts la de l’Estat

 dues incidències

Les jornades electorals acostumen 
a ser força plàcides als col·legis 
electorals. En aquesta ocasió, però, 
s’han produït un parell d’incidèn-
cies que han estat molt comenta-
des per les diferents forces políti-
ques de la vila. La més greu ha estat 
l’agressió que ha patit un apoderat 
d’ERC del col·legi situat a l’Arxiu 
Municipal, que ha patit el mastegot 

Una veïna de Castellar agafa un sobre per votar, diumenge passat en un col·legi electoral de la vila. || Q. PASCUAL

RESULTATS DE LA 
RESTA DE FORCES 
POLíTiQUES

 
2.161 (15,3%) 
En Comú Podem  
 

1.901 (13,5%)                                 
Junts per Catalunya      
 

929 (6,6%) 
CUP 
 

845 (6%) 
Vox 
 

745 (5,3%) 
Cs 
 

730 (5,1%) 
PP

És la participació 
electoral de Castellar 

(75,7%)

VOTS

14.064
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Primers 
moviments 
per fer govern

L’endemà de les eleccions es van comen-
çar a produir moviments importants a la 
política espanyola. A banda de la dimis-
sió del líder històric de C’s Albert Rive-
ra, va sorprendre la velocitat amb què 
PSOE i Podemos van signar una acord 
de govern que encarrili la investidura de 
PEdro  Sánchez, ara principalment en 
la teulada d’ERC després d’aquest pacte 
progressista. 

L’alcalde de Castellar Ignasi Gimé-
nez (Som de Castellar-PSC) considera 
una molt bona notícia l’acord per for-
mar un govern de coalició entre PSOE 
i Podemos. “El fet que hagin arribat a 
aquest preacord amb aquesta celeri-
tat és un bon símptoma: és important 
que hi pugui haver un govern abans 
del Nadal perquè les administraci-
ons puguin tirar endavant projectes i 
ser capaços de donar resposta a molts 
dels problemes i reptes que tenim en 
aquests moments”, opina Giménez. 
Per l’alcalde, aquest primer pas suposa 
“donar un missatge clar i contundent  
davant el protagonisme que ha acon-
seguit el partit d’ultra dreta VOX amb 
els resultats electorals”. 

També opina que l’acord és impor-
tant per a Catalunya, “per mostrar que 
és possible una tercera via en tot el que 
està passant en el conflicte entre Es-
panya i Catalunya”. “Estic convençut 
que es podrà formar govern”, apunta 
Giménez tot i que encara han d’aconse-
guir sumar més suports, incloent-hi el 
de forces independentistes .

albert rivera

D’altra banda, l’altra gran conseqüència 
que han provocat els resultas electorals 
ha estat la dimissió d’Albert Rivera des-
prés de perdre 47 diputats. El portaveu 
local de C’s, Matias de la Guardia, es va 
mostrar trist per la marxa de Rivera: 
“Des de molt jove va tenir la visió de 
crear un partit quan s’estava perdent 
la coherència a la política i es va anti-
cipar a la desfeta que estem vivint a 
Catalunya en aquests moments”, va 
dir De la Guardia.  ||   REDACCIó

d’un votant després d’una discus-
sió produïda justament pel fet que 
portés un llaç groc. D’altra banda, 
la CUP va anunciar que dilluns 
presentaria una queixa a la Junta 
Electoral per l’excessiva presència 
policial de Mossos d’Esquadra als 
col·legis electorals, també al seu 
interior. Aquest fet contrasta amb 
la visió de Cs, que va criticar el fet 
que la regidora de la CUP, Marga 
Oncins, impedís que els Mossos po-
guessin entrar al col·legi electoral 
del Joan Blanquer.  

3.676 VOTS 
Va sumar ERC, la 
força guanyadora a 
Castellar del Vallès 

2.604 VOTS 
Va sumar PSC-
PSOE, la segona 
força a Castellar 
del Vallès
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La Regidoria de Seguretat Ciutadana ha instal·lat recentment dos radars 
pedagògics a la carretera de Sentmenat que informen sobre la velocitat dels 
vehicles en el moment que passen per la zona 20 propera a les places del 
Mercat i d’El Mirador. A banda d’informar sobre la velocitat dels vehicles, 
els panells mostren la icona d’una cara somrient si el vehicle no supera els 
20 km/hora, mentre que s’ensenya una cara trista si la velocitat és superior 
als 20 km/hora.La instal·lació d’aquests aparells permetran dur a terme es-
tudis viaris, ja que es podran obtenir estadístiques de freqüència de pas dels 
vehicles per aquests trams de la via. Aquest dijous estava previst la instal-
lació d’un tercer radar pedagògic de les mateixes característiques a l’avin-
guda de Castellar de Can Font. || REDACCIó

S’hi han acollit 17 dels 27 propietaris que aquest 
any han posat pisos a la Borsa de lloguer local

Èxit del taller 
de  vespa 
asiàtica

Radars pedagògics a la carretera de Sentmenat

AJUNTAMENT | haBitatGE ADF | FORMacióMOBiLiTAT | tRàNSit

17 dels 27 propietaris que aquest 
any han posat un habitatge a dis-
posició de la Borsa de Lloguer 
Social de l’Oficina Local d’Ha-
bitatge han sol·licitat ajuts per a 
la rehabilitació del seu immoble.  
Aquesta és una nova subvenció 
que l’Ajuntament ha posat en 
marxa aquest any i que permet 
atorgar fins al 100% del cost de 
les obres que el propietari re-
alitzi al seu habitatge amb un 
màxim de 1.500 euros per sol-
licitant. L’objectiu d’aquesta me-
sura és ampliar el parc d’habi-
tatges destinats a lloguer social 
de què disposa l’Ajuntament  –
en l’actualitat, 70– i, alhora, con-
tribuir a millorar-ne l’estat de 
conservació.  

Aquest any, el termini de 
sol·licitud d’aquests ajuts fi-
nalitza el 30 de novembre. La 
iniciativa tindrà continuïtat 
l’exercici que ve, ja que el con-
sistori ha previst una parti-
da pressupostària destinada 

El 10 de novembre, l’ADF de Cas-
tellar del Vallès va fer al local de 
l’Associació de Veïns del Racó de 
Sant Feliu un taller per parlar de 
la vespa asiàtica o velutina. Hi van 
participar unes 40 persones, totes 
elles molt interessades en el tema 
ja que es tracta d’una espècie inva-
sora que es menja les autòctones.

També hi va participar un 
apicultor que va exposar els seus 
coneixements sobre el tema. El ta-
ller va finalitzar amb la confecció 
d’unes trampes per poder caçar la 
vespa asiàtica i poder fer un con-
trol dels llocs on més abunden. La 
finalitat és poder fer el seguiment 
i control de nius. Si es troba un niu 
cal avisar a l’Ajuntament el Depar-
tament de Medi Ambient per po-
der-lo extreure i evitar possibles 
picades, ja que el verí que injecten 
és molt fort i les conseqüències po-
drien ser greus. Es recomana que 
no es manipuli cap niu.

A través de l’ADF de Castellar 
es començaran a instal·lar trampes 
pel terme. Si les veieu no les toqueu, 
ja que serviran per portar-ne un 
control.  || REDACCIó

Ajuts per rehabilitar pisos 
destinats a lloguer social

a aquest concepte. Entre d’altres 
requisits, poden ser beneficiàries 
d’aquest ajut les persones físiques 
que siguin propietàries d’un habi-
tatge desocupat en el moment de 
sol·licitar la subvenció i que el posin 
a disposició de la Borsa d’Habitat-
ges de Lloguer Social per a un ter-
mini mínim de 5 anys, o també que 
renovin la posada a disposició de la 
borsa pel mateix termini.

Les obres de rehabilitació que 
són objecte de subvenció poden ser 
tals com l’adequació de les peces i 
elements que conformen l’habitat-
ge o la renovació i/o reparació de les 
instal·lacions d’aigua, gas, electrici-
tat i sanejament per a l’adequació 
de l’habitatge a la normativa vigent 
o la millora de l’eficiència energèti-
ca. També s’inclouen l’arranjament 
de banys i cuines o la millora de l’aï-
llament tèrmic i/o acústic, així com 
el repàs d’elements deteriorats per 
manca de conservació o manteni-
ment (pintura, terres, portes, fines-
tres...).  || REDACCIó
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Ubicada al nucli antic del municipi, al 
carrer del General Boadella número 
5, es troba la casa coneguda com Cal 
Don Pedro. Aquesta casa, construïda 
per petició de Pedro Masaveu Rovira, 
va ser edificada l’any 1875. Situada per 
sobre de la plaça Major, entre l’Esglé-
sia i l’Ajuntament, es tracta d’un dels 
pocs habitatges aïllats de grans di-
mensions que encara resten al cen-
tre de Castellar. 

Aquesta casa pairal de la família 
Masaveu va ser utilitzada com a resi-
dència d’estiu, i va acollir sobretot Pere 
Masaveu i la seva filla, Maria Cristina 
Masaveu, en les estades que feien a la 
vila. La casa, que va viure la prosperi-
tat de la família Masaveu, traslladada 
a Astúries, va ser tancada el 2006 amb 
la mort de la seva darrera propietària, 
M. Cristina Masaveu.

Ara, després d’anys tancada, 
aquesta residència podria convertir-se 
en un centre d’art gràcies a la Fundació 
Maria Cristina Masaveu. De fet, aquesta 
fundació ha obert recentment una seu 
a Madrid, on s’exhibeix bona part de la 
col·lecció dels Masaveu, una de les col-
leccions d’art privades més important 
de tot l’Estat. L’alcalde de la vila, Igna-
si Giménez, aquesta setmana ha visi-
tat la seu madrilenya per trobar punts 
comuns amb la Fundació i poder avan-
çar en el projecte castellarenc. “Hem 
començat a posar les bases, junta-

Un centre cultural Masaveu a castellar
la casa Masaveu, 
del carrer General 
Boadella podria 
convertir-se en 
espai artístic 

  Cristina Domene

en un centre expositiu”.
Convertir aquesta casa en un 

centre cultural dotaria Castellar d’un 
equipament cultural de primera mag-
nitud: “Significaria ser capaços de 
poder projectar una imatge cap a 
l’exterior que la cultura forma part 
de la nostra identitat com a muni-
cipi i significaria recuperar part 
del patrimoni que tenim a Caste-
llar amb aquesta casa que està al 
bell mig del cor de la vila”. Segons 
ha confirmat l’alcalde, des del govern 
castellarenc s’han posat a disposició 
de la Fundació perquè considera que 

Vista de la casa i voltants coneguda com Cal Don Pedro Masaveu que podria acollir el centre artístic.  || Q.PASCUAL

aquest és un projecte absolutament 
estratègic per a Castellar “i del qual 
volem formar part des d’un inici i 
col·laborar perquè això pugui ser 
una realitat en els propers anys”. 
La primera pedra, la casa, ja està po-
sada. Ara cal que s’enceti el camí per-
què aquesta residència esdevingui 
un centre cultural: “Primer s’ha de 
pensar, veure les possibilitats, hi 
ha d’haver un projecte al darrere, 
no només de veure quins són els es-
pais sinó també la seva funcionali-
tat. Hi ha molta feina a fer, però co-
mencem a caminar”.   

ment amb la direcció general i amb 
el propi patronat de la Fundació, 
per tal de començar a treballar en 
un projecte a la casa de Pedro Masa-
veu, situada al carrer del General Bo-
adella, número 5”. A banda de la seu 
a Madrid i al Palacio de Hevia, a Astú-
ries, en aquests moments la Fundació 
està treballant i fent obres en un centre 
que tenen a la província de Salamanca. 
“La intenció és que el projecte caste-
llarenc es comenci a definir una ve-
gada  finalitzin les obres que hi ha a 
Salamanca. La idea és convertir la 
casa de Castellar en un centre d’art, Frederic Mompou || CEDIDA

FREDERiC MOMPOU

Estada a la casa 
Masaveu del       
compositor català

La família Masaveu va establir una 
bona relació amb el reconegut 
compositor català, Frederic 
Mompou, qui a principis de 1949 
va escriure una carta a Pedro 
Masaveu agraint-li l’estada a la 
casa castellarenca: “Barcelona 4 
Enero 1949. Sr. Pedro Masaveu. 
Muy distinguido amigo. Solo 
estas pocas líneas para desearle 
muchas felicidades para todo 
lo que resta del año 1949. Mi 
intención primera fue escribirle 
seguidamente después de mi 
visita a Castellar pero mi pereza 
que obliga mi pluma a lentitudes 
extremas, me convence ahora 
que la pequeña eternidad entre 
aquel domingo y este martes ha 
conservado el buen recuerdo 
de aquel día, que bajo el cielo de 
Castellar del Vallès -auténtica luz 
de mi música- se trazó junto con 
los simpáticos amigos Olasagasti 
un nuevo círculo de amistad. 
Reciba pues en estos días, el 
afecto de su amigo. F. Mompou”.
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L’Ajuntament ha obert les inscripci-
ons a les jornades “Infància, adoles-
cència i educació: projectes actuals 
i de futur”, que tindran lloc a la Sala 
d’Actes d’El Mirador els dies 22 i 23 
de novembre.

Es tracta d’una proposta adre-
çada a entitats, centres educatius, 
AMPA, personal tècnic i ciutadania 
en general que té un doble objectiu. 
D’una banda, presentar les accions 
prioritzades en el Pla Local d’Infàn-
cia i Adolescència (PLIA)  que es va 
aprovar l’any passat, així com l’esta-
bliment del sistema de seguiment i 
avaluació del pla d’acció 2018/2019 
i la definició de com s’elaborarà el 
pla d’acció 2020/2021.

