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Setmanari d’informació local

 Carlota Parés, estudiant del doble grau en Enginyeria Informàtica i Enginyeria Telemàtica, acompanyada de la presidenta de Microsoft, Pilar López, i el conseller delegat de CaixaBank, Gonzalo Gortázar.|| cedida
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tret de sortida de l’onzè Consell d’infants 

La Sala de Plens de Ca l’Alberola va 
acollir dijous passat la sessió de consti-
tució del Consell d’Infants 2019-2020.  
Des de la seva creació, 160 estudiants 
han format part de l’ens. L’acte va 
comptar amb la presència de l’alcalde, 
Ignasi Giménez, i el regidor de Cicles 
de Vida, Dani Pérez, a més de diver-
sos regidors del consistori castella-
renc i de familiars dels representants.

La sessió va començar amb la 
presentació dels 22 infants de 5è i 6è de 
primària que aquest curs formen part 
del Consell, un òrgan de participació 
en què hi són representades totes les 
escoles del municipi i que treballa, des 
de fa onze cursos, per aportar als polí-
tics la visió que els infants tenen sobre 
Castellar i la realitat que els envolta.

El Consell va presentar tres dels 
seus reptes: donar a conèixer el Con-
sell d’Infants, millorar les places i els 
carrers i comptar amb recursos per 
dur a terme actuacions. Els estudiants 
treballaran en tres comissions i una se-
cretaria: una comissió de correus que 
mantindrà contacte electrònic amb 
l’alcalde, regidors i tècnics municipals; 
una altra de difusió que s’encarregarà 
d’actualitzar el blog del Consell d’In-
fants, fer fotografies dels actes i infor-
mar sobre l’activitat del Consell; i una 
tercera comissió d’espai que se centra-
rà a preparar els materials i adequar 
les sales on es fan les trobades. 

Durant la sessió un represen-
tant va llegir una carta dels alumnes 
de 6è de primària adreçada a l’alcal-
de en què es demanava que es puguin 
recollir selectivament els residus de 
les papereres de la vila. 

  Redacció

ConsELL d’InfanTs | nou Curs 

Els membres del Consell d’Infants, acompanyats per l’alcalde i diversos representants institucionals, dijous passat. || a.p.

La castellarenca Carlota Parés Mor-
lans, estudiant del doble grau en En-
ginyeria Informàtica i Enginyeria 
Telemàtica de La Salle, ha estat la 
guanyadora de la segona edició dels 
Premis WONNOW, promoguts per 
CaixaBank i Microsoft, i que pre-
tenen impulsar, segons els convo-
cants, “la diversitat i la presència 
de dones en l’àmbit de la tecnolo-
gia i les ciències des del comença-
ment de la seva carrera profesi-
onal”. La jove castellarenda de 22 
anys ha aconseguit un premi especi-
al, valorat en 10.000 euros, per tenir 
el millor expedient acadèmic de totes 
les finalistes. A més, tindrà accés a 
una beca remunerada per treballar 
a CaixaBank i es beneficiarà d’un 
programa de ‘mentoring’ impartit 
per Microsoft Espanya, juntament 
amb nou estudiants més guardona-
des en aquesta edició.

En concret, les premiades, qua-
tre estudiants de Catalunya, dues de 
Múrcia, dues d’Andalusia, una de la 
Comunitat Valenciana i una de les 
Canàries, han estat escollides entre 
440 alumnes de graus STEM -ci-
ències, tecnologies, enginyeries i 
matemàtiques- de 70 universitats 
espanyoles que han participat en 

un expedient acadèmic brillant
La castellarenca 
Carlota Parés 
Morlans guanya 
el premi Wonnow 
adreçat a dones 
estudiants steM

  Redacció

2018’ assenyala que només un 34% 
de dones són titulades en STEM i re-
presenten el 17% dels professionals 
especialistes en el sector tecnològic.

En l’acte de lliurament dels pre-
mis, el conseller delegat de Caixa-
Bank, Gonzalo Gortázar, ha explicat 
que, “amb els Premis WONNOW 
volem donar suport al desenvo-
lupament femení en professions 
clau i posar en valor l’esforç i el 
compromís de dones com vosaltres 
que aposten per aquests estudis”. 
Per la seva banda, la presidenta de 

La castellarenca Carlota Parés Morlans, al centre, amb el xec i la resta de guanyadores del ‘WonnoW’.  ||cedida

Microsoft Espanya, Pilar López,  ha 
subratllat que “és prioritari fomen-
tar la vocació i el talent femení,  i 
no només en el sector tecnològic, 
ja que el talent digital és impres-
cindible per a qualsevol industria 
en aquests moments. Les dones 
ja fan servir la tecnologia, però 
volem que, a més, la inventin, que 
en siguin protagonistes i que aju-
din a resoldre els grans problemes 
a què ens enfrontem com a socie-
tat. Aquest és l’esperit dels Premis 
WONNOW”.  

aquesta segona edició dels premis. 
Per triar-les, a més de l’expedient 
acadèmic, se n’ha valorat l’expe-
riència personal. Les participants 
han emplenat un formulari amb al-
gunes preguntes per examinar els 
seus mèrits i conèixer el seu perfil. 
A més, s’ha valorat el seu currícu-
lum i la nota mitjana dels 180 pri-
mers crèdits superats.

Segons el comunicat fet públic 
per Caixabank amb el nom de les 
guardonades, l’estudi de la Comissió 
Europea ‘Les dones en l’era digital 

CaRLoTa PaRÉs 

“Cal animar les 
nenes perquè perdin 
la por a les ciències” 

La tecnologia l’ha apassionat 
des de ben petita. Els ordinadors 
sempre han despertat la seva 
curiositat . Tenia clar que volia 
estudiar una enginyeria i és per 
això que Carlota Parés es va 
decidir a cursar el doble grau d’En-
ginyeria Telemàtica de La Salle. 
“Ha estat i és dura. Encara més si 
ho combines amb recerca a dos 
departaments de la universitat. 
Fa falta molt esforç, constància 
i també passió i confiança”. Per 
triar les guanyadores, a més de 
l’expedient acadèmic, des de 
WONNOW van valorar l’experi-
ència personal. “Van valorar tota 
la meva trajectòria. No només el 
meu expedient, també els cursos 
que he realitzat, la recerca que 
he portat a terme, les activitats 
de caràcter social que també 
he fet, com un voluntariat, i 
una carta de motivació”.  
Aquest premi vol posar en 
valor les dones en l’àmbit de 
la tecnologia i les ciències. Per 
a la guardonada, aquest tipus 
de premis són necessaris per 
conscienciar la societat. “El 34% 
de les dones són titulades de 
graus STEM (Ciència, Tecnologia, 
Enginyeria i Matemàtiques). 
Estem parlant d’unes xifres 
veritablement alarmants i encara 
més si tenim en compte que el 
65% de les feines del futur esta-
ran emmarcades dins d’aquest 
àmbit”. També cal incidir des de 
l’educació: “Ens cal treballar amb 
les nenes des de ben petites per 
animar-les a perdre la por a les 
matemàtiques i a les ciències”.

 ||c. domene

CIènCIEs | PreMis WonnoW

el tema de la setmana ensenyament
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tecnologia

Fer que les idees prenguin forma

La dinamitzadora Erica Hassan utilitzant la fresadora del Lab Castellar que serveix per a prototips de disseny industrial, peces industrials i eines educatives. || q.pascual

Compartir coneixement. Aquest és l’ori-
gen del moviment maker, aquella que 
representa la cultura Do it Yourself, que 
promou la idea que tothom és capaç de 
desenvolupar qualsevol tasca en lloc de 
contractar un especialista per realit-
zar-la. Aquesta és la base del projecte 
d’innovació digital Lab Castellar, situat 
al segon pis d’El Mirador (al costat de la 
terrassa) que fins al 14 de desembre està 
fent portes obertes per presentar el pro-
jecte a la ciutadania. “Es tracta que la 
gent tingui una idea i prengui forma”, 
explicava dimecres Oriol Torrecillas, un 
dels dos dinamitzadors de l’espai, mem-
bre de la Fundació CIM.

L’objectiu d’aquestes jornades és 
“apropar-se a la fabricació digital, co-
mençar a trobar-se amb les eines de 
disseny 2D i 3D  i totes les seves possi-
bilitats i per aquell que ja tingui pro-
jectes pensats volem crear un espai 
‘maker’ per fer projectes conjunts i 
col·laboratius per al municipi o per 
a un mateix” assegurava la dinamitza-
dora Erica Hassan.  A més, també s’ha 
mostrat el funcionament de les diferents 
eines de fabricació controlades per ordi-
nador que hi ha ubicades, com ara quatre 
impressores 3D (tres de filament plàstic 
i una d’alimentació), una fresadora, una 
talladora làser o un plòter de vinil, fins ara 
només a l’abast dels sectors industrials. 
“La idea és poder aplicar tota aquesta 
tecnologia com una eina més a la vida 
quotidiana i al treball que tenim”, ad-
verteix Hassan.

Les jornades, amb el format de dues 
visites d’una hora de durada cadascuna,  
continuaran del 26 al 28 de novembre de 
17 a 19 h, i el 14 de desembre a les 11 hores 
i a les 12 hores.
També s’estan dissenyant diferents ta-

  J. Rius / R. Gómez

LaB CasTELLaR | Portes oBertes

llers adreçats a tota la ciutadania, que 
s’han previst entre el 3 i el 19 de desem-
bre, de 17 a 19 hores. Els tallers estaran 
dividits en dues parts, una part teòrica 
i una altra pràctica, “oberts a tots els 
perfils, com un primer acostament 
a la fabricació digital. Coneixerem 
eines de disseny 2D que servirien per 
a les màquines de tall làser i el plòter 
de tall i una mica de 3D amb progra-
mari lliure”.

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 pro-
gramat dues edicions del curs “Disseny 
3D i fabricació digital”, de 40 hores de du-
rada, que s’impartirà del 29 de novembre 
al 13 de desembre i del 13 al 24 de gener, 

el projecte d’innovació 
digital Lab Castellar 
celebra les seves 
primeres portes obertes

en ambdós casos de dilluns a divendres, 
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 di-
lluns a divendres de 8 a 14 hores.

visita del consell escolar municipal

D’altra banda, el Consell Escolar Muni-
cipal va visitar dilluns passat les instal-
lacions del Lab Castellar. El consell està 
format per una representació de les 
AMPA i les direccions dels centres es-
colars de la vila tant d’infantil, primà-
ria i secundària, com també de l’Escola 
d’Adults, les escoles bressol i l’Escola Mu-
nicipal de Música.

Així, la trobada de presentació del 
Lab Castellar va incloure una visita guiada 
i una demostració de la maquinària que es-

tarà a l’abast dels castellarencs. “Volíem 
que tota la comunitat educativa pogu-
és veure en primera persona les instal-
lacions del Lab Castellar. La reacció ha 
estat molt bona i ja estem pensant de 
quina manera es pot traslladar tot el 
coneixement que tenim al Lab Caste-
llar també a les aules dels centres tant 
d’infantil i primària, com de secundà-
ria” explicava el regidor d’Educació,  Joan 
Creus, que va afegir que “tenir aquesta 
tecnologia a la nostra disposició, amb el 
suport d’experts i formadors, farà que 
puguem fer aquesta transferència de 
coneixement a les aules”.

Des del Consell Escolar ja han sorgit 
els primers suggeriments per dur a terme 
propostes educatives al Lab Castellar per 
aprofitar el potencial de l’equipament. 

de disseny 3d 
i fabricació 
digital es 

faran del 29 de 
novembre al 13 
de desembre i 

del 13 al 24 
de gener 

CURsos
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Un any més, Castellar del Vallès s’ha 
sumat a la Setmana Europea de Pre-
venció de Residus a través de diverses 
activitats que s’han coordinat des de 
la regidoria de Transició Ecològica, 
amb la col·laboració de la Diputació i 
el Consorci per a la Gestió de Residus .

Així, dimecres passat, l’enginye-
ra agrònoma Esther Peñarrubia, va 
oferir a la Sala Lluís Valls Areny d’El 
Mirador, el taller Residu zero a casa, 
una activitat en què van participar 
una trentena de persones. “El resi-
du zero és un estil de vida per inten-
tar generar els mínims residus”, 
explica Peñarrubia. L’enginyera va 
enfocar l’activitat en l’àmbit de la hi-
giene corporal, la neteja de la llar i la 
cosmètica. “Hi ha cinc r, la primera 
i més important és la de rebutjar.  

La resta són reduir, reutilitzar, re-
ciclar i compostar la resta o retor-
nar”, afegeix. “Hi ha molts plàstics 
que s’acumulen a la llar. Una de les 
pautes per generar menys residus 
és, per exemple, comprar a granel”, 
constata Peñarrúbia. “Arribar a re-
sidu zero és impossible, però arri-
bar a gairebé no generar-ne és pos-
sible”, assegura.

A banda d’aquest taller,  la set-
mana que ve s’instal·larà l’exposició 
Planeta plastificat a la Sala Lluís Valls 

guerra oberta contra el plàstic a la llar

Castellar se suma a 
la setmana europea 
de la Prevenció 
de residus amb 
dues activitats

Esther Peñarrubia va dur a terme el taller de ‘Residu zero a casa’, dimecres passat.  || c.d.

MEdI aMBIEnT| taLLer

Areny d’El Mirador, una proposta que 
inclou una visita virtual al Centre de 
Tractament de Residus del Vallès 
Occidental. Tal com detalla la tècni-
ca de Medi Ambient, Pilar Córdoba, 
l’objectiu d’aquestes dues activitats és 
sensibilitzar la ciutadania amb la ne-
cessitat “d’eliminar l’ús de plàstics, 
de trobar alternatives més sosteni-
bles i més saludables”. “És impor-
tant reflexionar sobre la proble-
màtica dels envasos, el seu origen, 
l’impacte que pot tenir en el medi 

  Rocío Gómez 

ambient”, recorda la tècnica.
En aquest sentit, des del go-

vern local un dels fulls de ruta per a 
aquest mandat és la posada en marxa 
de polítiques en l’àmbit de l’emer-
gència climàtica, d’accions concre-
tes i d’impacte directe. De fet, el 
maig passat es va crear una regido-
ria de nova fornada, la Regidoria de 
Transició Ecològica. Una de les pri-
meres iniciatives que es van concre-
tar, des d’aquesta nova àrea, va ser 
l’elaboració d’un decàleg per afron-
tar l’emergència climàtica. Un dels 
punts que destaquen és l’eliminació 
del plàstic d’un sol ús a tots els equi-
paments municipals. “Hem elabo-
rat una normativa de desenvolu-
pament intern, amb accions com el 
canvi dels gots de plàstic de les mà-
quines dispensadores de cafè per 
gots biodegradables, o bé que no es 
dispensi el got i hi puguis posar la 
teva tassa. L’objectiu no és només 
reciclar, sinó no generar residus”, 
explica Yolanda Rivera, regidora de 
Transició Ecològica. Val a dir que el 
decàleg també recull mesures com 
l’impuls de l’administració sosteni-
ble, la promoció d’una fiscalitat verda 
i de les energies renovables als equi-
paments municipals.  

