
 

.cat
CASTELLAR DEL VALLÈS

546
DEL 13 AL 19 DE DESEMBRE DE 2019

Setmanari d’informació local

Operaris treballant a les instal·lacions de l’empresa Fundicions Alba-Aljama SL, establerta al polígon del Pla de la Bruguera de Castellar des de l’any 1992, en una imatge de dimarts passat. || q. pascual

Alta ocupació 
als dos polígons

economiA | P03

el Pla de la Bruguera i can carner ja 
voregen el 90% d’ocupació de les naus

Especial de 24 
pàgines dedicat 
al Nadal a la vila

Conviure amb 
una malaltia 
minoritària
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L’ocupació dels polígons és del 89%
La dada, recollida al Flaix de la indústria,  demostra que s’ha recuperat un 19% el percentatge respecte als temps de la crisi 

Els dos polígons de Castellar del Va·
llès –Pla de la Bruguera i Can Car·
ner– tenen una ocupació del 89%, el 
tercer percentatge més alt de la co·
marca , només superat per Sant Llo·
renç Savall, Santa Perpètua de Mo·
goda, Sentmenat i Terrassa. Aquesta 
dada forma part del Flaix de la Indús·
tria elaborat per l’Observatori del Va·
llès Occidental del Consell Comarcal, 
que es va presentar la setmana passa·
da en el decurs  de l’acte La indústria: 
motor de present, oportunitats de futur 
a la Cambra de Comerç de Sabadell. 

El director general del Centre 
Metal·lúrgic i membre de l’Associ·
ació d’Empresaris de Castellar del 
Vallès (ASEMCA), Gabriel Torras, 
ha explicat que aquest percentatge 
és una bona dada, “gairebé un 19% 
més que en plena crisi quan l’ocu-
pació va baixar cap al 70%”. Torras 
també s’ha volgut referir al polígon de 
Can Bages que, de moment, no apareix 

a l’estadística “però té un potencial 
important el dia que es desencalli 
i l’Ajuntament recepcioni el polí-
gon, ja que hi haurà una oferta im-
portant de sòl”.

Els dos polígons de Castellar del 
Vallès, que sumen una superfície de 
219 hectàrees, apleguen uns 570 em·
preses de mitjana. Aquesta presèn·
cia d’empreses fa que Castellar sigui 
la vuitena població de la comarca amb 
més presència empresarial, per dar·
rere de Terrassa, Sabadell, Rubí, Bar·
berà del Vallès, Sant Cugat del Vallès, 
Montcada i Reixac i Santa Perpètua 
de Mogoda. Quant a nombre de parcel·
les, Castellar ocupa el cinquè lloc amb 
504 només superat per Sabadell, Ter·
rassa, Rubí i Polinyà, poblacions que 
concentren el 52,83% del total de les 
parcel·les de la comarca. 

Per sectors,  la indústria de fusta 
i mobles és la més representada, se·
guida del metall , el tèxtil i la confec·
ció i la química. Torras ha admès 
certa sorpresa amb aquestes dades 
perquè “no teníem la sensació que 

  Jordi Rius

iNdúSTRiA |  PLA De LA BruguerA i cAn cArner

la fusta fos la indústria dominant, 
pensàvem que era més aviat el sec-
tor del metall”.

un mirall de la indústria al vallès

El Flaix té com a objectiu situar la co·
marca en l’actual escenari econòmic 
internacional i nacional i abordar, des 
d’una perspectiva territorial i amb un 
enfocament comparatiu, el sector de 
la indústria en relació amb l’activitat 
econòmica, el teixit productiu i el mer·
cat de treball. Aquest informe pretén 
aportar informació i coneixement per 
orientar la presa de decisions i el dis·
seny de polítiques públiques en l’àm·
bit del desenvolupament socioeconò·
mic i la promoció econòmica.

Es tracta d’un document que 
s’adreça particularment als diferents 
agents del territori que treballen al 
territori en aquest àmbit. Aquest 
nou informe és oportú no només per 
la conjuntura econòmica internacio·
nal i nacional actual, envoltada d’una 
gran incertesa a curt i mitjà termini, 
sinó també pels grans canvis estruc·