D’altra banda, les jornades 
també pretenen presentar a la ciu-
tadania els resultats de la diagnosi 
de revisió del Projecte Educatiu de 
Ciutat (PEC), que data de l’any 2006. 

A més, a partir dels resultats obtin-
guts, durant les jornades es farà un 
treball d’identificació de prioritats 
educatives.

Les activitats programades 
tindran lloc divendres 22 de novem-
bre, de 9.30 a 14 hores i de 18 a 20.30 
hores, i dissabte 23 de novembre, de 

accions per la infància i adolescència
Unes jornades 
explicaran  les accions 
del Pla local d’infància 
i  els resultats de la 
revisió del PEc

  Redacció

les actuacions adreçades a la infàn-
cia i l’adolescència i valorar la pos-
sibilitat de construir una taula local 
d’infància i adolescència, un espai de 
treball previst en el PLIA.  També es 
presentarà el projecte Ciutats Ami-
gues de la Infància, a càrrec d’Uni-
cef,  de la qual Castellar del Vallès 
en forma part.

Les propostes plantejades per 
a divendres a la tarda pretenen obrir 
la reflexió a l’entorn dels reptes de 
futur en l’àmbit de l’educació com 
l’Ecosistema 360, que entén que 
l’educació s’expandeix més enllà dels 
murs escolars i que les fronteres del 
que tradicionalment ha tingut valor 
social i educatiu es dilueixen, a més 
de presentar algunes experiències 
que s’estan duent a terme actual-
ment a Catalunya com és el cas del 
municipi de Manlleu (Osona).

Finalment, dissabte al matí es 
dedicarà a presentar la diagnosi del 
PEC i a treballar, mitjançant una di-
nàmica participativa, al voltant de 
quatre reptes: el temps fora de l’es-
cola, el temps de migdia, el temps 
de vacances i “La vila educa”, és a 
dir, la dimensió educativa de l’espai 
i els serveis públics, les activitats, les 
festes populars o les entitats, entre 
d’altres. Podeu consultar més detalls 
sobre les jornades i formalitzar-hi la 
vostra inscripció al web www.caste-
llarvalles.cat. 

10 a 14 hores. El matí de divendres 
estarà enfocat a la infància i l’adoles-
cència, amb la intenció de reflexio-
nar sobre les polítiques de promoció 
dels drets dels infants i adolescents, 
la importància de coordinar les ac-
tuacions i de treballar de manera 
transversal, i el paper dels munici-

pis en el desenvolupament de les po-
lítiques d’infància i adolescència. A 
més, es durà a terme un treball de 
caràcter més intern, amb el perso-
nal tècnic dels diferents sectors, per 
analitzar de forma conjunta quins 
són els espais de què disposa el mu-
nicipi per coordinar les polítiques i 

Alguns dels membres del Consell d’Adolescents en una visita a Ràdio Castellar el juny passat.  || R. GóMEz

La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
va organitzar dilluns un taller ano-
menat “Thinkering set” emmarcat 
en la Setmana de la Ciència, que se 
celebra a Catalunya fins al 17 de no-
vembre, i adreçat a infants d’entre 
cinc i deu anys.   

L’equipament municipal ha or-
ganitzat dos tallers conjuntament 
amb SmARTions, un equip de peda-
gogs, professors, enginyers, informà-
tics i divulgadors que ofereixen extra-
escolars de tecnociència per a nens 
i nenes de tres a dotze anys. Dilluns 
va tenir lloc el primer. Fent servir les 
mans els petits creadors van confec-
cionar una edificació de disseny lliure 
amb material quotidià. “La noia que 
feia el taller, l’Estefania, va portar 
tot de coses i els nens i nenes van 
poder crear amb allò. L’encarrega-
da els donava indicacions de com 
podien unir les peces i ho feien se-
gons la seva imaginació. Van crear 
uns personatges divertidíssims, 
molt macos”, va explicar la respon-
sable de la biblioteca, Carme Muñoz.

Els temes centrals de l’edició 
d’enguany de la Setmana de la Cièn-
cia són, d’una banda, la taula periòdi-
ca, amb motiu de l’Any Internacional 
de la Taula Periòdica dels Elements 
Químics, i, de l’altra, diferents perso-
nes que han estat referents, com el 
polifacètic Leonardo da Vinci. “Un 
dels objectius de la biblioteca és 
ajudar i acompanyar amb l’apre-

la ciència s’instal·la a la biblioteca

  Cristina Domene

nentatge. És molt adequat donar 
a conèixer el coneixement”. 

Els tallers continuen dissab-
te 23 de novembre amb la proposta 
de robòtica titulada “Scriblings”, 
en què els participants construiran 
un petit robot capaç de fer dibuixos 
automàtics aleatoris. “En principi 
són deu places, però segons com 
vagi la cosa se’n podran afegir”.   

Dos dels participants al taller construint el seu personatge. || I. VIzUETE

EDUCACió | jORNaDES

DiVULGACió | SEtMaNa DE la cièNcia iNNOVACió DiGiTAL | NOU SERvEi

El projecte d’innovació digital Lab Castellar, situat al segon pis d’El Mi-
rador (al costat de la terrassa), es presentarà a la ciutadania amb diver-
ses jornades de portes obertes que s’han programat entre els dies 20 de 
novembre i 14 de desembre.

L’objectiu d’aquestes jornades és donar a conèixer els detalls 
d’aquest nou espai de fabricació digital, que oferirà l’oportunitat de dis-
senyar i crear objectes reals alhora que pretén ser un punt de trobada 
de diferents col·lectius per desenvolupar i compartir projectes. A més, 
també es mostrarà el funcionament de les diferents eines de fabricació 
controlades per ordinador que hi ha ubicades, com ara quatre impres-
sores 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 sec-
tors industrials. Les jornades tindran lloc durant nou dies, i per a cada 
dia s’han programat dues visites d’una hora de durada cadascuna: el 20, 
21, 22, 25, 26, 27, 28 i 29 de novembre a les 17 hores i a les 18 hores, i el 14 
de desembre a les 11 hores i a les 12 hores. També s’estan dissenyant di-
ferents tallers adreçats a tota la ciutadania, que s’han previst entre el 2 

i el 20 de desembre de 17 a 19 horesformació ocupacional

D’altra banda, Lab Castellar també acollirà les properes setmanes un 
curs de formació ocupacional adreçat a persones en situació d’atur. En 
concret, s’han programat dues edicions del curs “Disseny 3D i fabrica-
ció digital”, de 40 hores de durada, que s’impartirà del 29 de novembre 
al 13 de desembre i del 13 al 24 de gener, en ambdós casos de dilluns a di-
vendres de 10 a 14 hores. 

Per poder assistir-hi s’han obert inscripcions al Servei Local d’Ocu-
pació (c. Portugal, 2, Espai Tolrà), de dilluns a divendres de 8 a 14 hores.

Podeu consultar més informació sobre el projecte Lab Castellar a 
l’enllaç www.castellarvalles.cat/labcastellar.   || REDACCIó

Portes obertes del Lab 
Castellar a El Mirador
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Un any de vins, vermut i música

ivan Moya i Eira Giménez són els impulsors de La Posidònia. || I.VIzUETE

Roger Trunes i Martí Tió, segon i primer premi respectivament.  || CEDIDA

Fa un any que Castellar compta amb 
un nou punt de trobada per als amants 
del bon vi i de la música. La Posidònia 
és un espai compacte però acollidor, 
i com assenyala la dita, al pot petit hi 
ha la bona confitura. Darrere el taulell 
trobem la sommelier Eira Giménez i 
Ivan Moya, la parella castellarenca 
que va decidir llançar-se a la piscina i 
transformar de cap a peus el local del 
carrer Torras, 15. Per a tots dos, el ba-
lanç d’aquest primer any és molt po-
sitiu. “Per a mi és un somni fet reali-
tat,  la gent ens ha acompanyat, i això 
és el més important”, assegura l’Eira. 
“Qui ve repeteix. El boca-orella ens 
ha funcionat molt bé. Hem aconse-
guit crear comunitat”, apunta l’Ivan. 

Maridatges musicals, col-
laboracions amb entitats i restaura-
dors de la vila, tastos de vins i festes pri-
vades. La posada en marxa del local ha 
estat marcada per la voluntat de Moya 
i de Giménez d’apropar la cultura viní-
cola a peu de carrer amb referències 
de quilòmetre zero, però també d’in-
drets com Austràlia o el Canadà, i de 
mobilitzar la ciutadania amb activitats 
populars com la revetlla de Sant Joan.

Ara bé, amb motiu del primer 

la Posidònia celebra el 1r aniversari amb un concert de los Desmadraos

aniversari, La Posidònia ha preparat 
per a aquest dissabte una festa a par-
tir de les 20.30 hores. Els convidats 
estrella de la celebració seran el grup 
de rumba Los Desmadraos, una de les 
formacions habituals de l’espai, acos-
tumats a aixecar l’ambient des de la 
primera nota. Tot i que la programa-
ció musical va començar de manera 
tímida a l’establiment, després que 
el públic els fes confiança, “progra-

GASTRONOMiA | cONcERt

mem gairebé cada setmana con-
certs, tenim una cartera de músics 
locals i de fora”, detalla l’Eira.

 A més d’una carta renovada de 
vins, cerveses i vermuts, i d’un assorti-
ment d’aperitius, com a novetat aquest 
dissabte La Posidònia oferirà una tapa 
de sushi de la mà de Goril·la Sushi.  D’al-
tra banda, durant la festa se sortejarà 
entre els assistents una nit d’hotel per 
a dues persones.  ||  R. GóMEz 

TRADiCiONS | 2N cONcURS l’EStEvEt

Divendres passat, el Centre Excur-
sionista de Castellar va celebrar la 
segona edició del concurs de rata-
fies casolanes L’Estevet. Al certa-
men, organitzat per Cal Gorina, La 
Pedra Fina i el Centre Excursionis-
ta, van participar-hi 14 ratafies ca-
solanes, una menys que a l’edició de 
l’any passat. L’Estevet d’Or va re-
caure en el manlleuenc Martí Tió, 
tot i que fa més de quaranta anys 
que viu a Castellar, que repeteix 
com a guanyador de l’edició pas-
sada. L’Estevet de Plata va ser per 

a Roger Trunes, que era el primer 
any que s’hi presentava i a qui el ma-
teix Tió havia ensenyat com elabo-
rar ratafia casolana (era el primer 
any que en feia). Els establiments 
col·laboradors d’aquesta edició han 
estat Begudes Parera, Calissó d’en 
Roca, La Posidònia, Agrosans  i El 
Celleret de Castellar.

La ratafia havia d’incloure nou 
verda com a ingredient indispensa-
ble  i estar elaborada amb base d’ai-
guardent, encara que també s’accep-
taven cremes anisades.  || REDACCIó

Martí Tió repeteix com a 
millor elaborador de ratafia
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Rafa homet no repetirà com a cap 
de llista d’ERc a les municipals

D’esquerra a dreta, Oriol Martori, Sílvia Nicolàs i Rafa Homet. || CEDIDA

El portaveu del grup municipal d’ERC, 
Rafa Homet, ha anunciat que, després 
de tres convocatòries, no es tornarà 
a presentar com a cap de llista a les 
municipals. Ahir el republicà va fer  
l’anunci en el decurs de l’assemblea 
que la secció local d’Esquerra Repu-
blicana de Catalunya va celebrar ahir 
en què també ha renovat la seva exe-
cutiva. Homet admet que “el partit 
i la secció local i, sobretot, el repu-
blicanisme, han crescut molt”. En 
aquest sentit, el portaveu del grup mu-
nicipal dels republicans recorda que 
quan es va presentar per primer cop 
a les eleccions “vam obtenir un 4,5 
dels vots i a les últimes municipals 
hem superat el 22,5%” i, en aquest 
sentit, creu que “un projecte reno-
vat també necessita renovar lide-
ratges” i que, per fer creïble aquest 
projecte de canvi i de millora, “no es 
pot fer amb les mateixes cares de 
sempre”.

Homet es retira com a cap de 
llista amb la satisfacció “d’haver 
fet tot el servei que crec que podia 
haver fet i ara és l’hora que algú 
altre passi davant” i com que el 
partit vol arribar a més capes de la 
societat “necessitem un perfil di-
ferent al capdavant”.

L’executiva del partit ara està 
encapçalada per Sílvia Nicolàs com 
a presidenta, l’actual regidora Núria 
Raspall com a secretària d’organit-

la darrera assemblea d’ERc va votar Sílvia Nicolàs com a presidenta

 Jordi Rius

zació, i Núria Ribell com a secretà-
ria de finances. El fins ara president 
de la secció local, Oriol Martori, s’en-
carregarà de la secretaria de política 
municipal. Sílvia Nicolàs, professo-
ra d’anglès en un institut públic, és la 
primera dona que assumeix la presi-
dència d’ERC Castellar. Rafa Homet 
ha valorat de Nicolàs la seva empen-
ta i determinació dient que “és una 
corredora de fons d’una fortalesa 
espectacular, està en un moment 
esplèndid amb ganes de fer coses i 
ens va donar una mirada més àm-
plia del partit que va entusiasmar 
l’assemblea”. La candidatura de Ni-
colàs va rebre una abstenció i vint-
i-quatre vots a favor. Homet ha pre-

ERC | POlítica MUNiciPal

cissat respecte a la nova executiva, 
–formada per set homes i cinc dones–  
que suposa “un canvi de fons molt 
interessant perquè les dones tenen 
els papers més clau”.