PoLíGon | exPortaCió

L’empresa castellarenca Celo –es-
pecialitzada en la fabricació de sis-
temes de fixació i cargols per a la 
construcció i la indústria situada 
al polígon del Pla de la Bruguera– 
comença a obrir un mercat impor-
tant a l’Àfrica subsahariana gràcies 
a un acord per vendre 90.000 cai-
xes de productes de construcció a 
la Costa d’Ivori. L’operació ha comp-
tat amb el suport d’Acció, l’agència 
de la Conselleria d’Empresa i Co-
neixement.

L’acord ha estat signat pels 
principals distribuïdors del sec-
tor del país africà i cada una de les 
90.000 caixes conté un miler d’uni-
tats de productes com cargols i sis-
temes de fixació i subjecció. Celo té 
una plantilla de més de 380 treba-
lladors repartits en quatre plan-
tes de producció situades a la Xina, 
els Estats Units i Alemanya, a més 
de la fàbrica a Castellar del Vallès. 
L’empresa va tancar l’any 2018 amb 
una facturació de 64 milions d’eu-
ros i confia a superar aquesta xifra 
el 2019.  A banda de les plantes de 
producció, també compta amb vuit 
centres logístics.   || redacció

Celo obre 
mercat a la 
Costa d’Ivori

actualitat
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La ciutadania empadronada a Castellar, 
les entitats i grups estables inscrits al 
registre municipal i el Consell d’Infants 
de la vila podran presentar des del dia 
25 de novembre i fins al 26 de gener les 
seves propostes d’inversió en el marc 
del procés de pressupostos participa-
tius 2020. Així doncs, la setmana que 
ve l’Ajuntament engegarà la cinquena 
edició consecutiva d’una iniciativa que 
enguany està dotada novament amb 
200.000 euros. 

Com en l’edició anterior, les pro-
postes s’agruparan en dues categories 
diferenciades: una dotada amb 150.000 
euros per a projectes d’inversió loca-
litzats al nucli urbà i una altra dotada 
amb 50.000 per a projectes d’inversió 
localitzats a Sant Feliu del Racó i a les 
urbanitzacions. En tots els casos, les 
propostes presentades no podran su-
perar l’import màxim de 50.000 euros, 
IVA inclòs.

Les propostes es podran presen-
tar, d’una banda, omplint el formulari 
que  s’habilitarà a la pàgina web muni-
cipal (www.castellarvalles.cat/pressu-
postosparticipatius). Al mateix apartat 
del web també es podrà descarregar 
una fitxa que es pot lliurar degudament 
emplenada al SAC (El Mirador). El SAC 
també disposarà de fitxes normalitza-

Obert el període de 
presentació de propostes

PREssUPosTos PaRTICIPaTIUs | anY 2020

des per facilitar a qui les sol·liciti.
Les propostes que es presentin 

podran referir-se a qualsevol tipus d’ac-
tuació que formi part del capítol d’inver-
sions, és a dir, d’una despesa destinada 
a la compra, construcció o rehabilitació 
d’elements que siguin perdurables en el 
temps. Per tant, no es podran proposar 
l’execució de serveis o la contractació de 
persones. A més, hauran de donar res-
posta a una necessitat concreta i s’hau-
ran de poder executar en la seva tota-
litat fins al 31 de de desembre de 2021. 
La novetat d’aquesta edició és l’ampli-
ació del termini d’execució de les pro-
postes un any més del que era habitual. 
“L’objectiu és poder disposar de més 
temps per concretar tots els detalls 
tant del disseny com de l’execució de 
les propostes guanyadores”, apunta 
la regidora de Responsabilitat Social, 
Carol Gómez. 

Finalitzat el termini de presen-
tació, els mateixos serveis tècnics mu-
nicipals seran els encarregats d’avalu-
ar-ne la viabilitat entre el 27 de gener i 
el 14 de febrer. En una audiència públi-
ca prevista el 12 de març es faran públi-
ques les propostes seleccionades, que 
podran ser defensades pels proposants. 
A més, el dia 13 de març es publicaran en 
un suplement de L’Actual.  || redacció

A molts dels supermercats, botigues 
de llaminadures i, fins i tot, forns d’ar-
reu de l’Estat espanyol és habitual 
trobar un dels pastissets més popu-
lars per a infants i no tan infants: la 
Pantera Rosa. El mític dolç de la casa 
Bimbo va ser obra del químic caste-
llarenc Josep Pujol i Codina, que ha 
mort amb 86 anys i que va ser aco-
miadat per familiars i amics dissab-
te passat al tanatori de Castellar. El 
Josep va entrar a treballar a la Bimbo 
el 1967, després de passar per Galli-
na Blanca, al Departament d’Inno-
vació de la planta de Granollers. Va 
ser arribar i moldre, perquè el 1973 
es va fer lloc a la història de la pastis-
seria industrial inventant el dolç Pan-
tera Rosa. Quan Pujol va presentar 
l’innovador dolç, justament Bimbo 
acabava de comprar els drets de la 
Pantera Rosa i va poder lligar un nou 
producte de color rosa amb un dels 
personatges animats que faria més 
fortuna a la història de la televisió i 
el cinema.

Aquest mític pastís no només 
continua al mercat gairebé cinquan-
ta anys després que Pujol l’inven-

adeu a josep Pujol, l’inventor 
del pastisset Pantera rosa

tés, sinó que ara també conviu amb 
Donuts Pantera Rosa. El que no sap 
tothom és que el Josep, tal i com va 
explicar en diverses entrevistes con-
cedides a L’ACTUAL i Ràdio Caste-
llar, va fer-ho pensant que triomfa-
ria una altra proposta que també va 
presentar, el TeleBimbo.

oBITUaRI |  (1932-2019)

La notícia ha estat ‘trending 
topic’ a Espanya generant més de 
13.000 tweets i més d’un centenar 
de mitjans d’Espanya i Catalunya 
han recollit la informació demos-
trant l’enorme èxit que va assolir el 
castellarenc quan va idear aquest 
peculiar pastisset.  || redacció

Josep Pujol, en una imatge cedida per la  seva família.  || cedida

actualitat
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EfEMèRIdE | no VioLÈnCia MasCLista

Castellar s’uneix un any més a la commemora-
ció del Dia Internacional per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones, que se celebra 
arreu del món el 25 de novembre i que aquest 
2019 respon al lema “Ens volem vives”, amb la 
celebració de diverses activitats que tindran 
lloc a partir de dilluns que ve. Així, la Comis-
sió Municipal per la Igualtat d’Oportunitats 
ha organitzat un seguit de propostes que co-
mençaran amb el taller “Micromasclismes, 
què són?”, el mateix dia 25 entre les 9.30 i les 
12.30 hores. L’activitat, a càrrec d’Antònia 
Guerrero, psicòloga i psicoterapeuta de grup, 
experta en gènere, tindrà lloc a l’Escola Mu-
nicipal d’Adults i té com a objectiu identifi-
car i donar visibilitat als micromasclismes, i 
com coarten la llibertat de les dones. També 
al matí (11 h) la plaça de la Fàbrica Nova serà 
l’escenari de la primera lectura del manifest 
unitari, a càrrec d’alumnes de l’Escola Muni-
cipal d’Adults i amb la música de l’Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada. 

Ja a la tarda, el grup de participació juve-
nil Taulacció i el Consell d’Adolescents duran 
a terme a les 17 h, a la plaça del Mercat, una 
activitat de sensibilització sobre la violència 
masclista, mentre que a les 17.30 h engegarà 
al vestíbul de l’Auditori una activitat d’estam-
pació de bosses titulada “Fes la teva totebag”. 
Mitja hora més tard, a les 18 h, la Sala d’Actes 
d’El Mirador acollirà l’acte institucional d’en-
guany, que inclourà un concert de la cantant 
Clàudia Cabero, guanyadora de l’XI Concurs 

La cantant Clàudia Cabero actuarà el dia 25 a la sala d’actes dins de l’acte intitucional. || cedida

  Redacció

Castellar s’adhereix a la 
commemoració del dia 
per a l’eliminació de la 
Violència envers les dones

25 de novembre: ‘ens volem vives’

Sons de la Mediterrània, promogut pel Grup Ender-
rock en l’edició del 2018, la lectura del manifest, un 
minut de silenci en record de les víctimes i “l’ence-
sa d’espelmes per al record”, com a sensibilització i 
lluita contra la violència envers les dones. 

Les activitats puntuals continuaran dimecres 
27 de novembre amb la caminada del cicle “Camina 
i fes salut” sota el títol “Fem passes contra les vio-
lències”, a partir de les 9.30 hores des del CAP. A la 
tarda (19 h), Tothicap proposa el taller “Viatge sonor, 
un massatge per a l’ànima”, a càrrec de Sílvia Ga-
llego, terapeuta holística i  musicoterapeuta. L’ac-
tivitat té les places limitades i requereix d’inscrip-
ció prèvia, al telèfon 649 54 58 03 (tarda) o a través 
del correu electrònic tothicapcastellar@gmail.com. 

A banda d’aquestes propostes, també s’ha inclòs 
en la programació l’exposició “Violència de gènere 
al Pakistan”, amb fotografies d’Emilio Morenatti, i 
“Khusra. Transsexuals al Pakistan”, de Marta Ra-
moneda i amb projecció audiovisual, organitzada per 
Viatges i Més, Lleure Solidari, i La Pedra Fina, que 
es pot visitar fins al 3 de desembre a El Mirador. A 
més, l’Escola d’Adults acull entre el 25 de novembre 
i el 5 de desembre la mostra “Camins cap a la lliber-
tat”, mentre que durant les mateixes dates la Bibli-
oteca Municipal oferirà una mostra de bibliografia 
relaciona amb aquesta temàtica. Alhora, entre el 25 
de novembre i l’1 de desembre s’il·luminarà en color 
lila el nom de Castellar del Vallès instal·lat en una de 
les rotondes de la carretera B-124. 

donEs d’ERC | xerrada

Les Dones d’ERC Castellar han pro-
gramat un cicle de xerrades titulat 
“Història és nom de dona”, que s’ini-
ciarà el 28 de novembre i que han 
fet coincidir amb els actes emmar-
cats en el Dia per a l’Eliminació de 
la Violència envers les Dones, el 
25N. La primera proposta donarà a 
conèixer la figura de Mileva Marić, 
la primera dona d’Einstein, i anirà 
a càrrec de Montse Ribell. Des de 
l’Assemblea de Dones d’ERC Cas-
tellar han explicat que aquest vol 
ser un cicle per visibilitzar “dones 
lluitadores i sorprenents” que van 
patir diferents graus de violència 
masclista i que encara avui no han 
estat reconegudes com mereixen. 
“D’alguna manera ens permetrà 
fer ‘reparació històrica’, és a dir,  
conèixer aquella part d’aques-
tes dones brillants que no se’ns 
ha volgut explicar”.   || redacció

Coneixent
Mileva Marić

+25n | Les Carnera

El col·lectiu feminista Les Carnera 
fa un crida per participar diumen-
ge 24, a les 19 h, en una concentració 
contra la violència masclista davant 
dels Jutjats de Sabadell. “Hi ha 90 
de nosaltres que no hi seran, les 
han matat aquest 2019 (51 segons 
les dades oficials, la justícia patri-
arcal està estudiant la resta)”. Les 
Carnera es trobaran a les 18:50 h a 
la parada de taxis que hi ha davant 
dels jutjats.   || redacció

Concentració 
davant els jutjats
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La policia local de Castellar del Vallès 
ha incorporat recentment dos nous 
agents que han superat el procés de 
selecció de dues places vacants in-
closes a l’oferta pública d’ocupació 
d’aquest 2019. Es tracta de Xavier 
G. M. i Sandra S. A., que a partir 
d’aquesta setmana i fins a finals del 
mes de juny assistiran al curs pre-
ceptiu que s’imparteix a l’Escola de 
Policia de Catalunya. 

“Hem cobert dues vacants 
que teníem dins de la plantilla”, 
va explicar el regidor de Seguretat 
Ciutadana, Pepe Leiva, que va afegir: 
“La ràtio que tenim està una mica 
per sota de les ràtios policials dels 
municipis equiparables al nostre. 
La ràtio de comparació intermu-
nicipal de la Diputació de Barce-
lona diu que la mitjana hauria de 
ser d’1,4 i nosaltres estem a 1,2. De 
cara al futur volem augmentar la 
plantilla, però tenim diferents im-
possibilitats, perquè estem en un 
pla d’ajust”. 

El regidor va manifestar que 

dos nous agents de policia local

Martínez, Giménez i Creus amb els dos nous agents, Xavier G. i sandra s. || aj. cast.

en aquests moments el cos d’agents locals compta amb 34 efectius

l’augment o la renovació de la plan-
tilla es farà amb diferents tipus de 
jubilacions i amb noves incorpora-
cions “una vegada que legalment 
es pugui fer. A més, en breu també 
es posarà en marxa el cos d’agents 
cívics, que ens ajudarà a cobrir 
alguns serveis i així, el cos oficial 
podrà dedicar-se a tasques pròpia-
ment policials ”, va recordar Leiva.

  Cristina domene

sEGURETaT CIUTadana | inCorPoraCió

L’alcalde, Ignasi Giménez, el 
primer tinent d’alcalde, Joan Creus, 
i el cap de la policia local de Caste-
llar del Vallès, Armand Martínez, 
divendres passat van rebre oficial-
ment els dos nous treballadors del 
cos local, que en l’actualitat compta 
amb 34 efectius: un sotsinspector i 
cap de la policia local, set caporals 
i 26 agents. 

La policia local repartirà durant 
els propers dies avisos preventius 
entre els propietaris de vehicles es-
tacionats indegudament en zones 
senyalitzades amb línies grogues 
contínues a les urbanitzacions. El 
motiu és conscienciar els conduc-
tors de la importància de respec-
tar aquesta senyalització per ga-

Dilluns passat els Bombers Vo-
luntaris de Castellar del Vallès 
van fer una sortida per un ve-
hicle que cremava al punt qui-
lomètric 29, a la carretera C-
1415a. El cotxe i la vegetació del 
voltant en van quedar afectats. 
Sortosament, no es van haver 
de lamentar ferits. L’extició del 
foc i l’actuació va ser conjunta 
entre els Bombers Voluntaris 
de Castellar, la policia local de 
la vila, la policia local de Sent-
menat i els serveis d’emergèn-
cies mèdiques.  .  || c. d.

Crema d’un vehicle a la C-1415a

La policia avisarà  els vehicles estacionats 
davant línies grogues a les urbanitzacions

sUCCÉs | intervenció

CaMPanya | senyalització

rantir la circulació dels vehicles 
d’emergència, com ara els cami-
ons de bombers i ADF, o els cami-
ons que distribueixen sal.