Completen l’executiva Alba 
Sánchez i Jaume Avellaneda a la se-
cretaria de Comunicació, Olga Tor-
rents a la de la Dona i com a vocals 
Jordi Serra, Gabriel Furriols, Àngel 
Vilalta i Txema Navarro, a més del 
mateix Homet com a portaveu del 
grup municipal. L’assemblea general 
va aprovar els comptes de la secció 
local i el grup municipal d’aquest any 
i va destacar un agraïment especial 
per al fins ara secretari de finances 
Ferran Rebollo.   

AJUNTAMENT | OcUPació

L’Ajuntament ha contractat qua-
tre joves per un període de sis 
mesos en el marc del projecte 
de pràctiques de joves benefici-
aris del Programa de Garantia 
Juvenil a Catalunya impulsat per 
la Generalitat. Concretament, 
s’han proveït quatre llocs de tre-
ball: un auxiliar de programes in-
formàtics de la Regidoria d’In-
novació i Gestió del Talent, una 
tècnica d’ocupació que estarà 
ubicada al Servei Local d’Ocu-
pació, un llicenciat en Dret que 
donarà suport a l’àrea Secre-
taria, i un auxiliar dinamitza-
dor que treballarà a la Regido-
ria de Cultura. 

Les persones contractades 
s’han seleccionat des del Servei 
Local d’Ocupació d’entre els be-
neficiaris del Sistema Nacional 

Quatre contractes pel 
Programa de Garantia Juvenil

Representants del consistori amb els quatre joves contractats. || CEDIDA

de Garantia Juvenil i inscrits com a 
demandants d’ocupació no ocupats 
(DONO) al Servei Públic d’Ocupa-
ció de Catalunya. Dos d’ells compten 
amb titulació universitària i els altres 
dos compten amb formació profes-
sional de grau superior. La Garan-
tia Juvenil és un programa europeu 
d’impuls de l’ocupabilitat amb joves 
formats que té com a principal objec-
tiu la seva inserció laboral. 
Amb l’adhesió al projecte, l’Ajunta-
ment de Castellar ha accedit a una 
subvenció de 44.000 euros per part 
de la Generalitat que ha permès la 
contractació dels quatre joves en 
pràctiques, que van iniciar la seva 
tasca el 30 d’octubre passat. 
Aquesta és la tercera ocasió en què 
el consistori contracta joves de 16 a 
29 anys a través del Programa de Ga-
rantia Juvenil.  || REDACCIó
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L’esposa i fills de Manuel Navas Ortiz 
volen agrair les mostres de condol i 
estimació rebudes aquests darrers 
dies. Moltes gràcies a tothom.

Nota d’agraïment de la 
família Navas Campos

 Montserrat Navas Campos

  Matias de la Guardia *

  Junts per Castellar

ejaste bien claro por 
qué te metiste en la polí-
tica desde un principio. 
La idea de Ciudadanos 
que desde la sociedad, 
desde sus profesiones, 

pudiéramos contribuir en proposici-
ones desde el punto de vista civil y de 
forma temporal.  Hiciste emerger un 
partido de la nada cuando empezaban a 
desfallecer los grandes partidos de cor-
rupciones y clientelismos. Anticipaste 
la debacle a la deriva en Cataluña a la 
que hemos llegado ahora. Gracias, Al-
bert. Ahora más que nunca nos damos 
cuenta de aquello que augurabas hace 
unos años, y se hacía necesario la cre-
ación de un movimento ciudadano de 
tal calibre. Es un acto de gran respon-
sabilidad moral que hayas tomado la 
decisión de dar un paso atrás para 
que el partido siga creciendo. Eso te 
honra. Aunque la gran mayoría de mi-
litantes del partido sigamos creyendo 
en ti. Respeto tu decisión de dedicarte 
a tu hija y tu familia, como padre que 
soy lo entiendo perfectamente. Ojalá 
hubieran más dirigentes de otros par-

i 48 hores han trigat 
Sánchez i Iglesias a ar-
ribar a un acord de go-
vern, un cop passades 
les eleccions de diu-

menge passat. La prepotència, la ir-

D

N

Gràcies, Albert, tu adiós 
te honra

L’unionisme punxa a 
Catalunya

El mes d’octubre passat, la nostra vila 
es va omplir de salut mental. Gràci-
es a la cooperació i la feina ben feta 
entre entitats del poble i de fora, la 
col·laboració de comerços i també al 
recolzament de diverses regidories de 
l’Ajuntament, vam poder oferir una 
àmplia programació d’activitats diver-
ses que han motivat els castellarencs 
i castellarenques a gaudir i cuidar la 
seva salut mental. Volem reconèixer 
l’esforç als organitzadors del CAL 
(Correllengua), Sonaswing, Êthos, 
Centre de Ioga Karuna, Tothicap, La 
Veu Silenciosa, Krek’n’tu (Salut Men-
tal Sabadell), Escola Dansaparc, Els 
Visitants (La Música Amanseix les 
Feres), Coral Pas a Pas, Grup de Tea-
tre Arc de St. Martí, i les Regidories de 
Diversitat i Polítiques Inclusives, Cul-
tura, Atenció Social i Salut Pública.
També volem explicar que a nivell 
econòmic, ens ha aportat un ingrés 
net  de 304,88 €. 
Gràcies a totes, la salut mental 
ens uneix!

Octubre, un mes ple de 
salut mental 

 Suport Castellar

Des de l’equip de Càritas Parròquia 
Sant Esteve fem una crida a totes aque-
lles persones que ens pugueu donar 
un cop de mà amb l’esdeveniment del 
Gran Recapte dels divendres 22 i dis-
sabte 23 de novembre.
Només cal que us inscriviu a través de 
la pàgina web del Banc dels Aliments: 
www.granrecapte.com. Moltes gràci-
es a totes i tots per avançat!

Crida al voluntariat

 Càritas Parròquia Sant Esteve

tidos que hicieran lo mismo, pero eso 
escasea mucho últimamente y más 
en este país. Solo decirte, Albert, que 
seguiremos desarrollando el proyec-
to ciudadano, al final sabemos que el 
centro moderado es el futuro de las de-
mocracias modernas europeas. Con-
tinuaremos luchando por los valores 
de libertad, igualdad y unión que nos 
enseñaron nuestros padres, en los cu-
ales seguimos creyendo, muy a pesar 
de las iniciativas excluyentes de los úl-
timos tiempos. Te deseo buena suer-
te en tu regreso a la vida civil, desde 
la cual  estoy seguro que seguirás tra-
bajando con ilusión por lo que crees. 
Gracias, Albert. 
 * Regidor de Ciutadans

responsabilitat i el tacticisme parti-
dista del PSOE, que es pensava que 
sortiria reforçat d’aquestes elecci-
ons, l’ha acabat debilitant i, a més, 
ha donat ales a l’extrema dreta per-
què escali fins a col·locar-se com a 
tercera força al Congrés. Vaja, el 
tret per la culata, com es diu col-
loquialment. 
Ara bé, per molt que el PSOE i 
Podem hagin arribat a un acord 
de govern, això no vol dir que Sán-
chez tingui ja la investidura garan-
tida, ni molt menys. Li calen encara 
21 escons més per tenir la majoria. 
I a Junts per Catalunya no tenim la 
més mínima intenció de facilitar la 
investidura d’aquest senyor men-
tre no s’avingui a seure’s a dialogar 
per trobar una sortida al conflicte 
català. Això és, exercici del dret a 
l’autodeterminació, acabar amb la 
repressió del moviment indepen-
dentista i la posada en llibertat dels 
48 presos polítics. 
L’Estat espanyol és més ingover-
nable que mai. I té una explicació: 
Catalunya. Mentre no es resolgui 
el problema amb Catalunya no hi 
haurà estabilitat a Espanya. I tard 
o d’hora ho hauran d’assumir, en-
cara que hàgim de repetir elecci-
ons. L’unionisme està sota mínims 
a Catalunya. A cada elecció perd su-

ports, cosa que demostra que la re-
pressió desfermada contra l’inde-
pendentisme no el fa recular a les 
urnes, ans al contrari. Ara sí que hi 
anem de debò. 
L’únic de bo d’aquestes eleccions, 
més enllà de l’avanç en escons de 
l’independentisme a Catalunya, ha 
estat presenciar l’esfondrament 
de Ciutadans, el màxim responsa-
ble d’atiar la divisió i l’odi anticatalà 
dins i fora de Catalunya. En aques-
tes eleccions hem corroborat que 
Ciutadans és un partit sostingut 
per l’odi a Catalunya. 
El seu electorat, abans que res, és 
nacionalista espanyol i catalanòfob. 
La prova està en què quan ha apa-
regut un partit encara més radical 
i bel·ligerant contra Catalunya, la 
gran majoria d’antics votants seus 
els han abandonat. 
Ciutadans no té cap legitimitat a 
partir d’ara per parlar en nom de 
ningú quan han quedat com a últi-
ma força a Catalunya.
Ara, apel·lem a la unitat d’acció de 
les forces independentistes al Con-
greso per fer un front comú en de-
fensa del dret a l’autodeterminació, 
l’amnistia, la fi de la repressió i blo-
quejar qualsevol formació de go-
vern que no s’avingui a negociar en 
aquests termes.

El grup de pintura del Casal Catalunya, acompanyats de l’artista Josep 
Massaguer, ha fet una visita Museu Europeu d’Art Modern (MEAM) de 
Barcelona. És una de les visites artístiques als principals espais expo-
sitius que l’artista té previst fer amb els integrants del grup de pintura. 
El MEAM va obrir les portes 8 de juny de 2011 al barri de la Ribera, a la 
ciutat de Barcelona, més concretament molt a prop del Museu Picasso, 
i es va convertir en el primer museu d’art figuratiu contemporani d’Es-
panya. La col·lecció del museu està formada bàsicament per obres figu-
ratives i realistes del segle XXI. El MEAM es distribueix en tres secci-
ons: escultura moderna del segle XX, col·lecció de figures criselefantines 
i art-déco i pintura figurativa. || REDACCIó

Visita del grup de pintura del Casal Catalunya al MEAM

FOTO DE LA SETMANA

Els pensaments es poden llegir. Sí, 
perquè són senyals electromagnètics 
i si estem en sintonia som com ante-
nes que permeten enviar i rebre. En 
són la primera llavor. El pensament 
pot arribar a una altra persona en-
cara que sigui a milers de km, si ens 
posem tots dos en connexió mental.
Molts ho hem provat i hem pogut con-
nectar-nos quasi sempre. Es tracta de 
sintonitzar-nos bé.

Tot el que pensem afecta 
els altres

 Antoni Comas

passa a la pàgina 11

L’objecte d’aquestes bases és definir 
les condicions i el procediment a se-
guir per sol•licitar la col•laboració 
econòmica i el protocol per fer el se-
guiment dels projectes guanyadors 
de l’ajut que atorga Decidim de Cas-
tellar del Vallès. Es una iniciativa per a 
retornar al municipi part dels ingres-
sos que han percebut els vuit regidors 
de Decidim Castellar a l’Ajuntament 
durant aquest quatre anys. Els regi-
dors de Decidim varen fer donació 
de la totalitat del que percebien des 
de l’Ajuntament. Aquesta iniciativa 
neix amb la intenció de dotar amb 
col•laboracions econòmiques inicia-
tives de la societat civil que presentin 
projectes en els seus àmbits d’actua-
ció. Objecte Decidim Castellar desti-

Concurs de propostes 
vinculades a Castellar 
del Vallès amb el lema de 
Decidim Retorna

 Decidim Castellar

narà part dels seus fons econòmics 
a ajuts per a projectes socials impul-
sats o vinculats amb el municipi i el 
seu entorn. Aquests fons econòmics 
procedeixen de les retribucions de 
l’ajuntament als càrrecs electes des 
de l’inici del mandat, seguint el codi 
ètic i per decisió de la assemblea de 
Nosaltres Decidim Castellar. Els vuit 
regidors de Decidim Castellar han 
lliurat tots els seus ingressos origi-
nats per la seva participació en les 
tasques pròpies del funcionament 
del Ajuntament. L’objectiu d’aquests 
ajuts es donar suport i fomentar el 
desenvolupament d’iniciatives i pro-
jectes que, amb voluntat d’apodera-
ment i transformació social, fomen-
tin la participació i vinculació entre 
comunitats al municipi. Les bases ja 
son públiques en el Facebook de la 
formació Decidim (https://www.fa-
cebook.com/decidimcastellar/) i les 
poden consultar totes aquelles per-
sones o organitzacions que hi esti-
guin interessades.

 Núria Raspall*

ue l’independentisme 
creix, és un fet pal-
pable. Si a les elecci-
ons de l’abril les for-
ces independentistes 
sumaven el 39,4% dels 

vots, aquest diumenge el percentat-
ge s’enfilava fins al 42,6 %. Si ens 
traslladem a casa nostra, no podem 
per menys que agrair a les 3.676 
castellarenques i castellarencs la 
seva confiança de diumenge, que 
ens va situar com a força guanya-
dora al municipi, i a la quarantena 
d’apoderades i apoderats que ens 
van acompanyar, les seves ganes i 
predisposició per tal que la jorna-
da es desenvolupés en un ambient 
festiu i alegre. 
Creix l’independentisme i creix el 
nostre partit, cosa que ens enor-
gulleix, ens motiva i ens empeny 
a seguir treballant per aconseguir 
el nostre objectiu de país, la Repú-
blica Catalana. Però per arribar-hi, 
encara ens cal ser més. Sí, és així. 

Q
Encara en volem ser més
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opinió

l Joan Vives m’havia 
convidat a un dels “fa-
mosos esmorzars de 
forquilla” que es duen 
a terme els dijous al 

parany del Boter, prop del Mas Ca-
dalfach, que passava a dependre de 
la parròquia de Castellar del Vallès 
el 3 de juny de 1859. 
Ens aturàvem per retratar –de 
lluny i de prop– el conjunt d’edi-
ficis. Em cridava particularment 
una majòlica de data indetermina-
da que des de la paret reclama que 
evitem els renecs. 
Les notícies més antigues que hi 
ha sobre la presència humana en 
el sector daten de l’alta edat mit-
jana i fan referència a un mas que 
–ja en el segle XI– es deia Casal de 
Falcs, el qual va ser l’origen de l’ac-
tual masia de Cadafalch i del topò-
nim de la zona. La masia de Cada-
falch ja s’esmenta en un document 
de donació de l’any 1092, en què es 
diu: “Isarn, fill de Sunyer i Adeles-
sa, dona a Dalmau, fill de Renart i 
Magència, unes terres part cultiva-
des i part ermes, junt amb les cases 
dites Casal de Falc, alou seu, situa-
des en el comtat de Barcelona, dins 
els termes de Lacera, en el lloc dit 
Casal de Falc i en la Coma d’Orriol. 
Afronta a orinet amb el junyent del 
torrent que va a les Avellanes i amb 
el camí. A migdia amb el mateix 
torrent, que és el xaragall anome-
nat Roure Foradat. A Ponent amb 
el cingle o marge que és el Quer de 

  Catafau(Cadafalch). || JOAN MUNDET

Mas Cadafalch. 
El Vallès sobirà 

E PLAÇA MAJOR

ANTONi MORA
Bloc Conèixer Catalunya

ve de la pàgina 10

Godila. A tramuntana, amb el camí 
públic que va a les quintanes imme-
diates al Ripoll”. 
Filla d’aquesta casa era Teresa Ca-
dafalch i Bogunyà, mare de l’arqui-
tecte modernista i polític Josep 
Puig i Cadafalch (1867-1956) que 
descriu: “Jo sé per la meva mare 
quina raça forta surt d’aqueixes 
cases centenàries, amples de fa-
çana, amb pendents suaus, amb 
porxades assolellades, que sem-
blen les que feia copiar en els mo-
saics de la seva vil•la el colonitza-
dor romà de l’Àfrica proconsular. 
Pagesos deslliurats de segles del 

domini feudal, amos de sa casa pai-
ral, conreadors d’un patrimoni del 
qual es vivia amb economia, humil-
ment però folgadament, conserven 
en son tracte quelcom de sa noble-
sa espiritual...”.
A principis del segle XIX, Antoni 
Cadafalch, propietari de la masia, 
va fer construir una capella dedi-
cada a Sant Antoni dins del con-
junt de la masia. 
L’altar barroc i la talla de Sant An-
toni, juntament amb diferents ta-
pissos, van ser cremats durant la 
Guerra Civil, en un saqueig a la 
masia que va tenir lloc el juliol de 

1936. Un cop acabat el conflicte 
bèl•lic, la capella va ser decorada 
amb pintures a la cola per Munta-
da, un pintor terrassenc. 
Uns plafons emmarcats presenten 
les imatges dels sants dels diferents 
termes amb què limita eclesiàstica-
ment: Sant Iscle, Sant Esteve, Sant 
Llorenç, Sant Sebastià.... 
A la façana hi ha una pintura que re-
presenta unes pilastres que soste-
nen una cornisa marcant una ober-
tura dins la qual hi ha un petit ull 
de bou. Fins al 1966, i en la festa de 
Sant Antoni, s’hi va celebrar missa. 

Les notícies més 

antigues que hi ha 

sobre la presència 

humana en la zona 

daten del segle Xi

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

50.000 
visites 

web 
mensuals

El camí fet és evident que no té re-
torn, perquè mai el suport popular 
a l’independentisme havia estat tan 
elevat, però culminar el procés de-
mana ser capaços de bastir propos-
tes noves, realistes i realitzables, 
adreçades als conciutadans que no 
estan prou convençuts de la inde-
pendència o que no en participen. 
I ens cal fer-ho amb mesures con-
cretes i efectives de benestar i de 
combat contra les discriminacions i 
les desigualtats i fer-ho sempre des 
d’un compromís ferm, amb la dig-
nitat de totes les persones. Hem de 
continuar treballant, doncs, per ex-
plicar millor “què” estem fent i, so-
bretot, “com” ho estem fent i “com” 
volem arribar al nostre objectiu. 
El disseny d’una República que 
sigui democràtica, que econòmi-
cament sigui pròspera, que social-
ment sigui justa, que culturalment 
sigui avançada, que territorialment 
sigui sostenible i que globalment 
sigui solidària, han de ser concep-
tes cada vegada més tangibles, 
que la ciutadania pugui veure com 
s’apliquen a la pràctica i, per tant, 
aquest disseny ha d’anar acompa-
nyat d’un procés d’ampli debat de 
caràcter constituent. Hem d’acon-
seguir que encara més persones se 
sentin partícips del projecte que 
volem per al nostre país, que se’l 

 Anna Mármol*

ntre els objectius pri-
oritaris de qualsevol 
administració hauria 
de destacar el de pro-
moure el talent i els 

projectes innovadors. A Castellar 
ja fa temps que l’ajuntament fa una 
aposta clara per les noves tecno-
logies i per garantir una formació 
completa i adequada de tots els 
ciutadans i, molt especialment, els 
nostres joves.
Aquest mes de novembre donem 
un nou pas amb la posada en marxa 
del Lab Castellar, un projecte molt 
ambiciós i obert a la ciutadania que 
afavorirà la innovació en els àm-
bits educatiu, empresarial i social 
a partir d’un nou espai de fabrica-
ció digital.
El Mirador acull aquesta iniciativa, 
que ofereix l’oportunitat de disse-

E
Aposta per la innovació i 
la creativitat

nyar i crear objectes reals. Un altre 
dels objectius és esdevenir un punt 
de trobada de diferents col·lectius 
per desenvolupar i compartir els 
seus projectes. 
És un espai obert que està a dis-
posició d’empreses, emprenedors, 
artesans i comerços, entitats, per-
sones en situació d’atur, centres 
educatius, estudiants universita-
ris, persones jubilades i persones 
amb inquietuds creatives i empre-
nedores.
El nou centre posa a l’abast de tot-
hom eines de fabricació digital con-
trolades per ordinador com ara 
quatre impressores 3D (tres de fi-
lament plàstic i una d’alimentació), 
una fresadora,  una talladora làser 
o un plòter de vinil, fins ara només 
a l’abast dels sectors industrials. 
A més, també s’oferiran eines de 
taller, material de papereria i ma-
terial d’electrònica, entre d’altres.
Estem a les portes del que els ex-
perts anomenen quarta revolució 
industrial o, millor dit, d’una re-
volució tecnològica. 
No podem deixar escapar l’opor-
tunitat. 
Si volem ser un país capdavanter 
i si realment volem donar oportu-
nitats als nostres ciutadans, hem 
de fer una aposta decidida per la 
innovació i la creativitat.
*Regidora d’innovació i

 Gestió del Talent

facin seu, que siguin conscients 
dels beneficis que els comportaria 
i vulguin lluitar per aconseguir-ho. 
Som molts, sí, però lluny de confor-
mar-nos, encara en volem ser més. 
*Regidora d’ERC
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Paula González, del 
Taekwondo World, es queda
a les portes del català

La lluitadora del Club Taekwondo 
World de Castellar va participar fa 
unes setmanes en el Campionat de 

Catalunya de promoció pumse in-
fantil al pavelló de la Mar Bella de 
Barcelona, on no va poder classifi-
car-se per a la fase final. Tot i això, 
des del club esperen “seguir treba-
llant fort com ara per poder-ho fer 
en el pròxim campionat”.

Bárbara Matamoros, or en 
el Campionat de Catalunya

La lluitadora castellarenca del Club 
CINFI Sabadell, Bárbara Matamo-
ros (al centre de la foto), va aconse-
guir l’or en el Campionat de Catalu-

nya en categoria precadet, al pavelló 
de la Mar Bella de Barcelona. Aquest 
és el sisè campionat català aconse-
guit per la taekwondista de només 12 
anys en tres temporades en compe-
tició, el que la col·loca com una de les 
millors promeses estatals.

Grapa i orgull a can Parellada (1-3)

Novena victòria de la temporada de 
la UE Castellar després d’un partit en 
què els de Juan Antonio Roldán van 
sobreposar-se a l’embat d’un Can Pa-
rellada que va aconseguir empatar al 
primer minut de la segona part. Els 
blanc-i-vermells van treure la grapa 
i l’orgull en el segon temps per sumar 
tres punts més i seguir al liderat per 
sisena jornada consecutiva.

Gris com el dia va ser la primera 
part a Can Parellada, en què els cas-
tellarencs, tot i dominar, no van estar 
encertats de cara a porteria. Les er-
rades de la davantera en els últims 
metres i el fred de la jornada van dei-
xar la primera part en un teva-meva 
entre dos equips disposats a vendre 
cara la victòria.

Tot i això, van ser els de Juan 
Antonio Roldán els que van portar 
el ritme durant els primers 45 mi-
nuts, en què Marc Estrada va po-
der-se redimir de les ocasions falla-
des amb un impecable remat de cap 
després d’una centrada de l’omnipre-
sent Óscar Carmona, un dels millors 
del seu equip a Terrassa.

Amb el 0-1 va arribar-se al des-
cans, però els de Jordi Muñoz van dei-
xar molt clar que no abaixarien els 
braços. Víctor Garcia canviava el la-
teral per l’extrem i superava amb fa-
cilitat Izan Pérez al minut 1 de la se-
gona per centrar a Sergio Pardillos, 
que establia l’empat. Aquesta era la 
primera rematada entre els tres pals 
pels locals en 46 minuts.

Amb el gol, el rival agafava ànim 
durant vint minuts, en què el Castellar 

Marc Estrada és el màxim golejador de la UE Castellar, amb vuit gols. A Can Parellada va aconseguir un doblet i va obrir el marcador en la primera part. || A. SAN ANDRéS

la UE castellar segueix al liderat amb una victòria a domicili contra un can Parellada lluitador

aconseguia sobreviure amb ordre de-
fensiu i serietat. L’equip, però, no esta-
va disposat a perdre dos punts -amb 
el risc de deixar escapar el liderat- i 
treia la grapa necessària. 

Després de cinc clares ocasi-
ons a les botes de Carmona, Estrada 
i Toni Murillo, era l’entrada al terreny 
de joc d’Èric Martínez i Marc Sán-
chez  el que aconseguia donar més 
amplitud al camp. La tornada d’Àlex 
Moreno, lesionat contra el CD Llano 
en la segona jornada, va donar la in-
cisió necessària per l’extrem dret, 
amb Carmona desbordant contínu-
ament per l’esquerra.

 Albert San Andrés

Moreno només necessitava qua-
tre minuts sobre el terreny de joc per 
rebre la pilota a uns metres de l’àrea i 
capgirar el marcador per acabar d’en-
fonsar un bon equip local.

Jordi Ambrós, que substituïa 
Carlos Peñalver al 85, assistia Es-
trada dos minuts després per acon-
seguir el tercer i definitiu gol de la 
freda tarda terrassenca. 

“La primera part l’hem comen-
çat una mica fora de lloc, sobretot al 
mig camp. Ens ha costat agafar les 
zones, però a poc a poc hem entrat al 
partit. En la segona ens ha sorprès 
el gol i amb els canvis hem obtingut 

la profunditat necessària per capgi-
rar el marcador” va explicar Tomás 
Ramos, tècnic auxiliar de l’equip caste-
llarenc, que va remarcar que “l’equip 
està demostrant que grapa, ambició 
i actitud no li falten. Jugadors que 
no són titulars habitualment i que 
feia setmanes que no havien entrat 
a la convocatòria han sortit al camp 
per donar minuts de qualitat. El mi-
llor d’aquest grup és que no només 
tenim 11 jugadors, sinó 18 que poden 
fer de titulars i que ho donen tot, ju-
guin més o juguin menys, el que fa 
que quan arribin les lesions podrem 
seguir puntuant”.

Tot i rebre un gol per segona jor-
nada consecutiva, una dada que encara 
no s’havia donat aquesta temporada, 
el Castellar només ha encaixat tres en 
tota la Lliga i n’ha fet 23. Marc Estrada, 
amb 8, és el màxim golejador de l’equip 
i quart en Lliga, a dos de Jordi Grau, 
del Cercle Sabadellés 1856, amb 10.