L’ordenança municipal prohi-
beix parar o estacionar en una zona 
senyalitzada amb una marca groga 
longitudinal contínua. La vulnera-
ció comporta sancions de 80 €.  

apagant el foc. || bombers castellar



DEL 22 AL 28 DE novEmbrE DE 201908

actualitat  

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha obert els períodes d’ins-
cripció a dos tallers oberts a tota 
la ciutadana que tenen per objec-
tiu ensenyar els assistents a uti-
litzar un desfibril·lador.

Es tracta de dos tallers d’au-
toprotecció i suport vital bàsic i 
DEA que tindran lloc els dissab-
tes 30 de novembre i 14 de desem-
bre, i que tenen per objectiu dotar 
els participants de les eines i els 
recursos necessaris per identifi-
car una situació d’emergència i 
saber com actuar. Els tallers con-
sistiran en una exposició teòrica 
dels continguts i activitats pràc-
tiques de RCP (reanimació cardi-
opulmonar) pas a pas, PLS (posi-
ció lateral de seguretat), OVACE 
(obstrucció de la via aèria per cos 
estrany) i DEA (demostració de 
desfibril·lació externa automatit-
zada). També, a totes dues sessi-
ons, es farà una introducció a la 
cultura de l’autoprotecció, amb 
l’explicació dels conceptes de pe-
rill, autoprotecció i prevenció, i 
es parlarà sobre les situacions 
d’emergència més freqüents i les 
maneres de manejar-les.

Ambdós dies, l’horari del ta-

Dos tallers per aprendre a 
utilitzar el desfibril·lador

desfibril·ladors de Castellar. || cedida

saLUT | dinaMitzaCió CaMPanya | aLiMents

Avui divendres i demà dissab-
te té lloc el Gran Recapte d’Ali-
ments a Catalunya, la campanya 
de recollida d’aliments bàsics per 
aconseguir que les persones més 
necessitades del nostre entorn 
rebin ajuda alimentària, que en-
guany arriba a la desena edició. 
A Castellar, hi participen 8 co-
merços. Al centre de la vila, el su-
permercat Can Canyameres de 
la carretera Sentmenat, el Con-
dis del carrer Montcada, el Bon 
Àrea del carrer Sala Boadella i 
el Mercadona del Mercat Muni-
cipal. També hi participen l’Aldi, 
el Consum, el Maxi Dia i el Mer-
cadona del carrer Itàlia. 

Aquí a Castellar, l’entitat en-
carregada del recapte és Càritas, 
que s’encarrega de cobrir els qua-
tre torns en els supermercats amb 
voluntaris i de l’emmagatzemat-
ge posterior.  “Tindrem alumnes 
voluntaris de l’escola El Casal 
i gràcies al projecte de Serveis 
Comunitaris, també hi parti-
ciparan alumnes dels instituts 
Castellar i Puig de la Creu”, ha 
explicat el mossèn Txema Cot, 
responsable de Càritas.   || c. d.

Aquest divendres 
i dissabte torna el 
Gran Recapte als 
súpers de la vila

ller serà de 10 a 14 hores, i l’espai, la 
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador. 

Les persones interessades a as-
sistir a un d’aquests dos tallers han 
d’omplir un formulari web que s’ha 
habilitat al web municipal. Si la data 
triada és el 30 de novembre, les ins-
cripcions es poden fer fins al 28 del 
mateix mes a l’adreça www.castellar-
valles.cat/tallerautoproteccio301119, 
mentre que en el cas del taller del 14 
de desembre l’adreça d’inscripció 
(que està oberta fins al 12 de desem-
bre) és www.castellarvalles.cat/talle-
rautoproteccio141219.   || redacció

Divendres passat l’Ajuntament de Castellar del Vallès va rebre un reconei-
xement del governador de Niniveh i la Universitat de Mossul (Iraq) per la 
implicació del municipi en el programa d’acollida de persones en cerca de 
refugi vinculades al món acadèmic, signat amb la UAB i la Fundació Autò-
noma Solidària a finals de 2018. L’exdirector de la biblioteca de la Universi-
tat de Mossul, Mohammed J. Aal-Hajiahmed, va fer el lliurament, acompa-
nyat de la seva família, d’una placa en nom de les dues institucions adreçada 
a l’alcalde, Ignasi Giménez, que explicita el “reconeixement i agraïment 
pel suport i participació activa” del municipi en el programa.

Aal-Hajiahmed, la seva dona i els seus tres fills es van instal·lar a finals 
de l’any passat a Castellar del Vallès. Ell està cursant en l’actualitat un doc-
torat en Traducció i Interpretació de la UAB. De fet, és el primer dels es-
tudiants refugiats acollit a la UAB que cursa un doctorat. La seva esposa, 
Hala Aljasim, també està cursant un Màster d’Estudis Àrabs Contempora-
nis en el marc de cooperació establert entre la UAB i l’Ajuntament. A més de 
l’alcalde, l’acte de divendres passat va comptar amb l’assistència del tinent 
d’alcalde de Drets Socials i Serveis a les Persones, Joan Creus.  || redacció

Guardó a Castellar de la 
Universitat de Mossul

Lliurament del guardó per part de la família refugiada a l’ajuntament. || cedida

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

Amb motiu del 25 de novembre, Dia 
Internacional per a la Eliminació de 
la Violència Masclista, Les Carne-
ra, col·lectiu feminista de Castellar 
del Vallès, cridem a quatre vents 
aquest manifest per commemo-
rar i visibilitzar aquesta data i tot 
el que representa. 
Soc la Laia i no vaig a Barraques 
per Festa Major perquè em fa por 
tornar a casa sola a la nit. 
Soc l’Estel i em van detenir per 
anar a una manifestació un dia de 
vaga feminista. 
Soc la Kheira, vinc als estius a Cas-
tellar, a casa d’una família acollido-
ra, visc a Tindouf, en un camp de 
refugiats, des de que vaig néixer. 
Som la Clara i l’Eva i no ens hem 
d’amagar quan ens volem fer un 
petó a la plaça Major. 
Soc la Rosa i no m’agrada que quan 
compro una joguina, em preguntin: 
És per a nen o per a nena? 
Soc la Wanjiru, he arribat a Caste-
llar amb el meu fillet després d’un 
llarg viatge: vaig creuar el desert 
caminant, vaig viure un any pi-
dolant al Marroc, donava tots els 
diners a la màfia que controlava 
les sortides d’embarcacions cap a 
Cadis, vaig ser violada per un home 
de la màfia i vaig creuar l’estret em-
barassada, ja que em van assegu-
rar que embarassada no em tanca-
rien en un CIE. 
Soc la Violant i el meu col•lectiu 

Manifest 25N de 
Les Carnera

 Col·lectiu feminista Les Carnera

 CUP Castellar

enim clar l’objectiu. 
Cal que ens mantin-
guem permanent-
ment mobilitzades 
fins a la consecució 
de l’amnistia per a 

totes les preses polítiques, exili-
ades i represaliades i l’assoliment 
d’una República catalana al servei 
del poble i no de les elits econòmi-
ques. Ara que ja hem ferit l’estat, 
no podem deixar que es recom-
pongui, perquè si el deixem res-
pirar, ens caurà al damunt amb 
tota la seva força. 
Hem de persistir i omplir els car-
rers cada dia per desbordar l’es-
tat espanyol. 
És aquest precepte el que motiva 
les mobilitzacions dels CDRs, que, 
des de la sentència, han sortit als 
carrers cada setmana. 
També és el combustible d’inicia-
tives com el tall de la Meridiana, el 
de Glòries o el de la Diagonal, que 
cada nit atura la circulació dels ve-
hicles per evitar que la ciutat de 
Barcelona torni a la normalitat i 
evidenciar l’estat d’excepcionali-
tat que vivim. 
Aquests moviments han esdevin-

T
Homenatge a la 
persistència

gut molt mediàtics per la gran re-
percussió que tenen. 
Però no podem oblidar-ne d’al-
tres que, tot i no tenir la mateixa 
cobertura als mitjans de comuni-
cació, són veritables exemples de 
voluntat i persistència. 
I no cal anar gaire lluny per tro-
bar-lo. A Castellar del Vallès en 
tenim un. 
Des de l’empresonament dels Jor-
dis, desenes de persones es reu-
neixen cada dijous al vespre, pri-
mer davant de l’Ajuntament i ara 
a la plaça del Mirador, per reivin-
dicar la seva llibertat i la de totes 
les preses polítiques. 
Ara ja fa més de dos anys que ho 
fan i, des de llavors, no han faltat 
a cap cita. 
Hi han anat en màniga curta i amb 
bufanda, amb paraigües o sense... 
Fes el temps que fes, han estat allà 
cada dijous reivindicant llibertat 
i manifestant-se contra la injustí-
cia espanyola. 
El moviment castellarenc, tot i 
semblar petit, té molt més recor-
regut que molts altres que han sor-
git posteriorment i és per això que 
us animem a tots i totes a sumar-
vos-hi per fer-lo créixer. 
És una molt bona manera de com-
plementar-ho amb les mobilitza-
cions massives i una forma excel-
lent de continuar mobilitzades de 
manera permanent. 

feminista no compta amb recur-
sos públics per fer actes al poble. 
Soc la Mercè, arrel de la reforma 
laboral vaig quedar-me sense feina, 
i em vaig veure abocada a la pre-
carietat del treball a les llars sense 
contractació. 
Soc la Laura i vull tenir accés a l’an-
ticonceptiu que vulgui de manera 
gratuïta durant tota la meva vida 
reproductiva. 
Soc la Saray, visc al carrer Balmes 
de Castellar amb les meves dues 
filles, jo sola em faig càrrec de la 
feina de la llar, la cura de les nenes 
i d’aconseguir els diners necessa-
ris per tirar endavant. 
Soc la Katia i us escric des del 
mòbil de la meva mare perquè el 
meu nòvio em té controlat el What-
sApp i l’Insta. 
Soc l’Anna i vaig utilitzar un mèto-
de anticonceptiu que no volia per-
què ell el preferia. 
Soc la Paula de la plaça Llibertat i 
vaig aguantar els seus insults, cops 
i vexacions perquè aleshores creia 
que era el millor pels meus fills... de 
veritat que cap veí sentia els crits? 
Soc la Núria, mai participo en les 
classes de l’insti, em sento insegu-
ra i inferior. 
Soc la Fatumata, visc a Sant Feliu, 
m’estan fent una reconstrucció del 
clítoris després de patir una mu-
tilació genital quan tenia 10 anys. 
Soc l’Elena del carrer Nou, vaig 
haver d’anar a Londres a avortar 
quan tenia 18 anys, ara en tinc 55 i 
tinc tres filles. 
M’esgarrifa veure la pujada del 
vot d’ultradreta i imaginar-me les 
dones anant a l’estranger a avortar. 

Soc la Montse i em van fer sentir 
víctima, avaluada i analitzada en 
cada moment del procés judicial. 
Soc la Carme del Sol i Lluna, estic 
malalta, em diuen que em queixo 
molt, no em van bé els medicaments 
que em recepten, i diu el metge que 
els meus símptomes no acaben d’en-
caixar amb cap malaltia.... neces-
sito que m’atenguin amb perspec-
tiva de gènere. 
Soc la Favour, fa poc que visc a Cas-
tellar, vaig arribar a l’Estat espa-
nyol presa d’una xarxa de tràfic 
d’éssers humans, amb 17 anys em 
prostituïren als carrers de Barce-
lona, em vaig escapar i van assassi-
nar la meva mare a Nigèria. 
Soc la Clara, la meva millor amiga 
va sortir de festa un cap de setma-
na de febrer per Sabadell, tornant 
a casa, un home la va forçar a en-
trar a una nau i va ser violada per 
tres homes. 
Soc la Maria, el meu cosí gran abu-
sava de mi quan era petita i passà-
vem caps de setmana a casa l’àvia, 
que viu al nucli antic de Castellar. 
Quan l’any passat ho vaig explicar 
als pares em van dir que ja feia molt 
temps d’allò, que millor no aixecar 
polseguera, que no parlaríem mai 
més amb el cosí i punt. 
Per això no vaig mai al mercat, per 
por de trobar-me’l. 
Soc la Hassana de la plaça Calis-
só, els meus pares van arranjar el 
meu casament i em van casar amb 
un home 20 anys més gran que jo. 
Jo tenia 15 anys quan em van casar. 
Soc l’Eli de l’Airesol, parlo en nom 
de la Berta, la meva germana, que 
va ser assassinada pel seu marit 

Una vegada més la sortida cultu-
ral organitzada pel Centre d’Estu-
dis de Castellar del Vallès - Arxiu 
d’Història (CECV–AH) ha estat un 

Sortida a Llevant 

 araceli sanabria

Un altre any que s’acaba i comen-
cem les tradicionals festes de Nadal. 
Aquest any és un any d’holes i adeus. 
Tornem a fer pessebres vius i de guix, 
torrons i neules, cava i vins i tot ple 
d’amics i gent maca i el campanar de 
Sant Feliu del Racó vol donar la ben-
vinguda al nou estel, més gran i jove 
i amb molta llum. L’altra estrella, ja 
esgotada d’il·luminar el nostre camí 
durant molts i molts anys, se’n va i 
se’n va acompanyada del pastor, mes-
tre, company i amic. Sobretot amic.
Adeu a tots dos. Dedicat a Josep Tor-
res (Gepe). 

Al nostre company i 
amic Gepe

 associació Grup Pessebrista sant 

feliu del Racó 

 Pau Castellví*

questa setmana farà 6 
mesos d’ençà que molts 
castellarencs ens vau 
elegir perquè us repre-
sentem a l’Ajuntament 
del nostre municipi. 