La pròxima jornada els de 
Roldán rebran a casa el CF La Ro-
mànica de Barberà del Vallès, equip 
que va golejar per 7-1 el Matadepera, 
amb l’últim gol  de Dani Quesada, un 
dels artífexs de l’ascens a Primera de 
fa quatre temporades i que tornarà  a 
trepitjar la gespa del Joan Cortiella. 
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Un cadafalch superb lidera el castellar (81-74)

El CB Castellar ha fet un pas endavant 
aquest vespre, ja que ha aconseguit la 
victòria contra el CB Castellbisbal per 
81 a 74 en un partit dominat des de l’ini-
ci i en què l’equip s’ha mostrat compac-
te i encertat durant els 40 minuts. Amb 
la victòria, els de Quim Pérez-Alarcón 
guanyen una posició i el descens direc-
te queda a dues derrotes. Albert Cada-
falch, amb 25 punts, ha liderat el seu 
equip i ha estat el millor sobre el par-
quet del Puigverd.

Després de sumar la primera vic-
tòria de la temporada la setmana pas-
sada a Reus (64-74), els groc-i-negres 
van aprofitar la visita del Castellbisbal 
–equip que els precedia a la taula– per 
sumar la segona consecutiva i fer un 
pas més per consolidar l’equip al grup 
2 de Copa Catalunya.

Als primers minuts de partit els 
de Pérez-Alarcón van aguantar l’estira-
i-arronsa d’un rival que l’any passat va 
descendir de lliga EBA, però que no va 
aconseguir superar els castellarencs 
durant els primers 20 minuts (39-30).

En el tercer quart, les dades dels 
locals eren èpiques: de nou llançaments 
de camps anotats, sis eren triples. Da-
vant l’allau ofensiu, els de Xavier Tren-
ch tractaven de sobreviure per arribar 
amb opcions fins al final.

Si en el tercer quart els llança-
ments de tres eren la clau per als lo-
cals, en l’últim eren els lliures. Amb 
els dos equips en bonus a falta de sis 
minuts, els groc-i-negres sobrevivi-
en gràcies a 11 llançaments d’un punt 
dels 14 anotats, amb un parcial de 18-28 
-l’únic guanyat pels visitants- que va 
deixar el 81-74 final i la segona victò-
ria per als de Pérez-Alarcón, reno-
vats d’ànim després d’aquestes dues 

  Albert San Andrés

BàSQUET | cOPa catalUNya

Albert Cadafalch va ser el ‘man of the match’ amb 25 punts. || A. SAN ANDRéS

últimes setmanes.
“Estem contents no només per 

la victòria, sinó pel que s’ha vist 
sobre la pista. Els ha costat molt su-
perar la nostra defensa. Tenim un 
equip que no és molt alt, però hem 
lluitat el rebot estant junts sota cis-
tella i fent una feina fantàstica” va 
explicar el tècnic local, i va remarcar 
que “això és el que repetim cada dia i 
volem transmetre: que som un equip 
que vol treballar, córrer i defensar. 
Cada vegada tenim més consistèn-
cia. Podem estar més o menys encer-
tats, però aconseguim mantenir la 
tranquil·litat, tothom sap el que ha 
de fer, estan concentrats i contents”.

 El Castellar és 12è a la taula, su-
perant el Castellbisbal i a dues derro-
tes del Reus, que encara no coneix la 
victòria. Ambdós equips, però, amb un 
partit menys, tot i que només el Cas-
tellbisbal els pot superar. 

HOQUEi | 2a catalaNa

victòria grana per mirar endavant (6-4)

Els de Bassols superen 
el Santa Perpètua i 
queden a 2 punts de 
la promoció d’ascens

L’HC Castellar vol fer-se fort a casa, 
on va aconseguir la segona victòria del 
curs, contra el CH Santa Perpètua per 
6-4. Aquesta nova victòria els deixa en 
setena posició i a només dos punts de 
la zona de promoció d’ascens a Prime-
ra Catalana. 

Dels quatre partits que l’equip 
grana havia jugat a casa n’havia per-
dut tres (Sant Cugat, Alpicat i Piera) 
i guanyat només un (Sabadell), unes 
dades que s’han de capgirar per fer un 
fortí del Dani Pedrosa. Fora, l’equip ha 

aconseguit dues victòries i un empat, 
així que era de vital importància supe-
rar el Santa Perpètua, com així va ser.

Tot i anar igualats durant tot el 
partit, els granes van aconseguir su-
perar el rival en el tram final del partit 
i es van imposar per dos gols. Guillem 
Plans va obrir l’anotació abans de l’em-
pat visitant, però Gerard Tantiñá va 
tornar a donar superioritat als locals, 
que veien com els de Santa Perpètua 
els empataven a dos abans d’arribar 
al descans. En repetició de la primera 
part, es va arribar al 4-4 amb el Caste-
llar sempre pel davant, fins al punt en 
què els de Bassols trencaven el partit 
en els últims 10 minuts de joc amb dos 
gols que els feien sumar tres punts i la 
segona victòria a casa.

Tantiñá amb un hat-trick, Ar-
mand Plans amb dos i Guillem Plans 

amb un van ser els anotadors de l’equip. 
Amb un joc físic i dur, els visitants, amb 
jugadors bregats en l’equip de Primera 
Catalana –líder invicte del grup A– van 
posar les coses difícils als de Bassols, 
que va tornar a donar oportunitats a 
jugadors del planter, amb el debut de 
Javi Ruiz, germà petit del porter Ser-
gio i una de les promeses més fermes 
de la base castellarenca. Armand Vila i 
el porter Eric López -que ja va debutar 
a Sentmenat- van completar la convo-
catòria grana.

L’HC Castellar ara és novè a la 
taula a només dos punts de les places 
de promoció d’ascens, que ocupa el CP 
Masquefa, tercer i a només tres de l’Al-
picat, segon. Una victòria la pròxima 
jornada a domicili contra el líder Bar-
berà donaria ales als de Bassols a la 
taula.  ||  A. SAN ANDRéS
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L’FS Farmàcia Yangüela Castellar 
va passar per sobre de l’Sporting 
Montmeló en un partit en què els de 
David Civit els van golejar per 10-3 
i van sumar tres punts que servei-
xen per sortir de les places de des-
cens directe.

Els taronges van arribar al 
matx amb un balanç negatiu de 
només una victòria en tres partits 
–a casa contra el Manlleu– i la neces-

Els taronges no donen cap 
opció al Montmeló (10-3)
Festival de gols dels 
de David civit al 
Blume, que serveix 
per abandonar el 
descens directe 

  Albert San Andrés

FUTSAL | DiviSió D’hONOR

Celebració d’un gol al Joaquim Blume de Castellar. || A. SAN ANDRéS

sitat de capgirar la situació per sor-
tir de la zona de descens directe. La 
setmana de descans de la setmana 
anterior va cobrar una vital impor-
tància per als de Civit, que van acon-
seguir recuperar el lesionat Aitor del 
Olmo i resoldre els problemes de fitxa 
d’Oriol Gallardo. Dos jugadors que 
en temporades anteriors han estat 
vitals en el joc castellarenc i que en 
aquest partit van voler deixar petja-
da en forma de gols.

Era precisament Del Olmo qui 
va estrenar el marcador al cap de 15 
segons d’iniciar-se un partit en què 
la pressió defensiva dels castella-
rencs va tancar el Montmeló en el 
seu camp. Tot i això, l’equip neces-
sitava obrir la caixa dels trons i no 
ho feia fins al minut 15, quan Albert 
López feia el segon.

Després, bufar i fer ampolles: 
Javi Hervás (16) i Guillem Ramiro (18 
i 19) van sentenciar el partit amb un 

contundent 5-0 al descans.
David Pareja (24), Oriol Gallar-

do (26), Ángel Olivares (35) i un nou 
doblet de Ramiro (30 i 36) sentencia-
ven un joc en què els visitants només 
aconseguien retallar diferències al 
minut 28 davant l’allau ofensiu.

La lògica relaxació amb el par-
tit resolt en els últims dos minuts era 
el moment en què els de Montmeló 
aconseguien dos gols més, testimo-
nials, si més no.

“Vam començar guanyant des 
dels 15 segons, ja que vam aconse-
guir impedir que generessin cap 
ocasió gràcies al fet que no van 
poder superar la zona defensiva. A 
la segona part la bona intensitat va 
servir per ampliar el resultat, tot i 
baixar-lo en els últims minuts” va 
explicar el tècnic David Civit.

Aquesta setmana els taronges 
visiten el Parets, un rival directe en 
la zona mitja-baixa de la taula. 

Pol Piñol i Fabio Fernández, 
els millors en regularitat

Diumenge 10 es va fer l’entrega de 
premis de la 58a Marxa Infantil de 
Regularitat que organitza el Centre 
Excursionista de Castellar. L’acte 
va tenir lloc a l’Auditori Municipal i 
va comptar amb més d’un centenar 
d’assistents, entre els quals hi havia 
pràcticament tots els guanyadors.

Els més ben puntuats a la 
classificació d’enguany van ser, 
en categoria infantil, la parella for-
mada per Pol Piñol Alfonso i Fabio 
Fernández Moya, empatats a punts 
amb Pau Estapé Grau i Llorenç Al-
sina Mañosa, tot i que aquesta se-
gona parella no va aconseguir el 
primer lloc perquè la suma de les 
edats era superior a la de la prime-
ra. En tercer lloc van posicionar-se 
Martí Tornay Ollé i Èric Rubio Ca-
galgante. Les tres parelles gua-
nyadores, i fins a la cinquena, van 
rebre copa. De la sisena posició a 
la 10, les parelles guanyadores van 
rebre medalla gran, i de l’11 a la 28, 
medalla petita.

Pel que fa a les parelles mix-
tes, van quedar en primer lloc Ja-
vier Ibáñez Gómz i Mateo Ibáñez 

Seguí, seguits de Bruna González Be-
rengueras i Mª Carme Berengueras 
Sánchez. En tercer lloc van pujar amb 
premi Bernat Medina Aldaz i Marc 
Medina Gomis.

L’acte es va iniciar amb les pa-
raules de l’entitat a l’escenari. Rafa-
el Serra va agrair l’alta participació 
d’aquest 2019 –amb un total de 460 
participants, 230 parelles. També va 
fer el símil de la marxa amb la faula 
de la llebre i la tortuga, que va narrar 
en veu alta als assistents. També va 
voler agrair a empreses i entitats la 
seva implicació en la marxa, i a tots 
els voluntaris que la fan possible. A 
continuació, es va projectar un vídeo 
resum de les fotografies més signi-
ficatives i emotives de la 58a edició 
de la Marxa, un audiovisual elabo-
rat per Josep Graells. Aquesta pro-
jecció va entusiasmar els assistents, 
molts d’ells recollits en alguna de les 
imatges.

Seguidament, l’alcalde, Ignasi 
Giménez, va pujar a l’escenari, al cos-
tat dels organitzadors de la Marxa i 
socis del CEC per a  l’entrega de pre-
mis. Parella per parella, van pujar a 
recollir el seu corresponent guardó. 
Finalitzada l’entrega, es va procedir 
a la foto de conjunt. 

  Marina Antúnez

EXCURSiONiSME | 58a MaRxa iNFaNtil DE REGUlaRitat

Reconeixement a les parelles guanyadors de la 58a Marxa, dissabte. || F. VILACLARA
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Rubí B - Pajaril 0-4
Can Parellada - UE Castellar 1-3
Badia - Cercle Sabadellès 6-1
Marina - San Lorenzo 3-3
Planadeu - Mirasol 2-7
Can Fatjó - Castellbisbal 5-1
La Romànica - Matadepera 7-1
Juv.25 Sept.- Llano 1-2
Juan XXIII - Can Rull 0-3

HC Castellar - Santa Perpètua 6-4
Manresa - Barberà 2-6
Sant Cugat - Sentmenat 1-3
Masquefa - Sant Ramon 3-4
Montbui - Piera 4-5
Olesa - Alpicat 3-3
Cadí - Sabadell 5-1

Can Calet - Parets 3-6
Lloret - Mataró B 1-5
FS Castellar - Montmeló 10-3
Sant Cugat - Sant Julià 5-3
Rubí - Montcada 13-3
Castellbisbal - Cardedeu 3-3
Manlleu - Pineda 2-7

FUTBOL FUTBOL SALA BàSQUET HOQUEi PATiNS
3a catalaNa · GRUP vi · j10 DiviSió D’hONOR · GRUP i · j5 cOPa  catalUNya· GRUP 2 · j7 2a catalaNa · GRUP D · j9

UE Castellar 28 10 9 1 0
Olímpic can Fatjó 26 10 8 2 0
can Rull Rt cFU 19 10 6 1 3
cD Badia del vallès 19 10 5 4 1
PD Pajaril 19 10 5 4 1
juv. 25 Septiembre 17 10 5 2 3
cD llano 16 10 5 1 4
cD can Parellada 15 10 4 3 3
Marina-c. Gambús 15 10 4 3 3
UE Rubí B 12 10 4 0 6
cF la Romànica 11 10 3 2 5
UE castellbisbal 10 10 2 4 4
UD San lorenzo 9 10 2 3 5
c Sabadellés 1856 9 10 2 3 5
cF Mirasol-Baco U. 8 10 2 2 6
Escola Planadeu 8 10 2 2 6
cS juan xxiii 5 10 1 2 7
Fc Matadepera 4 10 1 1 8
 

FAV Mataró B 15 5 5 0 0
Rubí CEFS 13 5 4 1 0
FS Pineda de Mar 9 5 3 0 2
FS Sant Cugat 9 5 3 0 2
CFS Montcada 9 5 3 0 2
CFS Barri Can Calet 8 5 2 2 1
Lloret Costa Brava 8 5 2 2 1
Parets FS 7 5 2 1 2
CEFS Manlleu 7 5 2 1 2
FS Castellar 6 5 2 0 3
FS Cardedeu 4 5 1 1 3
Sporting Montmeló 4 5 1 1 3
FS Castellbisbal 1 5 0 1 4
Sant Julià de R. FS 0 5 0 0 5

UE Sant Cugat  7 6 1
CB Artés  6 6 0
Bàsquet Almeda  7 4 3
CB Alpicat  7 4 3
Centre Catòlic L’H  7 4 3
CB Navàs  6 4 2
CB Cerdanyola  6 4 2
Bàsquet Pia  7 3 4
CB Ripollet  6 3 3
AESE  7 2 5
CN Tàrrega  7 2 5
CB Castellar  7 2 5
CB Castellbisbal  6 2 4
Reus Ploms Salle  6 0 6

CLASSiFiCACió  PJ PG PPCLASSiFiCACió PT PJ PG PE PP CLASSiFiCACió PT PJ PG PE PP CLASSiFiCACió PT PJ PG PE PP

UEH Barberà 18 8 6 0 2
HC Alpicat 16 8 5 1 2
CP Masquefa 15 9 5 0 4
CP Sant Ramon 15 7 5 0 2
HC Montbui 15 7 5 0 2
HC Piera 15 8 5 0 3
CH Cadi 15 8 5 0 3
HC Sentmenat 14 9 4 2 3
HC Castellar 13 9 4 1 4
CH S. Perpètua 12 8 4 0 4
Club Olesa Patí 11 8 3 2 3
CEH Sabadell 9 9 3 0 6
PHC Sant Cugat 6 8 2 0 6
HC Sferic 3 7 1 0 6
CP Manresa 2 9 0 2 7

Sant Cugat - Reus 74-72
Artés - Centre Catòlic 70-62
Navàs - Almeda 75-70
Cerdanyola - AESE 85-83
Pia - Tàrrega 90-54
CB Castellar - Castellbisbal 81-74
Alpicat - Ripollet 79-51 

irene Sánchez (DimensiON) després d’aconseguir la victòria a Sabadell. || CEDIDA

El sènior B femení va sumar la setena victòria consecutiva en Lliga. ||CEDIDA

TRiATLó | itF aSUNcióN

VòLEi | FS caStEllaR

Sánchez s’emporta 
els 10 km de Sabadell

Setena victòria consecutiva 
del sènior B femení

Segueix la ratxa de victòries per als equips sènior femenins de l’FS Castellar de 
vòlei, que ja sumen set consecutives el sènior B i sis l’A, liderant la classificació 
dels grups B i D de Quarta Catalana.

Victòria al Puigverd del sènior A femení per 3-0 (25-21/25-17/25-23) con-
tra del Vòlei Sant Just, sumant la sisena victòria consecutiva en set jornades de 
Lliga –van descansar en la jornada 4– i liderant sense rival, ja que el Sant Just 
és segon amb cinc punts menys. Pel que fa al sènior B, suma set jornades conse-
cutives després de superar 1-3 (20-25/25-22/10-25/25-27) l’Institut Montserrat. 
Amb 20 punts sumats –la victòria al ‘tie-break’ enfront del Rmsi Sports B suma 
2– l’equip lidera amb dos d’avantatge contra el Jaume Balmes.

En masculí, el sènior A va guanyar el Torre de Claramunt B per 0-3 (17-
25/16-25/13-25) i segueix al liderat, mentre que el sènior B va caure contral’equip 
A del mateix club per 3-0 (25-20/25-17/25-16).  || REDACCIó

L’atleta castellarenca Irene Sánchez (DimensiON Club Triatló 
- CN Sabadell) va aconseguir la victòria en la cursa dels 10 km 
organitzada pel CN Sabadell en què Anna Carreira (CA Caste-
llar) era segona. Xavi Planas (CAC) va acabar tercer en veterans.

En una cursa plena de castellarencs i entitats de la vila, 
Irene Sánchez (38’ 24”) va emportar-se el premi gros en cate-
goria femenina, en què va superar Carreira (41’07”) –nova at-
leta del CAC– que va liderar amb autoritat i va arribar a meta 
amb gairebé tres minuts d’avantatge sobre l’atleta del club verd. 
La també castellarenca Marta de Juan (DimensiON) era 19a.

Amb presència de dos clubs castellarencs (DimensiON i 
CAC), Xavi Planas (34’ 14”) era el millor classificat en catego-
ria masculina, amb la sisena posició absoluta i tercera en vete-
rans. Juan José Hernández era 81è, mentre que per al Dimen-
siON, Andreu de Juan era 78è i Jordi Serrat, 127è.  || REDACCIó

FUTBOL (UE Castellar)

DiSSABTE 16 NOVEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
09:30    aleví D - La Romànica CF
09:30   aleví F - Sabadell Nord CF 
11:00     prebenjamí C - N. Terrassa 
11:00     benjamí B - Sant Quirze 
12:30     infantil C - EF Base Ripollet
14:30     infantil fem - Molinos UD
17:00     amateur - La Romànica CF

Partits a fora
08:45    EF Barberà -  aleví C
11:00    Polinyà Alt -  aleví B
11:30    Manresa CE -  aleví A
11:30    EF Planadeu -  infantil D
11:45    Can Rull RT -  prebenjamí A
12:00    Sabadellenca UE -  benjamí E
12:15    Llerona CE -  debutants
13:45    Ripollet CF -  infantil B
14:00    Base Montcada CF -  cadet C
14:30   Mercantil CE -  cadet A

DiUMENGE 17 NOVEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
10:00    prebenjamí B - Juan XXIII CS  
10:00   benjamí D - Cerdanyola 
11:30     cadet B - EF Base Ripollet
14:00     juvenil B - Cerdanyola
  
Partits a fora
09:00    Fundació Terrassa -  aleví E  
10:30    Sabadell FC -  benjamí C  
13:15    Santa Eulàlia -  amateur fem  
14:45    Sant Quirze -  infantil A  

AGENDA
DEl 15 al 21 DE NOvEMBRE

BàSQUET (CB Castellar)

DiSSABTE 16 NOVEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00  premini fem - Centre Catòlic 
10:30    mini fem - CB Sant Andreu 
16:30    cadet  - UE Claret 2005 

Partits a fora
09:00   European IS -  mini 
09:00   CE Sant Nicolau -  premini 
10:30   CB Regina Carmeli -  mini 
16:30   Lluïsos de Gràcia -  júnior 

DiUMENGE 17 NOVEMBRE
Pavelló Puigverd
10:00    infantil  - Bàsquet Pia 
17:30    júnior fem - FC Martinenc 
19:30    sènior fem - CB Alisos 

Partits a fora
10:30   Sabadell Sud CB -  sots 25 B 
17:30   CB Viladecavalls -  sots 25 A 
18:00   Invernadez Almeda -  sènior A 

FUTSAL (FS Castellar)

DiSSABTE 16 NOVEMBRE
Pavelló Joaquim Blume
12:55     juvenil a -  SS S. Perpètua

Partits a fora
11:00    F. terrassa Fc -  aleví B
16:00    Bufalà cF -  infantil B
16:00    SaFa Sabadell -  sènior B
17:30    Polinyà FS -  benjamí a

DiUMENGE 17 NOVEMBRE
Pavelló Joaquim Blume
09:00   infantil a - cerdanyola
10:00   benjamí B - Ripollet FS
11:00   aleví c - cE Maristes Rubí
12:00   aleví a - Franciscans

Partits a fora
10:15    Olímpic Floresta -  cadet a
12:15    Parets FS -  sènior a

HOQUEi (HC Castellar)

DiSSABTE 16 NOVEMBRE
Pavelló Dani Pedrosa
17:00    benjamí a - ch arenys 
18:00    juvenil - caldes 
19:15    sènior 3 cat - SD Espanyol
 
Partits a fora
11:45   ch arenys de Mar -  aleví 
13:45   Phc Sant cugat -  fem 13l 
15:30   ch Ripollet -  prebenjamí B 

DiUMENGE 17 NOVEMBRE
Partits a fora
10:30   hc Sentmenat -  júnior
18:45   cP torrelles -  infantil

RUGBi (RC Castellar)

DiSSABTE 16 NOVEMBRE
Colobrers
09:00  Entrenaments categories 
 inferiors, fins les 13 h
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cultura auditori municipal

‘Gracias a Dios’ és el títol 
cinematogràfic que podrem 
veure aquest divendres

Aquest divendres, a les 21 h, el Club 
Cinema Castellar programa una pel-
lícula de cineclub a l’Auditori Muni-

cipal. ‘Gracias a Dios’ és un film de 
l’any 2018 dirigit per François Ozon 
i protagonitzat per Melvil Poupaud, 
Denis Ménochet, Swann Arlaud i éric 
Caravaca, entre d’altres. és un drama 
basat en fets reals que tracta el tema 
dels abusos sexuals i la religió.

“volem parlar d’una amistat trencada”

· Com a dramaturg de ‘El brin-
dis’, ens pots avançar què és el 
que podrem veure?
Podreu trobar la història de dos 
amics que fa deu anys que no es 
veuen, que eren amics íntims, que 
havien compartit moments impor-
tants de les seves vides i que, per un 
fet que no desvelaré, no s’han tornat a 
parlar durant deu anys. El brindis re-
construeix els fets de per què aquest 
silenci, i què busquen per tornar-se 
a veure després d’aquest parèntesi,  
i ja us avanço que no és una troba-
da gratuïta. 

· En quin gènere classifiquem 
l’obra, comèdia o drama?
És una obra dura. És cert que hi ha 
algun punt de comèdia, sobretot, per-
què els espectadors puguin descan-
sar, perquè és una obra molt tensa, 
amb un llenguatge violent en el sen-
tit de confrontació, que tensa l’es-
pectador. Els moments de comèdia 
del passat ens permeten explicar la 
bona relació d’abans d’ells dos.  

· Qui sou, els de la productora La 
Gàrgola?
Som una productora que va comen-
çar amb Xavier Mercadé, que és 
un dels actors de El brindis, Ricard 
Martí, que és l’escenògraf del mun-
tatge i ara també regidor i director 
del nou muntatge que estem prepa-
rant i que estrenem al gener, Ferides. 
L’altre actor de repartiment és ara 
Raül Tortosa. Teníem clar que volí-
em començar amb una cosa de dos 
actors, que fos bastant fàcil perfilar 
uns personatges i una trama.

Aquest dissabte, en sessió a les 18 h i 
a les 20.30 h, l’Auditori Municipal 
acull el muntatge ‘El brindis’, de La 
Gàrgola Produccions Teatrals SC

ENTREViSTA

FRANK BAYER 
Dramaturg de ‘El brindis’

  Marina Antúnez

· Què voleu explicar?
Volem parlar d’una amistat trencada. 
A partir d’aquí, vas posant el conflic-
te, i vas aixecant l’obra des del punt 
de vist argumental. A partir d’aquí 
surt la idea de la corrupció política, 
del xantatge polític. Casualment, vam 
estrenar l’obra i al cap de poc es va 
destapar el tema de la Cifuentes a la 
comunitat de Madrid. Quina casua-
litat! Certament, la realitat política  
ens ha ajudat molt que l’obra tingués 
ressò, els polítics mai deceben [riu]. 
La realitat supera la ficció. 

ra, que va morir el mes de març pas-
sat. Aquesta va ser la darrera obra 
que va dirigir. Amb ella encara vam 
fer la primera part de la gira. El seu 
mèrit va ser agafar el meu text i te-
atralitzar-lo. Jo escrivia relats curts 
i a la premsa, i bec de l’ofici del peri-
odisme. I, per tant, els textos que he 
escrit són molt explícits. La Cristina 
va fer un gran treball amb els actors 
per crear perfils molt diferents i fer 
un text teatral.

· Com són, els personatges de ‘El 
brindis’?
Aparentment molt diferents. Des de 
la diferència, tots dos acaben tenint 
pecats capitals semblants, en les fal-
tes. El pintor és un paio molt cohibit 
i el polític és un personatge més cap 
enfora, histriònic. Però ens adonem 
que tots dos són a vegades fastigosos, 
i a vegades, tendres. No hi ha mani-
queisme, tots dos tenen ombres i tots 
dos tenen llum, és la gràcia.  

· És una obra esperançadora?
No és una obra optimista, no. La gent 
no sortirà amb la sensació que s’ha 
d’acabar el món, però sí que és una 
patada a la panxa, molt ben donada. 
L’esperança està en veure que, si no hi 
ha perdó, com passa en els personat-
ges, no anem bé, i que cal buscar el bé.

· Per què el petit format?
Doncs perquè és la millor manera de 
créixer, és el teatre de proximitat i ar-
ribes més a l’espectador. En un espai 
de menys cadires tens més força. A 
Castellar doblarem sessió i n’estem 
molt contents! 

L’autor de ‘El brindis’, Frank Bayer (al centre), durant una entrevista radiofònica.  || CEDIDA

TEATRE | la GàRGOla PRODUcciONS

· Han estat temes delicats de 
tractar?
No, perquè són temes universals. En 
cap moment hi ha cap referència a 
l’actualitat política. Els personatges 
són un pintor i un polític, però que 
podrien ser de Barcelona, Madrid, 
de la Xina o el Japó, de qualsevol 
punt del món. 