Han estat sis mesos frenètics. Vol-
dria fer-vos-en cinc cèntims i aprofi-
tar l’avinentesa per agrair la confian-
ça de tota la gent que ens heu demanat 
ajuda, heu compartit les vostres pre-
ocupacions o idees amb nosaltres, o 
heu unit forces amb nosaltres. La nos-
tra activitat s’ha centrat a complir fil 
per randa amb el nostre programa 
electoral (fet amb les aportacions de 
més de 250 persones), tant pel que fa 
a la defensa del nostre model de poble 
com pel que fa a la defensa del nostre 
model de país en un moment crucial 
en què també l’hem de defensar des 
dels ajuntaments.
Pel que fa a la defensa del nostre model 
de poble; en els darrers sis mesos, des 
de l’oposició hem optat per ser cons-
tructius i hem aconseguit que l’equip de 
govern es comprometi a implementar 

A

Junts per Castellar, el 
grup de l’oposició que més 
està influint en l’obra de 
govern: més de 20 noves 
mesures en 6 mesos de 
mandat

fins a més de 20 mesures diferents. En 
política el que més importa no són les 
paraules, sinó les accions; el més im-
portant no és el número de mocions o 
preguntes que un grup faci en els plens 
municipals. El més important, creiem, 
és si realment les propostes d’un grup 
són prou treballades tant des d’un punt 
de vista tècnic com polític (amb altres 
forces polítiques i l’equip de govern), 
com perquè es puguin portar a terme. 
Estem orgullosos de ser el grup de la 
oposició que més ha influït en l’obra 
de govern, amb només 2 regidors del 
total de 9 de l’oposició.
Aquestes són 7 de les 20 fites més no-
tòries que hem aconseguit:
1. La nova piscina municipal es cons-
truirà seguint el model que portàvem 
al nostre programa electoral, enfront 
del dels altres grups, als terrenys adja-
cents a les pistes d’atletisme del Pla de 
la Bruguera. A més, s’està estudiant la 
nostra idea de construir gradualment 
una ciutat esportiva a la zona, garan-
tint suficients places d’aparcament i 
fent comunitat esportiva.
2. L’equip de govern s’ha compromès en 
crear 100 noves places d’aparcament 
en el primer any de mandat. Això ar-
riba a un 50% de la nostra meta per 
aquest mandat, només en el primer any. 
També s’està negociant amb SABA 
l’obertura del pàrquing del mercat en 
caps de setmana i nits.
3. Treballant braç a braç amb més de 
700 veïns, hem aconseguit aturar l’edi-

ficació de pisos que estava prevista a la 
plaça de la Miranda, just darrere l’IES 
Castellar. Vam ser l’únic grup que hi va 
votar en contra al ple del juliol i des de 
llavors hem treballat perquè el pro-
jecte es faci en altres emplaçaments.
4. S’incrementa un 29% la partida 
dels pressupostos destinada al teixit 
associatiu.
5. S’incrementaran el número de pla-
ces a la protectora Caldes Animal, amb 
un augment del 30% del pressupost a 
aquests efectes.
6. Més seguretat tant pel que fa a l’in-
crement de càmeres de vigilància (per 
exemple, al polígon), com pel que fa 
a més formació policial i ara mateix 
estem treballant perquè s’impulsi un 
protocol d’actuació per prevenir l’ocu-
pació il·legal d’immobles, d’entre d’al-
tres.
7. Vam aconseguir el compromís de 
l’equip de govern de defensar noves 
mesures de prevenció d’incendis i vam 
liderar una iniciativa en tot el territori 
català per aquest objectiu, implicant-hi 
més de 50 altres municipis.
Seguirem treballant per incrementar 
les mesures que proposem en el nos-
tre programa electoral; tant pel que 
fa a l’increment de la neteja i mante-
niment dels carrers com en la línia de 
baixar la pressió fiscal sobre els autò-
noms o més ajudes per a joves, gent 
gran i comerciants, entre moltes al-

fa tres anys. 
Dia rere dia les dones de Caste-
llar i del món patim violències 
que limiten la nostra llibertat 
i felicitat. 
Aquestes violències poden venir 
de persones properes a nosal-
tres, de persones desconegudes 
o d’institucions. 
Amb l’excusa de la crisi econò-
mica, les retallades en els drets 
socials, la inseguretat laboral i 
l’augment de la pobresa, aquestes 
violències estan creixent. 
L’atac contra el dret al propi cos, 
l’atac contra els nostres drets so-
cials i laborals, l’augment de la 
càrrega de cures, la reducció dels 
recursos per a projectes socials, 
fan evident l’atac patriarcal con-
tra les nostres vides. 
Nosaltres, les Carnera, col·lectiu 
feminista de Castellar, diem prou! 
Ni som víctimes ni estem dispo-
sades a acceptar les violències. 
Per això ens seguim organitzant 
i seguim lluitant, amb esperança 
i valentia, per defensar allò que 
som, dones lliures.

continua a la pàgina 11

acte en què els participants hem 
pogut gaudir tant d’un passeig per  
l’entorn urbà com natural acom-
panyats per les lletres de Marina 
Antúnez, Jesús Gómez i Pere Her-
rero, que han impregnat el matí 
amb l’eloqüència d’uns textos i po-
emes d’una gran qualitat literària.
Gràcies a totes aquelles persones 
que han contribuït amb la seva 
aportació a fer de la poesia,  la li-
teratura, la música i l’escultura un 
emblema de futur. La paraula art 
és la forma més civilitzada de de-
mostrar la magnitud, coherència i 
empatia dels pobles.Ha quedat de-
mostrat  en aquest acte  obert a un 
públic divers i amant de la cultura.
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opinió

 Rafa Homet*

onfesso que m’he pas-
sat la vida explicant i 
raonant que ens hem 
d’espavilar nosaltres 
perquè l’època en què 
un industrial plantava 

una fàbrica en un poble i d’aquella fà-
brica en vivia tothom s’ha acabat. I ho 
confesso perquè em vaig haver d’em-
passar les paraules al llegir la notícia 
del diari El País de data 8 de novem-
bre que l’amic Dani Rocavert va tenir 
l’amabilitat de fer-me arribar. 
El retall de premsa deia:
“La família Masaveu, la principal for-
tuna d’Astúries, vol tenir un centre 
cultural a Catalunya. 
La Fundació Maria Cristina Masaveu 
Peterson, que aglutina bona part dels 
actius empresarials i artístics d’aques-
ta saga d’industrials i banquers, asse-
gura que la casa familiar de Castellar 
del Vallès serà un espai d’exposicions 
i activitats culturals. 
‘És als plans del patronat, tot i que 
sense cap data definida. Però el pro-
jecte és segur’, afirma una portaveu 
de la fundació.”
Per una estricta casualitat, a Caste-
llar ens ha tocat la loteria cultural-
ment parlant: trigarà més o trigarà 
menys, però disposarem d’un equi-
pament cultural de circuit de prime-
ra divisió al centre del poble (quina 

C
Fundació Masaveu, la 
gran notícia!

 quest 20 de novembre 
de 2019, en motiu de la 
celebració del Dia Uni-
versal dels Drets dels 
Infants, els membres 

del Consell Nacional dels Infants i els 
Adolescents de Catalunya (CNIAC) 
hem decidit redactar aquest mani-
fest amb la col•laboració dels dife-
rents Consells Territorials mitjan-
çant el recull d’opinions dels infants i 
adolescents dels diferents municipis, 
i relacionant-lo amb alguns ODS de 
l’Agenda 2030. 
Degut a la temàtica global d’aquest 
manifest, ens consta la intenció de di-
rigir-lo a tota la població independent-
ment del seu grup d’edat. 
A continuació s’exposen les diferents 
temàtiques treballades:
-Núm. 5 i 10: Igualtat de gènere i re-
ducció de les desigualtats 
Els infants i adolescents de Catalunya 
valorem que el respecte i la igualtat són 
trets necessaris que la societat ha de 
millorar, i la nostra intenció regeix en 
fomentar-los des de la fase inicial de 
l’educació. 
Volem prioritzar la resolució de situa-
cions de desigualtat com les diferènci-
es entre home i dona o bé casos de ra-
cisme i LGTBfòbia. 
-Núm. 3: Salut i benestar 
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Manifest en defensa 
dels drets dels infants i els 
adolescents de Catalunya  

A PLaÇa MaJoR

Consell nacional dels  Infants i 
els adolescents de Catalunya

 Joan Creus oliveras*

vui i demà a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador, des de 
les Regidories d’Educa-
ció i Cicles de Vida, or-
ganitzem les Jornades 

“Infància, adolescència i educació: pro-
jectes actuals i reptes de futur”.
Aquesta proposta, oberta a tota la ciu-
tadania, i en especial a la magnífica co-
munitat educativa del nostre municipi, 
té dos objectius principals:
D’una banda, presentar les accions 
prioritzades en el Pla Local d’Infància 
i Adolescència (PLIA)  que es va apro-
var l’any passat, així com el seu desen-
volupament i avaluació.
D’altra banda, les jornades també pre-
tenen presentar a la ciutadania els re-
sultats de la diagnosi de revisió del Pro-
jecte Educatiu de Ciutat (PEC), que 
existeix a Castellar des de l’any 2006.
Per realitzar tot això, i per identificar 

A

Jornades “Infància, 
adolescència i educació: 
projectes actuals i reptes 
de futur”

les prioritats educatives, comptarem 
amb ponències i tallers amb represen-
tants d’administracions i entitats de 
referència com són la secretària d’In-
fància, Adolescència i Joventut de la 
Generalitat, la Sra. Georgina Oliva, i 
el responsable de polítiques d’Infàn-
cia d’UNICEF Comitè Catalunya, el 
Sr. Roger Garcia.
Les bones pràctiques innovadores 
seran explicades pels responsables 
d’Educació de diferents ajuntaments 
(Manlleu, Sant Cugat, Castellar), així 
com des d’Educació360, l’aliança en 
què participem com a municipi des 
de la seva creació fa dos anys.
Es tracta, doncs, d’un entorn excel•lent 
per seguir amb el treball de reflexió i 
acció respecte la vila educadora que 
sempre hem estat.
Castellar compta amb una magnífica 
xarxa de professionals, de centres i de 
recursos que cal continuar potenciant 
i millorant; i aquest treball s’ha d’im-
pulsar des de múltiples vessants, ac-
tors i actrius.
Estem convençuts que aquestes jorna-
des seran especialment inspiradores, 
i aportaran coneixement, idees i mag-
nífiques propostes per desenvolupar 
durant el futur més proper.
Voldria fer públic l’agraïment especial 
a tot l’equip tècnic que les fa possible.
L’Educació, des de totes les polítiques. 
El millor que podem transmetre a les 
generacions presents i futures.
L’Educació, sempre endavant i al da-
vant.
*Regidor Coordinador Àrea drets 

socials i serveis a les Persones
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gut prou en compte. Del recull d’opini-
ons municipals manifestem la manca 
d’activitats lúdiques, d’igual manera 
a l’àrea urbana com a nivell educatiu. 
-Núm. 4: Educació de qualitat 
L’educació és molt important per als in-
fants i els joves, i és per això que veiem 
clau inquirir com forjar una educació 
de qualitat per a tothom. Això implica-
ria una correcta i profunda formació 
per part del professorat fent-lo capaç 
d’actuar davant qualsevol conflicte, en-
tenent i adaptant-se a les necessitat i 

nivell de l’alumnat, a partir d’una base 
de respecte i convivència.
-Núm. 13: Acció climàtica 
Els infants i adolescents de Catalunya 
demanem l’ús de més energies reno-
vables, que el plàstic sigui reemplaçat 
per altres materials biodegradables 
i l’intent de frenar la contaminació a 
l’atmosfera. 
-Núm. 11 i 15: Ciutats i comunitats 
sostenibles i vida terrestre 
Identificant-nos amb aquests dos ob-
jectius, recomanem la disminució de 

l’ús de vehicles de gasolina, el foment 
dels elèctrics i de mitjans de transport 
com patins i bicicletes, alhora que es 
sigui practicat regularment el despla-
çament a peu. 
Agraïm la col·laboració dels diferents 
projectes i organismes que ens han pro-
porcionat les dades per a aquest ma-
nifest, alhora que desitgem l’aplicació 
i compliment dels diferents punts que 
hem mencionat, per part de la pobla-
ció i del govern de Catalunya. 

Trobem d’alta importància la salut 
com a temàtica a mencionar, ja que 
aquesta esdevé clau en el nostre ni-
vell de qualitat de vida. 
Des del CNIAC, i identificant-nos amb 
l’ODS número 3 “Salut i benestar”, cre-
iem rellevant promoure des dels cen-
tres escolars i instituts tot un seguit de 
xerrades sobre temàtiques de drogues, 
educació sexual i alimentació, així com 
aconseguir una salut pública de quali-
tat i altres mesures com l’abaratiment 
dels medicaments. 
D’altra banda, ens emmarquem en el 
benestar dels infants i adolescents de 
Catalunya referint-nos a aquest com 
un succés directament relacionat amb 
l’oci, un tret que no creiem que sigui tin-

gran notícia per al carrer Major!). 850 
metres quadrats construïts, 1.600 de 
jardins... un autèntic luxe!
I ara ens toca a nosaltres. Un poble 
nacionalment republicà i localment 
conservador com és Castellar té l’op-
ció de saber invertir bé els guanys de 
la “loteria cultural” que ens ha tocat 
i planificar una estratègia que resulti 
beneficiosa per al poble des de moltes 
vessants: la cultural, òbviament, però 
també la de la creació de llocs de tre-
ball de qualitat i la millora de la qua-
litat de vida. 
També tenim l’oportunitat de dei-
xar que ens passi com a set de cada 
deu persones que guanyen la loteria: 
cinc anys després són més pobres que 
abans que els toqués la grossa.
Si volem convertir-nos en referent 
cultural de primera magnitud ens 
cal planificar, donar coherència al 
nostre teixit cultural i apostar per la 
creació. Crear un ecosistema cultu-
ral, en definitiva.
Nosaltres estaríem encantats de 
donar un cop de mà en aquest pro-
jecte tan engrescador per a tothom, 
però, malauradament, darrerament 
el grup de govern municipal rebutja 
qualsevol iniciativa que li plantegem i 
no volen ni parlar de res. Una llàstima 
que no creguin en el diàleg i el consens 
en els grans projectes per a Castellar.
Però seguirem insistint, que a tos-
suts no ens guanya ningú. I si la casa 
Masaveu s’acabarà convertint en un 
gran centre cultural, no serem nosal-
tres els que perdem cap esperança!
(per cert: el republicanisme ha tor-

nat a guanyar a Castellar amb un 
46,5% dels vots, augmentant en qua-
tre punts els resultats de fa sis mesos. 
Dins d’aquest bloc, més de la meitat 
de vots han anat a parar a Esquer-
ra. Només podem donar les gràcies.)
*Portaveu d’ERC

tres propostes.
La meva concurrència a les eleccions 
generals com a número 8 de Junts 
per Catalunya per la circumscripció 
de Barcelona també ens ha permès 
defensar l’accés de Castellar a l’auto-
pista C-58 en les més altes esferes. No 
vaig sortir elegit diputat al Congrés, 
però la meva posició em permet influir.
Pel que fa a la defensa del nostre model 
de país, hem intentat que l’Ajuntament 
de Castellar s’unís a la gran majoria de 
municipis de Catalunya en condemnar 
la sentència del Tribunal Suprem es-
panyol que va condemnar 9 presos 
polítics a un total de més de 100 anys 
de presó pel referèndum de l’1-O. Mal-
auradament, Som de Castellar – PSC, 
que té majoria absoluta, ho ha impedit. 
Per demostrar la nostra disconformi-
tat amb aquest posicionament, vam in-
tentar construir un front unitari entre 
independentistes intentant impulsar 
un posicionament conjunt i, quan va 
arribar el moment, vam abandonar 
el ple municipal amb la voluntat de no 
permetre la normalització d’aquest 
posicionament contrari a la defensa 
dels drets humans. També hem par-
ticipat en les grans iniciatives de país 
quan se’ns ha demanat; incloent l’As-
semblea de Càrrecs Electes del Con-
sell per la República. Seguirem treba-
llant per la defensa d’aquests drets i del 
mandat de l’1-O des del nostre Ajunta-
ment i on faci falta.

*Portaveu Junts per Castellar
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Era qüestió de temps. Difícilment es 
podia evitar. Tard o d’hora havia d’ar-
ribar. Millor ara que no al final. Aques-
tes van ser algunes de les frases més 
escoltades després dels 90 minuts 
del partit entre la UE Castellar i La 
Romànica, en què els de Barberà van 
superar per 1 a 3 els locals. Els caste-
llarencs, però, mantenen el liderat per 
la punxada de l’Olímpic.

No van arrencar gaire bé les 
coses per als blanc-i-vermells, que 
perdien unes hores abans Víctor León, 
sancionat en el partit de la base en què 
entrena. Un contratemps per a Roldán, 
que es veia obligat a substituir-lo per 
Eric Martínez al mig del camp.

L’inici era marcat per un minut 
de silenci en honor de la memòria de 
Francesc Sarda, membre de la junta 
directiva del club en dues etapes, la 
primera amb Emili Altimira i la sego-
na amb l’actual president, Joan Homet.

La Romànica va deixar clar des 
del primer minut que no vendria fàcil 
els tres punts, amb diverses arribades 
a la porteria d’Andy Garcia en els mo-
ments inicials. Era, però, el Castellar 
que aconseguia el primer gol al minut 
nou, anul·lat per un inexistent fora de 
joc d’Óscar Carmona, després d’una 
assistència de Jan-Marc Roldán.

El joc era obert pels dos equips i 
deixava bon regust als assistents, amb 
ocasions a banda i banda i sense domini 
clar de cap dels contendents. Els blanc-
i-vermells, però, van trobar a faltar un 
mig camp fort, tot i que substituïen la 
carència penjant pilotes des de la de-
fensa amb precisió.

Era, però, La Romànica l’equip 
que colpejava primer. Rafa Moreno va 
aprofitar una ràpida contra per perfo-
rar la xarxa de Garcia al 41, cosa que 
va deixar el Joan Cortiella encara més 

Primera derrota de la temporada (1-3)
La ue Castellar cau 
contra La romànica, 
però manté el liderat 
per la punxada 
de l’olímpic 

  albert san andrés

una passada llarga des del lateral dret, 
va superar per segona vegada Garcia 
i va sentenciar amb l’1 a 3 definitiu.

Els de Roldán es bolcaven en 
l’atac, amb Carlos Raya fent de Gerard 
Piqué al centre de la davantera i envi-
ant una pilota al pal al 88. L’allau ata-
cant als últims compassos no va donar 
els fruits desitjats i el Castellar deixa-
va escapar els primers tres punts de 
la temporada després de 10 jornades 
consecutives sense perdre –13, sumant 
les últimes tres del curs passat. De fet, 
La Romànica, a banda de ser el primer 
equip a derrotar als castellarencs, va 
aconseguir marcar els mateixos gols 
en un partit que els encaixats en les 10 
jornades anteriors.

“Tard o d’hora havia d’arribar. 
És una pena, tot i que crec que no ha 
estat just, després d’una bona pri-
mera part, amb bones ocasions que 
no hem materialitzat i un fora de joc 
mal assenyalat. A la segona, el partit 
s’ha trencat i ens han agafat a la con-
tra en alguna ocasió. Han xutat tres 
vegades i han fet tres gols” va explicar 
el tècnic castellarenc, que va destacar 
que “hem perdut pilotes fàcils i això 
ha fet que no fóssim capaços de de-
fensar bé les contres. En les trans-
icions al mig camp hem estat més 
febles i això ha decantat el partit”.

El Castellar, però, segueix líder, 
ja que l’Olímpic Can Fatjó també va 
perdre la imbatibilitat a Can Rull (3-0).

D’altra banda, l’infantil femení ha 
donat el seu suport a la vaga del futbol 
femení professional amb una seguda 
abans del partit contra la UD Molinos 
al Cortiella. Les jugadores de l’AFE re-
clamen un conveni femení just, en què 
es reclama un salari mínim anual o aju-
des a la maternitat, entre d’altres. Pos-
teriorment, el partit va acabar amb go-
lejada per 7-1 de les castellarenques. 

fred que els set graus que marcava el 
termòmetre.

Rodri, però, sortia a donar la cara 
pel seu equip i després d’una falta ben 
dirigida aturada per David Pérez, re-
matava impecablement de cap un cór-
ner -forçat per ell mateix en una rema-
tada desviada pel porter- per establir 
l’empat al límit del temps reglamenta-
ri. Un resultat que garantia una millor 
segona part per al Castellar. O almenys 
això pensava tothom.

La segona va iniciar-se amb una 

acrobàtica xilena de Marc Estrada a 
fora, amb diverses ocasions del nou 
local i d’un desdibuixat Carlos Saa-
vedra, que sense una referència clara 
al costat sovint no escollia la millor 
opció de joc. 

Els castellarencs van perdre el 
ritme del partit i la rapidesa dels de 
Barberà els va desbordar a la contra, 
fins que Pau Vázquez va aconseguir 
batre Garcia al 76. Però el desgavell 
no va quedar així. Moreno guanyava la 
partida a la defensa després de rebre 

Rodri xuta una falta instants abans de marcar el seu quart gol a la Lliga. El defensa és el segon màxim golejador de l’equip. || a.s.a.

es torna a repetir el ple de victòries 
en la secció de vòlei de l’Fs castellar 
amb la victòria del sènior a femení 
contra el colegio alemán per 3-0 
(25-12/25-13/25-10). es manté en 
el liderat amb un punt d’avantatge 
i suma la 7a consecutiva. el sènior 

b també va superar 0-3 a domicili el 
cV sant adrià b (9-25/15-25/12-25) 
i suma la 8a, així que segueix al liderat. 
en el masculí, el sènior a va guanyar 
el puigverd per 3-1 al cV avinyó (23-
25/25-9/28-26/25-23) i també és 
líder. el sènior b va descansar.  

nou ple de victòries 
dels equips de vòlei 
de l’fs Castellar
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HoqUEI | 2a CataLana

BÀsqUET | CoPa CataLunYa

fUTsaL | diVisió d’honor

Remuntada 
estèril dels 
granes (5-3)

Un partit 
per seguir 
creixent

Els taronges 
es desinflen 
en la 2a part 

Plantar cara al líder Barberà no va ser 
suficient per aconseguir la que hauria 
estat una victòria de prestigi. Els de 
Ramon Bassols van caure 5 a 3 en un 
partit que van arribar a remuntar. De 
nou, la falta d’efectius i les errades de 
sempre van marcar el partit dels gra-

El CB Castellar va tractar de tu a tu 
l’Almeda de Cornellà, equip que ocupa 
la tercera posició en la Lliga. Tot i per-
dre (72-63) contra un rival complicat, 
els castellarencs van mantenir el pols 
durant la primera part i no van abai-
xar els braços durant els 40 minuts.

Mai és fàcil assaltar el pavelló del 

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va 
caure en la visita a Parets per 10-3, un 
resultat molt inflat, però que no re-
flecteix els minuts de lluita d’un equip 
que en l’inici de Lliga s’està mostrant 

nes, que perden l’oportunitat d’engan-
xar-se a la part mitja-alta de la taula.

El Barberà, equip que ha acon-
seguit l’ascens a Primera Catalana en 
repetides ocasions durant les últimes 
temporades -i que ha venut la plaça 
en altres tantes- és format per juga-
dors veterans i amb força experièn-
cia en la categoria, un hàndicap que 
tot i la joventut dels castellarencs van 
saber superar.

Tot i això, amb el mateix planter 
del –fins a aquesta jornada– líder del 
grup A de Primera Catalana (l’altre 
equip que mantenen en la categoria 
superior), els de Castellar van poder 
sobreposar-se a l’adversitat fins que 
les forces van aguantar.

carrer Sant Ferran de Cornellà, una 
pista sempre complicada on un Cas-
tellar en ratxa, després de dues victò-
ries consecutives, va intentar sumar 
la tercera sense èxit.

Els de Quim Pérez-Alarcón van 
començar el partit mantenint el pols 
amb els locals, van capgirar un par-
cial 5-0 i van anar pel davant en dues 
fases del primer quart. Amb 20-18 
es va iniciar el segon, en què la falta 
d’encert des del perímetre (un total 
de 6 de 31) no va permetre controlar 
el partit abans del descans i van mar-
xar nou punts per sota (38-29) a l’ini-
ci del tercer.

L’acumulació de minuts en els 
homes clau no va passar factura des-
prés del descans i el de Pérez-Alarcón 

molt irregular.
Sergi Aymerich va inaugurar 

el marcador al minut set de partit, 
però els blancs van capgirar en vuit 
minuts amb un contundent 3-1, que 
Guillem Ramiro va retallar a un minut 
del descans.

Amb el 3-2 les opcions estaven 
intactes i empataven al 24 amb un 
gol en pròpia porta. Joaquín Doñate, 
autor de quatre gols, va decantar la ba-
lança en el moment que els taronges 
abaixaven definitivament els braços. 
Amb el 5-3, el tram final del partit es 
convertia en un infern golejador per a 
l’FS Castellar, que rebia cinc gols més 

Dos gols molt freds dels locals en 
la primera part donaven pas, després 
del descans, a una remuntada (2-3) dels 
de Bassols, que finalment es relaxaven 
en excés. Del possible 2-4 –amb error 
d’un gol cantat i una directa– el rival 
aconseguia el 4-3, ja que va anotar el 
cinquè en els últims minuts.

“No fem una directa ni a la de 
tres. Estem amb quatre faltes i som 
incapaços de provocar més. El can-
sament dels quatre jugadors de pista 
també ens marca, deixant escapar 
dos punts” va explicar Bassols després 
del partit en jornada intersetmanal –es 
va jugar un dijous– en què per diver-
sos motius no va poder comptar amb 
dos jugadors del primer equip.  || a.s.a.

s’embutxacaven el parcial amb un 9-15 
i a només tres punts de diferència pels 
últims 10 minuts (47-44).

Dos punts de Prozorov i un tri-
ple de Cadafalch capgiraven la situa-
ció, però els d’Àlex Alcalde van reac-
cionar tornant un 7-0. El Castellar va 
igualar a 56 a falta de quatre minuts, 
però un 11-0 els va deixar sense cap 
opció per arribar al marcador final. 
Prozorov era el millor del partit amb 
20 punts.

Els groc-i-negres ocupen una 
virtual onzena posició –Castellbisbal i 
Reus tenen un partit menys– amb dues 
victòries. Aquest diumenge a partir de 
les 17.00 h el club farà la presentació 
de la temporada abans del partit de 
Copa contra l’AESE.  ||  a. san andrés

per rebre la desena, en el segon partit 
que els de David Civit reben 10 gols.

“Hem competit fins al 4-3 i des-
prés hem marxat del partit. Creiem 
en aquest equip i sabem que podem 
donar moltes alegries aquest any. 
Ens toca entrenar molt bé i prepa-
rar-nos per al partit de diumenge” 
va explicar el jugador Manel López.

Junt amb el CB Castellar, el club 
taronja presentarà les dues seccions 
aquest diumenge a les 17 h al Joaquim 
Blume, amb partit del primer equip 
a les 19 h, que els enfrontarà amb el 
Pineda de Mar, 3r classificat.  ||  a. 

san andrés

L’HC Castellar no va poder amb la UEH Barberà. || cedida

Eugeny Prozorov va ser el millor del partit amb un total de 20 punts. || a.san andrés

Rubén Vidigal, porter de l’fs Castellar, en un partit de Lliga. || a. san andrés
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esportsbiketrial

alguns dels participants durant el transcurs de la prova a l’escola de trial “ELBIXU”. || cedida

Un total de 70 pilots van deixar pe-
tites les instal·lacions de l’Escola de 
Trial “ELBIXU” per participar en 
l’última prova puntuable del cam-
pionat open, que ha tingut un total 
de tres curses repartides durant la 
temporada.

Al gener, l’era d’en Petasques va 
donar el tret de sortida a la III edi-
ció de la prova de bicitrial disputada 
per complet a Castellar i organitza-
da per l’escola regentada pel quatre 
vegades campió del món Alan Rovi-
ra. El parc de Colobrers va ser la seu 
de la segona cita, a l’abril, i ara, per 
tancar, el lloc escollit ha estat la seu 
de l’escola, al recinte del carrer Ber-
guedà, que ha vist remodelades les 
zones per a la competició. 

La prova ha mantingut el nom-
bre de participants inicials i en tot el 
campionat han estat una setantena 
de pilots els que han sumat punts per 
emportar-se el premi final. Dividits 
en cinc zones (fustes, rodes, traves-

L’open de bicitrial “eLBixu” aplega 70 pilots
Les instal·lacions 
de l’escola de trial 
van acollir l’última 
prova del campionat

ses, formigó i pedres), els partici-
pants van haver de fer dues passades.

En push bike, la categoria més 
petita, Nil Clusa va ser el campió final 
amb una victòria i dos tercers llocs. 
Gael Hernández només necessita-
va dues victòries per guanyar l’open 
negre, mentre que Eric Manrique va 
tastar tots els calaixos del podi per 
ser el primer en promesa.

La petita dels Rovira, la Naia, 
era capaç de mantenir el duel amb 
el seu company Lluc Roa i amb dues 
victòries i un segon lloc era la campi-
ona en poussin. Eric Bernal, amb un 
tercer i una victòria va imposar-se 
en open blanc. Dos quarts i un segon 
eren suficient per a Izan Téllez en 
benjamí, i Dan Rovira va ser el més 
regular en open verd  amb dues vic-
tòries i un quart lloc.

Martí Rusiñol va guanyar les 
dues primeres, va ser segon en aques-
ta, i es va imposar finalment en mi-
nime.  

Alan Rovira, amb dues victòri-
es, va ser el guanyador en júnior, Nil 
Benítez en open vermell i Maximili-
ano Alexis en veterans pro, amb dos 
segons i un quart. Pau Terradas en 
open blau i Paulo Sousa en veterans 
eren els únics capaços d’aconseguir 
el triplet.  || a.s.a.

BIkETRIaL | oPen eL Bixu
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Esteve Torras en una de les curses de muntany d’aquesta temporada . || cedida

La iaia Maria ve rebre un homenatge per part dels integrants del Ca Castellar. ||cedida

aTLETIsME | Curses de MuntanYa

aTLETIsME | Ca CasteLLar

Esteve Torras, vuitè 
a la Copa Catalunya

El CA Castellar celebra 
la Diada del Club

Dissabte passat la família del Club Atlètic Castellar va celebrar la Diada 
del Club amb les ja tradicionals proves atlètiques dels atletes de promo-
ció, acabades amb la cursa de 800 metres amb refrescos, galetes i cava a 
recta i contrarecta. 

Després de la festa atlètica va arribar el torn del dinar de germa-
nor a les instal·lacions de l’Espai Tolrà en un acte que va aplegar un total 
de vuitanta integrants del club, format per entrenadors, famílies i atletes 
que van rebre un reconeixement pels 40 nous rècords del club durant el 
2018. Maria Hernández, la iaia del CAC, famosa per les seves xocolatades, 
va rebre un homenatge per la gran aportació de la seva figura vers el club.

D’altra banda, aquest diumenge, a partir de les 9 del matí, se celebra-
rà el 42è cros de Castellar - 31è Memorial Pere Hernández a les pistes de 
Colobrers, organitzat pel club verd.  || redacció

El corredor castellarenc Esteve Torras va aconseguir la vuitena 
posició en veterans en la Copa Catalunya de curses de muntanya 
després de completar el circuit de quatre proves.