· Com ha anat el treball d’actors 
a partir del teu text?
El text és dens. El mèrit ha estat, so-
bretot, de Cristina Cervià, la directo-

El Cicle Gaudí arriba 
a Castellar amb 
‘Me llamo Violeta’

Diumenge 17, a les 18.45 hores, l’Au-
ditori Municipal acull la pel·lícula ‘Me 
llamo Violeta’. Als sis anys, l’Ignacio 

va dir als seus pares: “Soc una nena, 
em dic Violeta”. A través de la his-
tòria de la Violeta, dels seus pares 
i d’altres famílies  i  joves transgè-
nere, coneixerem els desafiaments 
que es troben pel camí les perso-
nes com ella. 
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Poques vegades l’Auditori havia que-
dat tan remogut. Si recomanable-
ment hi predomina el silenci, només 
trencat per inoportuns estossecs i 
soroll de caramels que no es volen 
desembolicar, aquesta vegada la in-
tenció era una altra. Pocs espectacles 
són com el de Reggae per Xics, un 
concert revulsiu per als més petits.

Canalla saltant de la butaca 
per abocar-se a primera fila. Nens i 
nenes ballant, cantant, abraçant-se, 
corrent, responent a xiscles els estí-
muls de l’escenari. Alguna criatura, 
dempeus a les cuixes dels seus pares 
per veure-hi millor. I, sobretot, mol-
tes boques badades.

L’espectacle ‘Ballant sobre la 
lluna’ és cosa de The Penguins, i ba-
teja alhora el quart disc del grup. Pro-
posen un viatge musical a bord de 
la nau RPX-4 fins al planeta Garbey 
per, després, tornar al planeta Terra. 
L’estació d’enlairament, aquesta ve-
gada, va ser l’auditori Miquel Pont, 
que va quedar ple de gom a gom de 
petits astronautes per acompanyar 
l’aventura de la banda. La gasolina 
del periple, les cançons infantils del 
nou àlbum i alguns dels clàssics de 
Reggae per Xics. El moment més es-
perat, quan va sonar “Tira pel dret”, 
el tema estrella del grup.

The Penguins van conjugar dife-
rents estils, com ara la cançó Calyp-
so a base de ritmes jamaicans per 

Reggae per a qui no se li acabi l’energia

  Guillem Plans moure malucs; Ska, per moure bra-
ços amunt i avall sense parar; rocks-
teady; i, evidentment, encomana-
dís reggae. 

“Aquest espectacle és per un 
públic de 0 a 99 anys!”, exclamava 
un dels deu membres del grup. En-
cara que qui millor s’ho estava pas-
sant era el públic infantil, l’espec-
tacle fa gaudir a qualsevol amb un 
bon dipòsit enèrgic. The Penguins 
són incansables, arrenquen el con-
cert i es mantenen en sisena marxa 
fins al final, sense afluixar. El combo 
feliç amb el qual la banda va posar 
el llacet a l’espectacle, a més, va ser 
infal·lible: Paff el drac màgic, Napoleó 
tenia cent soldats o Tinc un avi. Sens 
dubte, però, el grup va ficar-se la ca-

L’espectacle dels Penguins va fer gaudir els més petits i petites d’un autèntic concert interactiu || Q. PASCUAL

CAPGiRATS | calDES

Es tanca la 
temporada 
castellera
El passat diumenge 10 de no-
vembre, els Castellers de Cas-
tellar van fer la seva última ac-
tuació de la temporada a Caldes 
de Montbui. Van participar en la 
Diada dels Escaldats, que es va 
celebrar a la plaça de Can Rius. 
Ho van fer al costat dels amfi-
trions, els Castellers de Caldes, 
dels Esperxats de l’Estany i dels 
Castellers d’Andorra. Els capgi-
rats van descarregar dos pilars 
de 4 simultanis, un 4 de 7, un 5 de 
6, un 2 de 6 i un pilar de 5. L’ac-
tuació es va tancar amb un 4 de 
6 femení i de germanor, és a dir, 
amb castelleres de les quatre co-
lles que participaven en la diada. 
La colla castellarenca està molt 
satisfeta per la temporada, ja 
que ha aconseguit descarregar 
quatre vegades el seu castell 
límit, el 4 de 7, i ha fet quatre ve-
gades l’alteta del pilar de 5, tot 
i que en dues ocasions no l’han 
aconseguit descarregar. A més a 
més, valoren molt positivament 
aquest any casteller perquè s’ha 
aconseguit estrenar molta gent 
en diferents posicions dels cas-
tells: tant al pom de dalt, com a 
pinya i a tronc.

Els assajos dels capgirats 
acabaran el proper 22 de novem-
bre i la colla celebrarà el final de 
la temporada amb un sopar i una 
festa a la Sala Blava que a partir 
de les 22.30 estarà oberta a tot 
el poble.  ||   REDACCIó

Els Capgirats a Caldes. || CEDIDA

nalla a la butxaca amb El tren pinxo 
de Banyoles, cançó amb la qual va en-
capçalar una conga que va resseguir 
tota la sala.

En aquest trajecte sense fre de 
mà, la seva habilitat camaleònica va 
ser un recurs per  mantenir l’aten-
ció: canviaven de vestuari un tema 
rere l’altre, infiltrant-se temàtica-
ment a dins les cançons. Ulleres de 
sol, cascos  de ciclistes, una disfres-
sa de drac. Una vegada va acabar el 
concert, el grup va demanar al pú-
blic que saludessin com artistes. Per-
què, de fet, van ser imprescindibles 
per l’espectacle. Després d’aquesta 
gran festa, qualsevol espectacle que 
passi per l’Auditori haurà de fer molts 
mèrits per no semblar un funeral. 

the Penguins va portar l’espectacle infantil ‘Ballant sobre la lluna’ a l’auditori, aquest dissabte
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A partir d’aquest divendres 15, de 19 
h a 23 h, la proposta de trobades esta-
bles de jocs de taula Tasta Jocs  s’ubi-
carà a la Sala Xavier Caba d’El Mi-
rador. Aquesta data servirà per fer 
l’estrena oficial de l’espai, que a partir 
d’ara es durà a terme cada divendres. 
En principi, s’obre a les persones que ja 
han participat en alguna de les troba-
des, o que s’hi han mostrat interessa-
des a través del correu. “De moment, 
seguirem fent-ho així, qui vulgui 
venir que ens enviï un correu a tas-
tajocs@gmail.com”, diu Òscar Vila, 
una de les sis persones responsables 
del Tasta Jocs.

Aquesta setmana s’ha propo-
sat el joc Zombicide, un joc per a 
cinc persones. “En tindrem dos 
a disposició”, afegeix Vila. A l’en-
llaç https://www.youtube.com/
watch?v=pY4FUlcH_bY es pot veure 
com funciona. A més, tothom que 
acudeixi a la cita, prèvia confirma-
ció per correu electrònic, pot portar 
el joc que vulgui i allà podrà posar-lo 
en pràctica amb altres contrincants. 

El tasta jocs estrena sala

Primera trobada del Tasta Jocs al Calissó d’en Roca al juliol. || R. GóMEz

a partir d’ara, la proposta estable de jocs de taula tindrà lloc a El Mirador

“També hi són admesos els in-
fants, tot i que han d’anar necessà-
riament acompanyats d’un adult”. 
En un futur, es preveu que hi hagi un 
armariet on guardar els jocs i on, si 
cal, tothom qui vulgui pugui anar a 
jugar “sense necessitat que hi si-
guem els organitzadors”.

 Marina Antúnez

ENTiTAT | jOcS DE taUla

Puntualment, el Tasta Jocs farà 
actes en col·laboració amb la Ludo-
teca Les 3 Moreres i el Servei Local 
de Català, no necessàriament sem-
pre a la sala Xavier Caba. Recordem 
que el passat mes de juliol del 2019  
va tenir lloc la primera trobada de 
jocs de taula al Calissó d’en Roca. 

L’actor castellarenc Marc Pavón 
participa en l’obra Una habitació 
buida, un projecte de treball de fi 
de grau de l’Eòlia, amb llibret de 
Marc Artigau, música de Clara 
Peya, direcció escènica i coreo-
grafies de Joan Maria Segura i 
Bernadas i direcció musical de 
Miquel Tejada. “Aquest és un 
projecte que, al cap d’un parell 
d’anys de fer-se a l’Eòlia, hem 
professionalitzat i que portem 
al Maldà”, explica Marc Pavón. 

El muntatge és teatre musi-
cal no convencional, pel tipus d’ar-
gument i per l’estil de música. “És 
una teatre de text convertit en 
musical, el ‘Black mirror’ dels 
musicals”, afegeix Pavón. És una 
obra que barreja el drama i la ci-
ència-ficció. 

Compta amb vuit actors i, al 
piano, amb Miquel González. És 
un drama que explica tres histò-
ries que es troben en un mateix 
lloc, una habitació buida on pots 
demanar que vingui qui vulgui. 
En una, una filla vol trobar la seva 
mare. En una altra, un noi viu a 
l’habitació. I en una altra, un noi 
es troba un altre noi. “Marc Arti-
gau ens va preguntar sobre les 
nostres inquietuds, de què volí-

El castellarenc Marc 
Pavón, al teatre Maldà

El castellarenc Marc Pavón participa en ‘Una habitació buida’. || CEDIDA

ESTRENA TEATRAL | BaRcElONa

em parlar”. I el muntatge parla 
de les emocions humanes i de com 
ens relacionem. L’argument gira 
al voltant del temps. Passat, pre-
sent i futur es barregen. 

Clara Peya ha escrit la mú-
sica “i això es nota a l’obra, hi 
ha molt esperit Clara Peya”. 
Els actors van començar a treba-
llar amb el text i la dramatúrgia 
sense conèixer encara la músi-
ca, que van incorporar més tard. 

La companyia que s’ha creat 
arran d’aquest projecte és Llen-
çat, una companyia “que va ser-
vir-nos per gestionar i produir 
el muntatge, vam fer Verkami 
i ens serveix de bressol”, diu 
el Marc, que afegeix que aquest 
projecte és el primer que porta 
a terme professionalment, tot i 
que ja havia fet musicals. “Ara, 
amb cinc funcions a la setma-
na, t’adones que en el teu dia a 
dia fas la feina que vols fer, és 
magnífic”. Una habitació buida va 
començar a l’Eòlia i hi va ser una 
setmana. Després, va represen-
tar-se al Teatre Jardí de Figue-
res i ara estarà programada fins 
al 8 de desembre, de dimecres a 
diumenge, al Teatre Maldà.   || 

M.  ANTúNEz

Sant Pere d’Ullastre, punt d’arribada de la passejada poètica de diumenge. || CEDIDA

CEAH | PROPOSta

Passejada 
poètica

Diumenge 17 el Centre d’Estudis de 
Castellar ha programat ‘Tot passe-
jant per llevant’. Amb la intenció de 
donar a conèixer l’obra dels castella-
rencs Marina Antúnez, Jesús Gómez 
i Pere Herrero i, alhora, el paisatge de 
Castellar del Vallès. S’ha pensat una 
excursió fàcil que s’iniciarà davant 
de l’IE Sant Esteve i que finalitzarà 
a l’ermita de Sant Pere d’Ullastre .  
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Qualsevol espot publicitari de Co-
ca-Cola es quedaria curt per defi-
nir la passió que sent l’Antonio per 
la marca. Ni els anuncis que reflexi-
onen sobre la felicitat implícita del 
producte, ni els que en ressalten la 
immortalitat de la tradició.

La vida del propietari del 
Museu de Coca-Cola de Castellar, 
Antonio Martínez, gira entorn d’am-
polles de vidre encintades amb la 
identitària etiqueta de color vermell 
llampant. I en té de tota classe, la ma-
joria exclusives, d’edicions especials 
limitades. Mundials de futbol, olim-
píades, polítiques –com la de felici-
tació a l’Obama per entrar a la Casa 
Blanca o una que commemora els 40 
anys d’independència de l’Índia–, di-
buixos animats o, per exemple, cine-

matogràfiques, d’Star Wars, Harry 
Potter o James Bond. Al seu museu, 
n’hi ha més de tres milers. I ara n’hi 
afegirà una, única: la de la 50a Tro-
bada de Col·leccionistes de Coca-Co-
la a Castellar del Vallès. 

Un bon grapat d’electors apro-

Una passió impossible d’esbravar
Diumenge es 
va celebrar la 
50a trobada de 
col·leccionistes 
de coca-cola 

  Guillem Plans

No només tenen ampolles i llaunes, 
també vasos, roba, joguines, pòsters, 
calendaris, pins, imants, taps. 

Aquest any, l’Antonio estava una 
mica moix per l’absència d’alguns dels 
habituals a la Trobada: “M’han fallat 
molts paradistes que venen de l’es-
tranger. Estaven preocupats per 
la situació entre Espanya i Cata-
lunya. Els alemanys, per exemple, 
venen en cotxe i estaven preocupat 
per si es tallaven carreteres. Tot i 
això, ha vingut un belga, que no ha 

fiten que són al col·legi electoral per 
fer un tomb, encuriosits per la tro-
bada.  La gent bada entre la quinze-
na de taulells dels col·leccionistes, a 
l’Espai Tolrà. En aquesta edició, una 
altra de les novetats són les llaunes 
de sabors estranys: herbes aromà-

tiques, picant o cafè. Els paradistes 
han vingut de diferents ciutats per 
intercanviar-se productes, vendre’n 
i comprar-ne. Acostumen a coinci-
dir a les trobades i, de fet, compar-
tir la mateixa passió els ha fet es-
trènyer una bona relació d’amistat. 