Va començar amb una 36a posició en els 20 k de ‘La came-
ta coixa’, disputada el 10 de març a Miravet (Ribera d’Ebre), per 
seguir amb una 138a absoluta en la marató Ultra-Cerdanya. En 
la tercera competició a Esterri d’Àneu, Torras va completar els 
27 k de la Sky Race en 17a posició de veterans, i va tancar amb la 
Taga2040 Evo del 15 de setembre a Sant Joan de les Abadesses, 
on el del Centre Excursionista de Castellar va completar els 28 k 
en 42a posició de la seva categoria.

Aquests resultats, a més de la 8a posició en veterans, li han 
permès completar el circuit d’ultres en 23a plaça absoluta, per un 
atleta que ja prepara la temporada per al 2020 a més del repte de 
l’ultra del Montseny (77 km) i la UltraPirineu (95 km).  || redacció

pajaril - marina 3-1
UE Castellar - La Romànica 1-3
badia - juv.25 sept. 3-3
mirasol - rubí b 1-3
cercle - matadepera 5-2
llano - planadeu 5-4
castellbisbal - can parellada 2-1
can rull - olímpic can Fatjó 3-0
san lorenzo - juan XXiii 2-2

Barberà - HC Castellar 5-3
sant ramon - montbui 6-6
sferic - manresa 6-3
santa perpètua - masquefa 2-8
sabadell - alpicat 4-11
piera - sant cugat 7-6
sentmenat - cadí 0-7

montcada - sant cugat 4-10
montmeló - rubí 2-8
cardedeu - lloret 3-3
mataró b - manlleu 10-6
pineda - can calet 8-2
Parets - fs Castellar 10-3
sant julià - castellbisbal 4-3

fUTBoL fUTBoL saLa BÀsqUET HoqUEI PaTIns
3a CataLana · gruP Vi · j11 diVisió d’honor · gruP i · j6 CoPa  CataLunYa· gruP 2 · j8 2a CataLana · gruP d · j10

UE Castellar 28 11 9 1 1
olímpic Can Fatjó 26 11 8 2 1
Can rull rt CFu 22 11 7 1 3
Pd Pajaril 22 11 6 4 1
Cd Badia 20 11 5 5 1
Cd Llano 19 11 6 1 4
juv. 25 septiembre 18 11 5 3 3
Cd Can Parellada 15 11 4 3 4
ue rubí B 15 11 5 0 6
Marina-C. gambús 15 11 4 3 4
CF La romànica 14 11 4 2 5
ue Castellbisbal 13 11 3 4 4
C sabadellés 1856 12 11 3 3 5
ud san Lorenzo 9 10 2 3 5
CF Mirasol-Baco u. 8 11 2 2 7
escola Planadeu 8 11 2 2 7
Cs juan xxiii 5 10 1 2 7
FC Matadepera 4 11 1 1 9
 

FaV mataró b 18 6 6 0 0
rubí ceFs 16 6 5 1 0
Fs pineda de mar 12 6 4 0 2
Fs sant cugat 12 6 4 0 2
parets Fs 10 6 3 1 2
lloret costa brava 9 6 2 3 1
cFs montcada 9 6 3 0 3
cFs barri can calet 8 6 2 2 2
ceFs manlleu 7 6 2 1 3
fs Castellar 6 6 2 0 4
Fs cardedeu 5 6 1 2 3
sporting montmeló 4 6 1 1 4
sant julià de r. Fs 3 6 1 0 5
Fs castellbisbal 1 6 0 1 5

cb artés  7 7 0
ue sant cugat  8 6 2
bàsquet almeda  8 5 3
cb cerdanyola  7 5 2
cb alpicat  8 4 4
centre catòlic l’H  8 4 4
aese  8 3 5
cb ripollet  7 4 3
bàsquet pia  8 3 5
cb navàs  7 4 3
CB Castellar  8 2 6
cn tàrrega  8 2 6
cb castellbisbal  7 3 4
reus ploms salle  7 1 6

CLassIfICaCIÓ  PJ PG PPCLassIfICaCIÓ PT PJ PG PE PP CLassIfICaCIÓ PT PJ PG PE PP CLassIfICaCIÓ PT PJ PG PE PP

ueH barberà 21 9 7 0 2
Hc alpicat 19 9 6 1 2
cp sant ramon 19 9 6 1 2
cp masquefa 18 10 6 0 4
cH cadí 18 9 6 0 3
Hc piera 18 9 6 0 3
Hc montbui 16 8 5 1 2
Hc sentmenat 14 10 4 2 4
HC Castellar 13 10 4 1 5
cH s. perpètua 12 9 4 0 5
club olesa patí 11 8 3 2 3
ceH sabadell 9 10 3 0 7
Hc sferic 6 9 2 0 7
pHc sant cugat 6 9 2 0 7
cp manresa 2 10 0 2 8

reus ploms - alpicat 74-71
tàrrega - artés 70-78
aese - navàs 59-43
c. catòlic - cerdanyola 56-73
almeda - CB Castellar 72-63
castellbisbal - sant cugat 70-61
ripollet - pia 89-79

fUTBoL (UE Castellar)

dIssaBTE 23 noVEMBRE
Joan Cortiella - Can serrador
10:00   aleví b – oar Gràcia sabadell
10:00    aleví c – juv. 25 de sept.
11:30     benjamí c – sabadellenca ue 
13:00     infantil a – uFb jabac  
15:00     cadet c – eF sabadell
17:00     amateur fem – barceloneta

Partits a fora
09:00    can trias ud -  debutants
09:00    natació terrassa -  benjamí d
10:30    roureda VdF -  aleví F
10:45    canet Fc -  infantil fem
12:00    pb sant cugat -  benjamí b
12:45    eF barberà -  prebenjamí b
12:45    eF barberà -  benjamí a
13:30    badia -  prebenjamí c
16:00    cercle sabadellès -  infantil b
17:00    matadepera Fc –  amateur

dIUMEnGE 24 noVEMBRE
Joan Cortiella - Can serrador
10:15     aleví a – eF barberà
10:15     aleví e – sant quirze  
12:00     prebenjamí a – juan XXiii cs
12:00     benjamí e – sabadell Fc
13:15     cadet b – pb ramon llorens  
15:00     infantil d – eF base ripollet
17:00     juvenil a – eF barberà

Partits a fora
10:30    ripollet cF -  infantil c  
11:00    polinyà atl. -  aleví d  

aGEnda
deL 22 aL 28 de noVeMBre

BÀsqUET (CB Castellar)

dIssaBTE 23 noVEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00   premini  – cn terrassa 
10:30    mini  – nou bàsquet olesa 

Partits a fora
09:00   european is -  infantil 
09:00   ce sant nicolau -  mini fem
11:00   lima-Horta -  júnior fem
12:00   lestonac -  cadet 

dIUMEnGE 24 noVEMBRE
Pavelló Puigverd
09:00    mini  – ce sferic 
10:00    premini mixte – ub mir 
10:30    sots 25 b  – bosco rocafort 
12:00    júnior  – Fc martinenc 
12:00    sots 25 a  – aese 
17:00    presentació equips  
19:00    sènior a  – aese 

Partits a fora
12:30   safa claror -  sènior fem
16:00   Franqueses -  premini fem

fUTsaL (fs Castellar)

dIssaBTE 23 noVEMBRE
Pavelló Joaquim Blume
12:45    aleví B -  escola Pia
16:00   sènior B – inter sentmenat
18:00   juvenil B –  escola Pia

Partits a fora
09:00  Futsal terrassa -  infantil a
15:00    sss Perpètua -  benjamí B

dIUMEnGE 24 noVEMBRE
Pavelló Joaquim Blume
09:30   cadet a – Parets Fs
10:45   benjamí a – ripollet Fs
12:00   prebenjamí – escola Pia
17:00    Presentació equips  
19:00   sènior a – Pineda

Partits a fora
09:00  racing Pineda Fs -  aleví C
11:00    uFs Mollet -  aleví a
12:45    CeFs Manlleu -  juvenil a

HoqUEI (HC Castellar)

dIssaBTE 23 noVEMBRE
Pavelló dani Pedrosa
16:15  prebenjamí B – sant Celoni 
17:30    prebenjamí a – Vilafranca 
18:30    infantil – hC Montbui 
19:45    sènior 2 cat – hC sferic 

Partits a fora
11:30   reus deportiu -  juvenil 

dIUMEnGE 24 noVEMBRE
Pavelló dani Pedrosa
10:00    aleví – CP Congrés 
11:15    júnior – Ch santa Perpètua 
12:30  sènior 3 cat – FC Martinenc 

Partits a fora
10:30   ChP sant Feliu -  benjamí B
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Lab Castellar és un espai de fabricació digital obert a la 
ciutadania. Aquí, tu mateix podràs fer que qualsevol disseny 
es converteixi en un objecte real. 
Estem a El Mirador (2n pis, al costat de la terrassa).
Més informació a www.castellarvalles.cat/labcastellar

Jornades de portes obertes
Del 26 al 28 de novembre 
*De 18 h i 19 h 

Dissabte 14 de desembre
A les 11 h* i  a les 12 h*
 
* Durada de les visites: 1 hora

Calendari: Tots els dimarts 
i dijous del 3 al 19 de desembre 
De 17 a 19 h 
Properament, més detalls!

Disseny 3D i fabricació digital
Edició 1: del 29 de novembre al 13 de desembre 
Edició 2: del 13 al 24 de gener
Durada: 40 h
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h
Inscripcions al Servei Local d’Ocupació 
(c. Portugal, 2, Espai Tolrà, de 8 a 14 h)

lab
Castellar
VInE a 
ConèIXER 
EL LaB 
CasTELLaR!

Cursos 
de formació ocupacional per 
a persones en situació d'atur 

Tallers per 
a tothom

Què és?

lab + idea = realitat
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cultura escriptors locals

s’obren les inscripcions per 
a la ruta ‘Les dones de Cas-
tellar l’any 1619’

el centre d’estudis de castellar ha 
programat, per al dia 1 de desem-
bre, la passejada ‘les dones de cas-

tellar l’any 1619’. les inscripcions 
ja s’han obert i es poden fer a cen-
treestudiscastellar.cat. la propos-
ta és una repetició de la sortida ja 
feta les passades jornades euro-
pees del patrimoni, que tan bona 
acollida va tenir aleshores. 

L’assemblea Llibertària 
proposa la ‘Ruta Elio Ziglio-
li. Caminada i cultura’

per al proper diumenge 24 de novem-
bre, l’assemblea llibertària convida 
tothom a resseguir la ‘ruta elio Zigli-

oli. caminada i cultura’, una ruta cir-
cular comentada pel rodal de caste-
llar del Vallès. es podrà visitar el punt 
on la Guàrdia civil va posar fi a la vida 
del maqui italià elio Ziglioli. l’excur-
sió és d’uns 6 quilòmetres i comen-
çarà a les 10 h davant de cal Gorina.

“Tant si duen a Roma com si no 
/ tots els camins duen aroma”. 
Aquests dos versos de Pere Herre-
ro il·lustren un dels passos de via-
nants de Castellar i són els que ell 
mateix va llegir per donar el tret de 
sortida a la passejada poètica que 
va oferir aquest diumenge, en què 
també va participar la poeta Ma-
rina Antúnez. 

Més d’una trentena de perso-
nes van gaudir dels textos dels dos 
castellarencs, a més d’altres del 
poeta Jesús Gómez, recitats pel di-
rector de teatre Alfonso Fernández. 
L’activitat, guiada per Dani Roca-
vert, va estar organitzada pel Cen-
tre d’Estudis de Castellar.

Els camins no van dur a Roma, 
sinó fins a l’ermita de Sant Pere 
d’Ullastre. Però tots, efectivament, 
anaven carregats d’aroma. A l’inici, 
d’asfalt. A mesura que avançaven 
les passes, de bosc i camp. Afortu-
nadament, el matí va estar acom-
panyat de bon clima, a més d’un 
públic molt receptiu líricament. 

Durant el trajecte, que va ar-
rencar al carrer de l’Arbreda, va 
haver-hi tres parades fins a Sant 
Pere d’Ullastre. Dues al voltant de 
Colobrers i la darrera ben a prop 

de l’Ermita: a la vinya del Vité. A 
cadascuna d’aquestes aturades de 
la passejada, va haver-hi l’oportuni-
tat de gaudir de poesia i prosa. En 
les dues primeres, Pere Herrero va 
llegir algunes de les històries que 
formen part de ‘Los días hábiles’, 
un volum que inclou 132 microre-
lats i que s’acompanya amb foto-
grafies de Josep Vilaplana, amic 
i company de feina de l’escriptor.

Els microrelats d’Herrero, lli-
cenciat en filologia hispànica per la 
Universitat Central de Barcelona, 
transitaven des de l’humor fins a les 
relacions matrimonials, encaixats 
en un marc urbà. “Són textos pro-
tagonitzats per personatges de 

textos amb aroma urbà i de bosc
Més de 30 persones 
van gaudir d’una 
passejada musical 
i poètica fins a sant 
Pere d’ullastre

  Guillem Plans

Una trentena de persones van voler gaudir de la passejada, la prosa i els poemes . || e. saGrera

La passejada va acabar a l’interior de l’ermita de sant Pere d’Ullastre. || e. saGrera

ciutats que plantegen situacions 
romàntiques, de trobada amoro-
sa, de desengany, de conflicte. El 
dia a dia d’una ciutat amb histò-
ries que no es veuen superficial-
ment, però que, si t’hi endinses, 
tenen el seu suc”, reflexionava 
l’escriptor. En aquest sentit, tenia 
sentit que fossin llegits quan la pas-
sejada era encara a prop del nucli 
urbà de la vila. 

Tot seguit, aixoplugats pel 
bosc, els versos de Jesús Gómez 
van fer-se més vius que mai entre 
els passejants. En el mateix sentit, 
els poemes d’Antúnez també encai-
xaven perfectament amb la natu-
ralesa de l’entorn. 

Un cop a Sant Pere d’Ullastre, 
on els passejants van poder seure 
a l’interior de l’Ermita, es va ofe-
rir una darrera lectura de textos. 
Antúnez, aleshores, va posar punt 
final a la passejada amb dos poemes 
musicats, acompanyats de piano.

El destí de l’activitat també 
va servir perquè més de la trente-
na de castellarencs que van apun-
tar-se a la passejada poguessin co-
nèixer Sant Pere d’Ullastre. A més, 
a l’interior hi ha exposada l’obra 
de Josep Llinares. L’escultor cas-
tellarenc té cura de mantenir neta 
l’Ermita, on té exposades les seves 
peces fetes amb olivera. 

“La sortida ha sigut una 
bona experiència. El temps ens 
ha acompanyat. La gent ha estat 
molt receptiva i ha servit per 
donar a conèixer espais. A més, 
les persones que hem recitat ens 
hem sentit en família”, valorava 
Marina Antúnez. La pròxima acti-
vitat del Centre d’Estudis serà la 
sortida ‘Les dones de Castellar l’any 
1619’, l’1 de desembre.  
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TRadICIons | ràdio CasteLLar

‘Passeu, passeu’ als pessebres
El programa de Ràdio Castellar Pas-
seu, passeu, conduït per Marina Antú-
nez, va assistir al taller de pessebres  
al local del Grup Pessebrista de Caste-
llar del Vallès que s’ha dut a terme du-
rant 10 sessions i que finalitzarà el 24 
de novembre. Hi han participat infants 
d’11 a 13 anys i han treballat, sobretot, 
el porexpan d’alta densitat i el guix. 

En el programa radiofònic, que 
s’emetrà dilluns, 25, a les 11 hores i que 
posteriorment es podrà recuperar a 
lactual.cat, el professor Adrià Rodrí-
guez va explicar que “intentem guiar 
amb les tècniques i, sobretot, apre-
nem a treballar amb seguretat”. 
S’ensenyen a utilitzar les eines pes-
sebristes de forma correcta. 

El castellarenc Alessandro Funaro 
és discjòquei, especialista en música 
electrònica. És la segona temporada 
que, a Ràdio Castellar, condueix i diri-
geix el programa Together to Infinity, 
que s’emet en directe els divendres 
de 21 a 22  h. 

L’Alessandro va començar amb 
14 anys, amb l’ajuda del seu pare, a fer 
les seves primeres actuacions. Es de-
fineix com a artista i s’ha format com 
a músic des dels 4 anys, primer amb 
la bateria i als 6 també amb el piano. 
“Vaig tenir de profe Toni Meler, per 
a mi, va ser com un segon pare”.  

Amb Meler, exdirector de l’Es-
cola de Música Torre Balada, i que 
va morir fa uns mesos, també va fer 
formació,  a Badalona, de producció 
musical. “El que sé musicalment 

una jove promesa de la música electrònica, a ràdio Castellar 

alessandro Funaro 
té 18 anys i ja ha 
actuat en sales 
de primer nivell

m’ho ha ensenyat ell”. L’Alessandro 
també ha estat alumne del professor 
castellarenc Joan Munt.

Ha viatjat per diferents punts 
del món per actuar. L’any passat, 
als Estats Units. Un dels mànagers 
de l’Alessandro treballa amb gent 
de reggaeton als EEUU i, tot i que 
l’Alessandro no es dediqui a aquest 
gènere, sí que ha pogut posar-se en 
contacte amb gent que fa festivals de 
música electrònica gràcies al màna-
ger. L’any passat va fer un tour per 
Las Vegas, Miami, República Domi-
nicana, Orlando, i després a Europa, 
Amsterdam i Barcelona. 

Reconeix que encara és lluny de 
tenir un renom internacional en la mú-
sica electrònica, “sempre miro de ser 
present als festivals importants”. 
De moment, posant música a les pri-
meres hores i anar fent boca fins que 
arriba el discjòquei principal. “Com 
que encara visc amb els pares i no 
tinc moltes despeses, tinc la sort de 
no necessitar encara feina diària”. 
Sovint hi ha discjòqueis que s’oferei-
xen gratuïtament i fins i tot paguen per 

dJ aLEssandRo | together to inFinitY

poder fer actuacions, “ja que això és 
currículum i et va donant un nom”, 
afegeix l’Alessandro. 

Ja fa un parell d’anys que el jove 
artista compta amb el que ell diu un 
“padrino”, David Moreno. Gràcies a ell 
va començar a fer ràdio, a Eivissa. Mo-
reno era resident de la Global Radio, 
una de les més importants d’Eivissa. 
Va decidir crear la seva pròpia ràdio, 
Pure Ibiza Radio, i va fitxar l’Alessan-
dro, que des de fa ja 3 anys n’és resi-
dent. Fa un programa els diumenges 
que es diu ‘Together to Infinity’, un pro-
jecte que no s’acaba a Eivissa, sinó que 
també fa a Ràdio Farenheid, a Colòm-
bia, i des de l’any passat a Ràdio Caste-
llar. Aquí no només posa música elec-
trònica, sinó que també fa entrevistes 
a artistes i experts. 

Ara, l’Alessandro farà col-
laboracions a Elrow, un dels festivals 
house més importants del món. Està 
treballant a l’OFFSónar, una de les en-
titats més importants del festival que 
tindrà lloc del 16 al 18 de juny. També 
estudia la possibilitat de fer un festival 
al Marroc.  || marina antúneZ alessandro funaro fa el programa ‘Together to Infinity’. || cedida

“L’objectiu és que cadascú tre-
gui l’artista que té a dins”, diu Rodrí-
guez. Principalment, els nens i nenes 
han treballat les textures amb el guix, 
un dels materials més clàssics del pes-
sebrisme. “Nosaltres hem fet l’esce-
na de l’estació de tren de Hogwarts 
de la pel·lícula ‘Harry Potter’ , i l’en-
trada a Egipte de Josep”, explica el 
Pere, un dels nens del taller.
Enguany, el tema, a més del bíblic, és 
el del cinema. A la planta central es 
podran veure 15 diorames i 4 vitrines 
dedicats cadascun a una pel·lícula. Al 
primer pis, el Club Cinema Castellar 
s’encarrega de l’exposició, dedicada al 
cinema. Els pessesbres s’obriran al pú-
blic el dia 1 de desembre.  ||   redacció a l’esquerra, Carles díaz grava en vídeo tot el que dona de si l’entrevista del ‘Passeu, passeu’ amb Marina antúnez. || m. muntada
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MúsICa | ConCerts

Santa Cecília 
sonada a 
Castellar
Diverses escoles de música de Cas-
tellar celebraran, aquest divendres 
22, la festa de Santa Cecília, patro-
na dels músics.

D’una banda, l’escola d’ense-
nyaments artístics Espaiart farà un 

concert amb alumnes de l’escola a 
la Sala de Petit Format, fent memò-
ria de l’època de màxima esplendor, 
quan la diada de la santa era una gran 
festa amb missa solemne i proces-
sons en què intervenien molts músics 
amb tot tipus d’instruments. Després 
de la processó, els músics s’escampa-
ven pels carrers i diferents places de 
la ciutat per animar el veïnat.

L’actuació comptarà amb ins-
truments com la flauta travessera, 
el piano i cant i es podran sentir al-
gunes de les peces que els alumnes 
treballen des de principi de curs. 
Amb el concert , tenen l’oportunitat 

de compartir amb les seves famíli-
es, amics i públic en general la seva 
il·lusió i passió. 

D’altra banda, Acció Musical 
Castellar oferirà un concert de Santa 
Cecília amb les noves formacions 
d’aquest curs: L’Orquestra Juvenil 
(OJC) i el Cor Jove de Castellar, amb 
un programa variat de peces de di-
ferents estils i gèneres. L’acte tindrà 
lloc a les 20 hores a l’església de Sant 
Esteve de Castellar. 

L’Escola Municipal de Músi-
ca Torre Balada ha previst un con-
cert en motiu de Santa Cecília a les 
17 hores al Calissó d’en Roca.  ||  m. a. dos dels alumnes d’Espaiart interpreten una peça en un concert. || cedida

La producció gironina La Gàrgola va 
visitar Castellar del Vallès per pre-
sentar El brindis, una obra de Frank 
Bayer, que va pujar a l’escenari de la 
Sala de Petit Format aquest dissabte 
en doble sessió. La peça va ser diri-
gida per Cristina Cervià, que el mes 
de març passat va morir prematura-
ment, ja amb l’obra de gira.

El muntatge gira al voltant dels 
xantatges i la corrupció política, i al-

‘el brindis’ de l’ambició, a ulls de Frank Bayer
La gàrgola va 
presentar dissabte 
a Castellar un 
muntatge a la 
sala de l’ateneu

  Marina antúnez

 TEaTRE | CròniCa

Xavier Mercadé i Raül Tortosa van ser els protagonistes de ‘El brindis’. || cedida

hora també posa sobre la taula el pes 
de l’amistat.  L’Ernest és un jove ben 
plantat que aspira a ser alcalde del 
seu poble. El Mateu és un pintor que 
ha fracassat, i que per tant, arrosse-
ga la frustració. Quan eren joves, tots 
dos eren amics. Ara, es retroben al 
cap de deu anys per un motiu que no 
desvelarem, però que els farà reviu-
re moments feliços i d’altres de més 
durs, que tornarà a obrir ferides que, 
de fet -se n’adonaran ara- no s’havi-
en tancat mai. Allunyant-se cada 
cop d’una possible reconciliació, els 
dos amics veuran l’esquerda inevi-
table de la seva amistat. Els interes-
sos professionals passen sovint per 
davant de l’amor a l’altre. En aquest 
cas, el millor amic.

El brindis s’explica amb un text 
complex, ple de matisos i referèn-
cies literàries, artístiques, històri-
ques, etc. Un text, sens dubte, molt 
ben presentat i estudiat a fons per 

la mà de Bayer. Portat a escena per 
a aquesta gira pels actors Raül Tor-
tosa i Xavier Mercadé, que donen 
forma als protagonistes, que es nota 
que hi deixen la pell. Potser ens falta 
dramatisme interpretatiu, que l’es-
pectador senti a flor de pell aques-
ta duresa que insinua el text. Veiem 
més, en canvi, sobretot en el perso-
natge de l’Ernest, l’alcaldable, que 
en alguns moments ens pot més la 
comicitat del personatge i la gràcia 
que té d’interpretació que no pas la 
cara més seriosa i severa del perso-
natge en qüestió. Més ajustat, també 
per l’aparença física, de Tortosa en 
el paper del Mateu, que ens ajuda a 
situar més clarament un pintor frus-
trat i desil·lusionat. El cert, però, és 
que no acabem d’entrar en alguns 
moments d’interpretació escènica. 
Segurament, això també té de posi-
tiu que el públic no surt pensant que 
demà s’acabarà el món. 
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L’Aula d’Extensió Universitària va de-
dicar la darrera sessió al poeta Joan 
Brossa. Enguany és el centenari del 
naixement de l’escriptor barceloní 
d’avantguarda. En aquesta ocasió, 
l’encarregat de desxifrar la trajec-
tòria de Joan Brossa, a l’Auditori di-
marts passat, va ser el filòleg i profes-
sor de la UAB Jaume Aulet.

Per començar, i a l’estil Brossa, 
al títol de la ponència El poeta total i 
el paleta essencial,  ja es trobava la pri-
mera pista sobre l’essència de l’ar-
tista. Aulet va explicar que al DNI 
de Joan Brossa figurava com a ocu-
pació, per un malentès, l’ofici de pa-
leta. El funcionari que el va inscriu-
re, quan el jove autor li va assegurar 
que era poeta, va donar per fet que 
Brossa havia pronunciat la parau-
la paleta. I el poeta, content i satis-
fet amb la confusió, no va corregir el 
funcionari sinó que va aplaudir que 
en lloc d’inscriure’l com a paleta es-
crivís la paraula albañil, més formal i 
elegant. Així, com va explicar Jaume 
Aulet, d’alguna manera Brossa era 
un ‘paleta’ de les paraules, li agra-
dava construir imatges des del llen-
guatge. “Era el poeta total”, va re-
marcar el filòleg, que va asseverar 
que Brossa “portava el llenguatge, 
les paraules, fins a l’extrem”. “Va 
ser un poeta d’avantguarda, difícil 
d’entendre”, va apuntar.

Val a dir que Brossa ha gaudit 
del reconeixement institucional, del 
públic, de la crítica i del món litera-
ri. Com va recordar el convidat, fins 
i tot compta amb l’Espai Joan Bros-
sa, i se n’han fet tesis i antologies, i la 

joan Brossa, el poeta total
el filòleg jaume aulet va oferir una xerrada amb motiu de l’any Brossa  

tasca de divulgació que duu a terme 
la Fundació Joan Brossa o la Institu-
ció de les Lletres Catalanes han con-
tribuït a consolidar la dimensió glo-
bal d’aquest artista polièdric.

Perquè Joan Brossa no només 
era poeta. “Joan Brossa creia que 
la poesia es pot transmetre a tra-
vés de diversos llocs. Del teatre en 
deia ‘poesia escènica’, de l’art, ‘po-
esia de l’objecte’”, va explicar Aulet. 
De fet, Brossa va editar 67 llibres de 
poemes, 86 obres de teatre i 230 ac-
cions teatrals. “Brossa tendeix cap 
a la síntesi, la concreció. Juga amb 
el llenguatge per oferir reflexions 
transcendentals”, va afegir.

En aquest sentit, darrere 
d’aquesta volguda imatge d’artista 
rebel, caòtic i prolífic, s’amaga un 
autor que va començar a escriure des-

L’aULa | Centenari Brossa

prés de tornar ferit de la Guerra Civil 
a la revista Dau al 7. Durant aquests 
anys va mantenir contacte amb altres 
artistes com Antoni Tàpies. 

D’altra banda, el seu primer lli-
bre el va publicar el 1951 i portava per 
títol Em va fer Joan Brossa. Justament, 
Aulet va llegit algun poema d’aquest 
primer llibre, però també altres ver-
sos de Poemes de combat. “Si Brossa 
escrivís ara, seria jutjat o estaria 
a l’exili”, va ironitzar el convidat.

Tanmateix, els autors coetanis 
de Brossa, sobretot en l’època dels 60, 
sovint li van retreure que no estigués 
compromès a través de la seva obra 
amb els canvis socials, una afirmació 
que Aulet va desmentir categòrica-
ment. “Només cal veure l’antologia 
de ‘Poemes de Revolta’ ”, va apuntar. 

Brossa era un activista poètic, 
a través del llenguatge, amb un gust 
extravagant per deixar garratibats 
els lectors i els espectadors. 

En aquest sentit, Aulet també va 
voler despullar l’artista a través dels 
seus versos, i va llegir un fragment 
d’un striptease singular en què els 
tres timbres que avisen que comen-
ça l’obra de teatre es barregen amb 
un pastís, una stripticista –com deia 
Brossa–, i tres píndoles que acaben 
amb la vida d’un home gris de mane-
ra fulminant.

Brossa era humor, era ironia, 
era intel·ligència, però sobretot era 
un acròbata del llenguatge, que fila-
va prim amb l’estètica de les parau-
les per cosir versos amb la tenacitat 
de l’artesà i la guspira del geni i el vir-
tuós.  ||   rocÍo GómeZ

El 29 de novembre que ve, Caste-
llar per les Llibertats ha progra-
mat la projecció del documental 
EnFemme a la Sala d’Actes d’El Mi-
rador, a les 19.30 hores. Ho progra-
ma coincidint amb la setmana que 
commemora el Dia per a l’Elimina-
ció de la Violència envers les Dones. 
Després del film, també es podrà 
gaudir d’un col·loqui amb part d’al-
gunes de les participants en aquest 
projecte audiovisual.  L’entrada és 
lliure amb taquilla inversa. 