Milers d’ampolles de Coca-Cola a la 50a Trobada de Col·leccionistes, celebrada a l’Espai Tolrà. || Q. PASCUAL

És una porció del 
patrimoni del Museu 

regentat per l’Antonio

Ampolles de Coca-Cola

3.000

tingut cap problema, i també dos o 
tres paradistes més de França”, co-
menta. Però també sap que, probable-
ment en poc temps, tornaran a coinci-
dir d’alguna altra manera. Perquè ni 
la política esbrava la Coca-Cola. I, ni 
de bon tros, la passió de l’Antonio.  
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DESTAQUEM

del 15 al 24  de novembre de 2019

DivenDres 15 
 
 
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

Dissabte 16 
 
 
11.30 h – CONTES
L’Hora del Conte infantil: 
El somni de la Xexília
a càrrec de l’Orquestra infantil de 
castellar (Oic)
Biblioteca Municipal antoni tort
Org.: acció Musical castellar i 
Biblioteca Municipal

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

20 h -  MÚSiCA
Festa del 1r aniversari de La 
Posidònia 
concert del grup de rumba los 
Desmadraos 
la Posidònia (c/torras)
Org.: la Posidònia
 

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
 
 

Dimecres 20
 
 
9.30 h – SORTiDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del caP
Org.: ajuntament i àrea Bàsica de 
Salut

 
 
 
 
 

DivenDres 22

De 9.30 a 14 h i de 18 a 20.30 h – 
JORNADA
Jornades d’infància, 
Adolescència i Educació: projec-
tes actuals i reptes de futur
El Mirador
Org.: ajuntament
inscripcions a www.castellarvalles.
cat/jornadespecplia 

17 h – MÚSiCA
Concert de Santa Cecília
El calissó d’en Roca
Org.: Escola Municipal de Música 
torre Balada

21 h - CiNEMA
Cinefòrum: Alabama Monroe
auditori Municipal
Org.: club cinema castellar vallès

Dissabte 23

De 10 a 14 h – JORNADA
Jornades d’infància, 
Adolescència i Educació: projec-
tes actuals i reptes de futur
El Mirador
Org.: ajuntament
inscripcions a www.castellarvalles.
cat/jornadespecplia 

11.30 h – JOCS
Racó 0-3 anys: “Fem soroll (mula 
amb cassoles)”
ludoteca Municipal les 3 Moreres
Org.: ludoteca Municipal

11.30 h – TALLER
Taller de robòtica: 
“Thinkering set”
adreçat a infants de 5 a 10 anys
hora: 11.30 h
lloc: Biblioteca Municipal antoni tort
Org.: SmaRtions i Biblioteca 
Municipal 
 

De 16 a 19 h – PROPOSTA
Els drets de cadascú, un món per 
a tothom. DUDi (Dia Universal 
dels Drets dels infants)
Espai tolrà
Org.: colònies i Esplai xiribec

De 16 a 21 h - ESPORT
Torneig de kenpo americà de 
Catalunya
Pavelló de Puigverd
Organització: lince’s Kenpo Karate 
Estudios

Diumenge 24

De 9.30 a 13.30 h – ESPORT
42è Cros de Castellar – 31è 
Memorial Pere Hernández
Pistes municipals d’atletisme
Org.: club atlètic castellar

16.30 h i 19 h - CiNEMA
Joker
auditori Municipal
Org.: ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec d’Ostres Ostres
Sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: amics del Ball de Saló

19 h i 20.30 h – TEATRE
Màgia Bandarra, amb Benet 
Rovira
Sala de Petit Format de l’ateneu
Org.: BNt Màgia

Hora del Conte infantil: ‘El somni de la 
Xexília’
Dissabte 16 · 11.30 h · Biblioteca Municipal

Aquest dissabte, la biblioteca acull una 
nova sessió de l’Hora del Conte Infantil. En 
aquesta ocasió, i en el marc de la celebra-
ció de Santa Cecília, patrona dels músics, 
els encarregats de conduir les històries 
seran els alumnes de l’Orquestra Infantil de 
Castellar (OIC) d’Acció Musical Castellar, 
una orquestra formada pe rnens i nenes de 
6 a 9 anys. Ells explicaran una petita histò-
ria d’un somni, el que va tenir la Xexília una 
nit de tardor. Va ser un somni tant apassio-
nat que tota ella es va sentir plena de colors i 
músiques de tota mena, refrec d’ales de pa-
pallones transparents a les puntes dels dits i 
refilets d’aucell enamorat omplien les seves 
orelles. Així de bé se sentia que va voler-ho 
explicar als seus amics. 

Jornades de portes obertes al Lab Castellar
Del 20 al 29 de novembre (excepte dissabte i diumenge), 17 h i 18 h; 
14 de desembre, 11 h i 12 h · Lab Castellar (2n pis d’El Mirador) · Org.: 
Ajuntament
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, de dl. a dv. de 10 a 20 h
Org.: La Pedra Fina i Viatges i Més, Lleure Solidari
Jocs d’enginy i llengua als comerços de Castellar
Fins al 9 de desembre
Més info a www.castellarvalles.cat
Org.: Comerç Castellar, Servei Local de Català, Voluntariat per la 
Llengua, Ajuntament i Diputació de Barcelona
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 15 EUROPA 
DiSSaBtE 16 PERMANYER 
DiUMENGE 17 CASTELLAR 
DillUNS 18 CASANOVAS 
DiMaRtS 19 ROS 
DiMEcRES 20 PERMANYER 
DijOUS 21 CATALUNYA 
DivENDRES 22 FENOY 
DiSSaBtE 23 CATALUNYA 
DiUMENGE 24 YANGÜELA 

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

DEFUNCiONS 

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

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

“No triem com o quan morirem. Només podem decidir com viurem.”
Joan Báez

@nuria_estrada_ner @edunardu @jordimateo70
Noches de radio Arbre i núvols Mercuri eclipsant el sol

MEMòRiES DE L’ARXiU D’HiSTòRiA 

iNSTAGRAM · @lactual

Aquest cartell, imprès per Ribera Im-
pressor, anuncia la programació del Ci-
nema Califòrnia durant la Festa Major de 
l’any 1953, que en aquell temps se celebra-
va a mitjans d’agost. Segons hi diu, es van 
projectar les quatre pel·lícules que van 
tenir més èxit a la sala de cinema aquella 
temporada, a més de l’inevitable No-do. 
Agraïm a tothom qui ens cedeix aquest 
tipus de documents perquè els puguem 
compartir amb tothom.|| FONS: CAL JULIà 

|| TEXT: ROGER ROCAVERT || ARXIUHISTORIA-

CASTELLAR@GMAIL.COM 

Cartell del Cinema 
Califòrnia, agost
de 1953

Optimón Òptics 
Passeig, 36

T| 93 714 22 88

Dona vida a les 
ulleres antigues

Recoma-
nació

penúltima

Jordi Colomina Manzanera       
60 anys · 08/11/2019   
Antònia Llobet Sans  
81 anys · 08/11/2019   
Benito Benítez Solano      
79 anys · 09/11/2019
Lucrecia  Casado Aguilera    
93 anys · 08/11/2019

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

Quan s’aproximen les dates més màgiques de 
l’any, en què estrenem, regalem, i fins i tot ar-
ribem a llençar, aturem-nos i pensem si altres 
poden fer ús d’allò que ja no necessitem. 
Si per Nadal et regalen ulleres noves, no llen-
cis les velles! Altres persones, amb menys re-
cursos, les podran reutilitzar. 
Des d’Optimón Òptics col·laborem des de fa 
molts anys amb l’ONG Òptics pel Món en el 
projecte “Ulleres Solidàries”. Des del nostre es-
tabliment (i altres que col·laboren amb el pro-
jecte) es recullen ulleres amb lents que les per-
sones ja no necessiten i s’envien a la universitat 
d’Òptica i Optometria de Terrassa. 
Una vegada allà, després de netejar i organit-
zar tot el material, s’especifica la graduació, el 
tipus de lents, i s’envia a països amb menys re-
cursos. Amb totes aquestes ulleres que tornen 
a ser aptes per ser reutilitzades, un grup d’òp-
tics-optometristes es desplacen aquests països 
i munten una consulta on es realitzen exàmens 
visuals al major nombre de persones possible. 
En cas de detectar qualsevol anomalia refrac-
tiva, l’equip determina la prescripció adequa-
da per a cada pacient i els lliuren les ulleres de 
manera totalment gratuïta. 
Aquest Nadal, dona vida a les teves ulleres. 
Regala la opció de veure-hi arreu del món.
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la contra

David Sabat

M’agrada volar, 
és com aquell que 
juga a futbol

El pilot privat més jove d’Espanya
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Als 17 anys, aquest castellarenc s’ha convertit en el 
pilot privat més jove d’Espanya després de passar 
per un curs de cadets a l’Aeroclub BCN Sabadell. El 
següent pas: ser pilot comercial en una aerolínia

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Sociable
Un defecte que no pots dominar?
Soc massa perfeccionista
Una persona que admires?
El meu instructor Darío Tubilla
Quin plat t’agrada més?
Els macarrons
Un animal?
El gos
Un cantant?
Estopa
Un llibre?
‘Sully. Hazaña en el Hudson’
Un avió?
El que porto, el Cessna 152
Un aeroport?
El d’ Innsbruck
Un indret de Castellar?
La plaça Major
Què es veu des de l’aire de Castellar?
Es veu l’església molt gran

”

“

· Et va començar a interessar el 
tema de l’aviació als sis anys, oi?
Això diuen els meus pares. Ja m’agra-
dava abans, però als sis anys en un vi-
atge d’avió a Granada vaig demanar 
de veure la cabina del pilot. Em van 
fer seure a la falda del pilot. Va ser 
tot un món i vaig sortir-ne al·lucinat, 
dient que em volia dedicar a ser pilot.

· Com arribes a fer el curs a l’Ae-
roclub BCN Sabadell?
Una vegada van fer la Festa del Cel 
a Lleida i ens vam trobar amb di-
ferents escoles, entre elles la BCN 
Flight School de l’Aeroclub de Saba-
dell. De fet, era l’única que feia curs 
cadet, és a dir que agafava cadets 
d’entre 15 i 17 anys.

· Per què aquesta pressa a entrar 
tan jove en el món de l’aviació?

Perquè m’agrada. És com aquell 
que juga a futbol. Vaig entrar amb 
14 anys, no deixaven entrar si no en 
tenies 15. Però com que el curs el 
feien a l’agost i els 15 els faig a l’oc-
tubre, em van deixar entrar.

· Què recordes de la primera ve-
gada que vas agafar una avio-
neta?
Doncs que allà començava tot.

· Has fet 47 hores de pràctica en 
l’aire. Si jo vull anar en avioneta 
a Lleida, m’hi pots portar?
Sí. No et puc portar a Barcelona 
però sí a Mallorca, Eivissa, Menor-
ca. Puc volar fins a Girona i al sud 
fins a Reus. Ja he fet viatges entre 
Sabadell i Girona i Sabadell i Reus.

· Ja has portat els teus pares?
No, perquè encara no tinc els papers. 
En un mes els tindré. De fet, seran els 
primers passatgers. Són avionetes 

biplaça i només n’hi cap un. Hauré 
de fer més d’un viatge, deixar un i 
agafar l’altre.

· Estàs al dia de canvis en les ae-
rolínies i de si incorporen nous 
avions a les seves flotes?
Sí, l’altre dia, per exemple, el grup 
IAG, on hi ha Iberia, va comprar Air 
Europa per 1.000 milions d’euros.

· Vas al Prat a fer fotos als avi-
ons?
Sí, hi vaig molt sovint. Puc veure els 
avions que passen per sobre i sé di-
ferenciar-los. La meva càmera està 
plena d’imatges. Puc dir els models 
i la companyia amb què volen. 

· Quin és el següent pas que faràs 
en la teva formació com a pilot?
Haig d’acabar tres llicències més: 
una teòrica per ser pilot comercial, 
una per volar amb avions de doble 
motor i una altra de maneig d’instru-

ments sense mirar fora de la finestra.
· i llavors et pots adreçar a les 
companyies aèries?
Sí, puc entrar a qualsevol companyia. 
No tinc cap preferència, mentre voli.

· Algunes companyies low-cost 
estan acomiadant pilots...
Sí, però de pilots sempre n’hi haurà.   
Sempre hi ha companyies, més peti-
tes o més grans.

· Quan tinguis 18 anys, aniràs pel 
carnet de conduir?
Bé, això ja arribarà. Primer de tot haig 
de ser pilot comercial.

· Coneixes des de l’aire la nostra 
comarca. Com és des de dalt?
Es veuen moltes carreteres. I també 
hi ha molts habitatges.

· Quan vas de passatger en un avió 
en què et fixes?
Miro per la finestra. Em fixo en el mo-

ment que es treuen les rodes, en l’avió 
quan treu el flap...

· També et fixes en les explicaci-
ons que fan les hostesses de les 
normes de seguretat?
No m’hi fixo gaire. Com que no s’es-
tavellarà, no estic atent a les explica-
cions. L’avió és el mitjà de transport 
més segur, per sobre del cotxe, el tren 
o el vaixell.

· Però quan voles en avioneta no 
tens la sensació que pots caure?
No. Encara que sigui una avioneta, 
aquesta segueix volant si s’espatlla el 
motor. No cau com una pedra.

· Has provat mai un avió a reacció?
No es prova fins que entres a la línia. 
La formació abans d’entrar en una 
línia aèria es fa amb hèlix. Suposo que 
deu ser molt diferent portar un avió 
que no pesa res a un que en pot arri-
bar a pesar més de 40. 

  Jordi Rius