EnFemme recull l’experièn-
cia de persones que practiquen el 
cross-dressing, i dones transgènere 
al voltant del club EnFemme que hi 
ha a Barcelona. És un documental 
d’Alba Barbé, fonamentat a partir 
d’una testi doctoral en antropo-

El documental ‘Enfemme’ 
torna a Castellar

La directora de ‘Enfemme’, alba Barbé, en una intervenció al BRaM! 2019. || q. p.

CasTELLaR PER LEs LLIBERTaTs  | CineMa

logia de la directora i és aquí on es 
comprèn la seva particularitat, fa-
miliaritat i profunditat. 

EnFemme és el primer i únic 
documental en l’àmbit internacio-
nal que tracta aquesta temàtica i és 
també per això que té un gran valor.
EnFemme és un petit refugi per a 
l’anonimat a la metròpolis de Bar-
celona i obre la porta al Secret: 
“m’agrada vestir de dona”. A poc 
a poc, el documental desvela la flu-
ïdesa del gènere en un món vertigi-
nós que exigeix que ens posicionem 
constantment.  

Finalment, la directora d’En-
Femme i una de les participants en 
el projecte ja van visitar l’Auditori 
Municipal de la nostra vila en motiu 
del BRAM! 2019.   || m. a.

El filòleg Jaume aulet en un moment 

de la conferència a l’aula. || i.ViZuete
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agenda del 22 de novembre a l’1 de desembre de 2019

DivenDres 22

de 9.30 a 14 h i de 18 a 20.30 h – 
JoRnada
Jornades d’Infància, 
adolescència i Educació: 
projectes actuals i reptes de futur
el Mirador
org.: ajuntament

17 h – MúsICa
Concert de santa Cecília de 
l’EMM Torre Balada
el Calissó d’en roca
org.: escola Municipal de Música 
torre Balada

20 h – MúsICa
Concert de santa Cecília amb 
l’oJC i el Cor Jove de Castellar
església de sant esteve
org.: acció Musical Castellar

20.15 h – MúsICa
Concert de santa Cecília
sala de Petit format de l’ateneu
org.: espaiart

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: 
projectes actuals i reptes de futur
el Mirador
org.: ajuntament

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
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
org.: 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

10 h – soRTIda
‘Ruta Elio Ziglioli. Caminada i cultura’
sortida des de Cal gorina (C. Centre, 8)
org.: assemblea Llibertària

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
 

Dilluns 25

09.30 h - TaLLER
“Micromasclismes, què són?”
escola Municipal d’adults
org.: Comissió municipal per la 
igualtat d’oportunitats

11 h - PRoPosTa
Lectura del manifest unitari al 
voltant del dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència envers 
les dones
Plaça de la Fàbrica nova
org.: Comissió municipal per la 
igualtat d’oportunitats

17 h – PRoPosTa
activitat de sensibilització envers 
la violència masclista
Pl. del Mercat
org.: Comissió municipal per la 
igualtat d’oportunitats

17.30 h  - TaLLER
Taller d’impressió: 
“fes la teva ‘totebag’”
Vestíbul de l’auditori
org.: Comissió municipal per la 
igualtat d’oportunitats

18 h - PRoPosTa
acte institucional de commemoració 
del dia Internacional per a l’eliminació 
de la violència envers les dones.
sala d’actes d’el Mirador
org.: Comissió municipal per la 
igualtat d’oportunitats

 

Dimarts 26

19 h – PRoPosTa
Ple municipal
Ca l’alberola
org.: ajuntament

20 h - PRoPosTa
Club de lectura en anglès Read & 
Chat: ‘Mrs. dalloway’
Biblioteca Municipal antoni tort
org.: Biblioteca Municipal
 

 
Dimecres 27

09.30 h - soRTIda
Caminada saludable: fem passes 
contra les violències
sortida des de la porta del CaP
org.: ajuntament i àrea Bàsica de salut

19 h - TaLLER
“Viatge sonor, un massatge per 
a l’ànima”
inscripcions al tel. 649 54 58 03 
(tardes) o a l’a/e tothicapcaste-
llar@gmail.com
Casal Catalunya
org.: tothicap

Dijous 28

19.30 h - PRoPosTa
Presentació del conte i audiocon-
te Marama o la flor de l’esperança
Biblioteca Municipal
org-: Fundació Main i associació 
afrocatalana d’acció solidària
amb el suport de l’ajuntament

DivenDres 29

19.30 h – PRoPosTa
“Il·luminem en nadal”
Conte en anglès amb Kids&us 
(19.30 h) i encesa dels llums i l’arbre 
de nadal amb l’eMM torre Balada 
(20 h)
Pl. del Mercat
org.: Comerç Castellar i Mercat 
Municipal
hi col·laboren: ajuntament, 
diputació de Barcelona i generalitat

19.30 h – CInEMa
documental: Enfemme
sala d’actes d’el Mirador
org.: Castellar per les llibertats

21 h – CInEfÒRUM
El cuento de las comadrejas
auditori Municipal
org.: Club Cinema Castellar Vallès

Dissabte 30

de 10 a 14 h – TaLLER
Taller d’autoprotecció i suport 
vital bàsic i dEa
inscripcions a www.castellarvalles.
cat/tallerautoproteccio301119
sala Lluís Valls areny d’el Mirador
org.: ajuntament

11.30 h – ConTEs
once Upon a Time:
Everubunny dance!, d’Ellie sandall
L’hora del Conte en anglès, a càrrec 
d’idiomes Castellar
Ludoteca Municipal
org.: Ludoteca Municipal i idiomes 
Castellar

20.30 h – TEaTRE
La reina de la bellesa de Leenane, 
de La Perla 29
auditori Municipal
org.: ajuntament

21.30 h – MúsICa
Concert de Jazzmanontroppo
el Calissó d’en roca
org.: el Calissó d’en roca

22.30 h – BaLL
nit de ball amb Pentagrama
sala Blava de l’espai tolrà
org.: Pas de Ball

Diumenge 01

10 h  - PRoPosTa
sortida: 
‘Les dones de Castellar l’any 1619’
inici al Centre d’estudis de Castellar 
(C. roques)
org.: Centre d’estudis de Castellar
*inscripcions a centreestudiscaste-
llar.cat

12 h - TEaTRE
El monstre de colors, de Tutatis i 
Transeduca
auditori Municipal
org.: ajuntament

16.30 h i 19 h – CInEMa
Mientras dure la guerra
auditori Municipal
org.: ajuntament

18 h – BaLL
Ball a càrrec de Cotton Club
sala Blava de l’espai tolrà
org.: amics del Ball de saló

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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faRMÀCIEs dE GUÀRdIa 
 
diVendres 22 fEnoy 
dissaBte 23 CaTaLUnya 
diuMenge 24 yanGÜELa 
diLLuns 25 EURoPa 
diMarts 26 CasanoVas 
diMeCres 27 Ros 
dijous 28 PERManyER 
diVendres 29 CaTaLUnya 
dissaBte 30 CasTELLaR 
diuMenge 01 CasTELLaR 

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

dEfUnCIons 

servei d’urgència nocturn: a partir 
de les 24 h es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de sabadell i terrassa.
farmàcies servei 24 hores sabadell:
Farmàcia carrera: ctra. de terrassa, 377

“El nen no és un got per omplir, sinó un foc per encendre.”
François Rabelais

@jaume_calsina @apelachs @arnaucabeza
panoràmica tardor groga sant pau

MEMÒRIEs dE L’aRXIU d’HIsTÒRIa 

InsTaGRaM · @lactual

Fotografia corresponent a la primera època de l’Esbart Teatral, datada de març de 1913, poc temps 
després que uns aficionats locals formessin l’agrupació teatral l’any 1910. En aquells anys, el di-
rector era Manuel Folch i Torres, germà del famós escriptor. L’Esbart tenia la seu al local del Cen-
tre Castellarenc, on més tard hi va haver l’Ateneu, amb un dels escenaris més espaiosos i ben ha-
bilitats de la comarca.  || Fons: arXiu d’Història de castellar ||autor: banús || teXt: roGer rocaVert 

Primera època de l’Esbart Teatral, març de 1913

penúltima

susana Macaya Herrero 
12/11/2019 ·  53 anys
Manuel Valentin Casiano Vence Pérez
13/11/2019  · 87 anys
Joana Martínez Lajara                     
13/11/2019 · 87 anys
francesc sardà farré 
14/11/2019 · 67 anys
Carmen Benítez Molina 
14/11/2019 · 85 anys
Josep Pujol Codina    
15/11/2019 · 86 anys
agustí Blasi salomó                                        
17/11/2019 · 94 anys
Engracia roman Cabrera  
17/11/2019 · 92 anys
M. Lluïsa Pujol Canaletas  
19/11/2019 · 79 anys
Carmen duarte Piriz 
19/11/2019 · 97 anys

TELèfons dInTERès: ajuntament 93 7 14 40 40 ·  Fax ajuntament 93 714 40 93 · policia 93 7 14 48 30 · Whatsapp policia local (urgències) 696 462 050 · avaries enllumenat  092 · bombers 900 131 326 · 93 714 49 
51 ràdio castellar 93 714 43 40 · casal catalunya 93 715 89 98 · casal plaça major 93 714 36 55 · cap 93 747 11 11 · servei de català 93 714 30 43 · centre de serveis 93 747 10 55 · ambulància 061 Funerària castellar 
93 727 74 00 · tanatori 93 747 1 2 03 · mossos d’esquadra 112 · jutjat de pau 93 714 77 13 · osb  93 7 14 53 89 · acc 93 7 14 6 7 39 · recollida de mobles 900 150  140 · taxis castellar 93 7 14 3 7 75 · parròquia  93 714 52 83
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la contra

Jaume Muntada

M’agradaria 
ser director 
de fotografia

Elèctric i ‘gaffer’ de fotografia 

c
e

d
id

a
El jove castellarenc ha treballat, des del 2016, 
il·luminant una vintena de projectes. En destaquem 
la pel·lícula ‘La vida sense Sara Amat’ i el rodatge 
de dos videoclips de la cantant Rosalía.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
calmat
Un defecte que no pots dominar?
insegur
Una persona que admires?
els meus pares
Un director de fotografia?
roger deakins
quin plat t’agrada més?
el magret d’ànec
Un gènere audiovisual?
el documental
Una pel·lícula?
‘la gran belleza’
Un llibre?
‘els pilars de la terra’
Un grup de música?
milky chance
Un indret per fotografiar?
la muntanya
Un somni per fer realitat?
arribar a ser director de fotografia

”

“

· quina funció té la feina que fas?
Treballo en il·luminació, en cinema 
i en publicitat. La nostra funció és, 
a través de la llum, ja sigui natural 
o artificial, intentar crear una situ-
ació, unes sensacions i una estètica 
en un producte determinat, ja sigui 
una pel·lícula, un videoclip o un anun-
ci. I que la llum afavoreixi al màxim 
el producte. 

· de què es distingeix la teva feina 
de la d’un director de fotografia?
El director de fotografia, que seria 
el nostre cap, ens diu quines sensa-
cions vol donar al producte en cada 
moment, si llum trista, alegre, etc., 
llum que ajudi el personatge i l’es-
cena. Nosaltres, mitjançant la llum, 
intentem generar tot això. El direc-
tor de fotografia no és un dissenya-
dor, però sí que dissenya l’estètica i 

la llum que vol donar al producte au-
diovisual i se serveix de la càmera i 
la llum per aconseguir-ho.

· I quina és la diferència entre un 
‘gaffer’ i un elèctric?
El gaffer és el cap dels elèctrics i la 
mà dreta del director de fotogra-
fia. Ell diu quina llum vol i jo, com 
a elèctric, escullo els aparells que 
el gaffer demana. Ell indica on ha 
d’anar cada llum, si al costat d’una 
finestra o al darrere, per crear un 
ambient, amb difusió o sense, per 
fer la llum més dura o més suau. La 
feina d’un elèctric és més tècnica 
i física, perquè cal carregar focus, 
cables, etcètera. 

· Vas començar en el camp del 
periodisme, oi?
Vaig estudiar periodisme, sí. Però 
quan vaig acabar vaig veure que no 
em motivava. Vaig fer les pràctiques 
a 8TV, amb Josep Cuní. Del perio-

disme em va agradar molt, això sí, 
la fotografia. També m’agrada molt 
el cinema. I sabia que dins el cinema 
hi havia l’apartat de fotografia, i que 
dins d’aquest sector hi havia càmera 
i il·luminació. I és per això que vaig 
decidir fer el màster de fotografia a 
l’ESCAC de Terrassa. Em vaig de-
cantar per la il·luminació, perquè 
em fascina.  

· I què t’agradaria fer, en el futur?
M’agradaria ser director de fotogra-
fia perquè m’agrada molt l’art i, a tra-
vés de l’art, expressar els meus senti-
ments i sensacions a què vulgui aspi-
rar.  Quan ets director tens molt més 
a dir en l’èstètica del producte final.

· En quins projectes potents has 
participat, de moment?
He fet d’elèctric de la pel·lícula La 
vida sense la Sara Amat, de Laura 
Jou. Vam rodar amb un equip amb 
què sempre rodem junts. Em va agra-

dar molt ser-hi. És un projecte cata-
là i molts de nosaltres començàvem. 
Vam rodar una setmana en un poble 
de Lleida i quatre setmanes més 
en una casa de Cerdanyola. I de les 
coses més cridaneres que he fet hi 
ha la participació en els videoclips 
de Rosalía “Malamente” i “Pienso en 
tu mirá”, que just vam gravar quan 
encara no la coneixia gaire gent. Va 
ser molt bèstia. Vam estar cinc dies 
rodant-los, moltes hores, fèiem 16 
hores de mitjana al dia, i treballant 
amb ella. És una noia molt maca, 
molt educada. 

· M’ha semblat que t’agrada més 
il·luminar el moviment que la 
imatge quieta.
Sí, jo il·lumino projectes en movi-
ment, en vídeo, bàsicament, molt 
diferents de la fotografia quieta, en 
què se solen utilitzar flaixos o llum 
que no és contínua. En vídeo sem-
pre és llum contínua i hi ha molta 

llum. Utilitzem led, tungstè, HMI, 
etc. El led, sobretot, s’utilitza mol-
tíssim. Cada cop hi ha més aparells 
nous i cada cop són més complets. I 
el led té una cosa molt bona, i és que 
es pot controlar des d’una taula, ja 
sigui amb wifi o HDMI. A més a més, 
és molt més lleuger. 

· Combines projectes?
Sí, estic treballant en publicitat. Però 
també treballo en un documental que 
s’està fent a Mèxic sobre un cas sem-
blant a les nenes d’Alcàsser. venen de 
Mèxic a rodar aquí unes entrevistes, 
i jo hi faig de gaffer. I dissabte tinc 
un anunci... de rellotges, crec. Quan 
estàs d’elèctric, molts cops arribes 
a un projecte i no saps ni de què va. 
Només saps el dia i l’horari. També 
hi ha un parell d’empreses que em 
truquen a vegades per fer d’elèctric, 
i també tinc contactes amb altres di-
rectors de fotografia o productors 
que em van trucant. 

 Marina antúnez