SUCCESSOS  | PoLígon

Aparatós incendi a Vidrala
Fins a onze dotacions de Bombers, a més dels de Castellar, Sabadell, Ter·
rassa, Mollet, Granollers, Cerdanyola i Badalona, van haver de treballar di·
jous passat al vespre en l’extinció d’un incendi declarat en una zona de ma·
gatzem de la Fàbrica del Vidre, situat al Polígon Industrial de la Bruguera, 
a Castellar del Vallès. En concret, l’incendi es va declarar sobre les les 20.00 
hores del vespre i es va haver de treballar intensament per controlar·lo unes 
tres hores més tard. A banda dels danys materials, per sort no es van haver 
de lamentar danys personals. Segons ha explicat el cap dels Bombers Vo·
luntaris de Castellar, Cisco Altarriba, es van veure afectats uns magatzems 
exteriors semicoberts que té Vidrala i on es guarden palets amb ampolles 
de vidre. Altarriba ha dit que es van formar “quatre incendis en diferents 
naus d’aquest espai i que es van convertir en tres focus perquè dos es 
van unir”. La complicació principal de l’actuació dels Bombers es va viure 
“més que pel combustible que cremava, per l’accés als focus de les fla-
mes”.  ||  redacció Els bombers treballen en l’extinció d’un dels focus, a les naus de Vidrala. || G. Garcia (BomBers de castellar)
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turals que afecten, de manera direc·
ta, el sector de la indústria. El Flaix 
de la Indústria pot ser una bona eina 
per a ASEMCA “per prendre cons-
ciència de quina és la situació  eco-
nòmica general del sector i si hi ha 
dades segregades, apropar-nos a la 
realitat de cada població”, consta·
ta Torras, encara que reclama que hi 
hagués un únic informe i que fins i tot  
“posés el focus en els dos Vallesos”.

El president del Consell Comar·
cal i alcalde de Castellar, Ignasi Gi·
ménez, ha remarcat que “la indús-
tria suposa el 28% de l’activitat 
econòmica de la comarca. Hem 
de ser capaços de poder preser-
var empreses de llarga tradició”. 
Giménez ha afegit que “estem en 
un moment de transformació del 
sector productiu. La digitalitza-
ció, l’internet de les coses, el ‘big 
data’... significaran un canvi en els 
llocs de treball. Per això, les acti-
vitats d’alt contingut tecnològic 
han de continuar sent una de les 
apostes clares de la comarca.”

PRiNCiPALS dAdES dE 
CASTELLAR dEL VALLÈS
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Simulacre d’activació d’emergències per temporal de neu

El Centre de Coordinació Munici·
pal (CECOPAL) va reunir·se la set·
mana passada per dur a terme un 
simulacre d’activació d’emergènci·
es per afectació de nevades intenses 
amb acumulació de neu de fins a 40 
centímetres.

Durant aquesta trobada, que va 
aplegar representants polítics, tèc·
nics de protecció civil i de diverses 
àrees municipals i els comandaments 
de policia local, Bombers Voluntaris 
i ADF, es van tractar aspectes vincu·
lats a un hipotètic temporal de neu, 
com ara el rescat de persones atra·
pades a les carreteres, l’acolliment 
de persones atrapades, l’obertura 

de carreteres i vies principals afec·
tades per la neu i caiguda d’arbrat, 
la neteja de carrers i escampada de 
sal, el tall de subministraments i di·
ferent tipus d’emergències. 

La reunió també va servir per 
donar a conèixer la plataforma Sis·
tema d’Informació Territorial Muni·
cipal (SITMUN) de la Diputació de 
Barcelona, que inclou la cartografia 
digital de tots aquells elements inclo·
sos en el Document únic de protec·
ció civil (DUPROCIM), actualitzat 
recentment. 

Des de fa dos anys, aquest text 
engloba els diferents tipus d’emer·
gències que poden afectar el muni·

  Cristina domene

MEdi AMBiENT | SAnt LLorenç DeL munt

La trobada entre tècnics municipals, AdF, bombers voluntaris i policia. || cedida

cipi: incendis forestals, inundacions, 
nevades, ventades, concentracions 
de persones, riscos especials i quí·
mics, transport de mercaderies pe·
rilloses, risc sísmic, risc radiològic i 
pandèmies. 

L’objectiu del DUPROCIM és 
prevenir i controlar tots aquests ris·
cos sobre les persones i béns i donar 
una resposta adequada a les possi·
bles situacions d’emergència, garan·
tint la integració de les actuacions 
que es facin dins el sistema autonò·
mic de protecció civil. Podeu consul·
tar el document a la pàgina web mu·
nicipal, a www.castellarvalles.cat/
duprocim. 

Terrassa, Matadepera, Viladeca·
valls, Vacarisses i Castellar del Va·
llès han considerat l’opció d’ampliar 
el Parc Natural de Sant Llorenç del 
Munt i l’Obac, i és per aquest motiu 
que instaran la Diputació de Barce·
lona i la Generalitat de Catalunya a 
iniciar els tràmits necessaris. L’ob·
jectiu és augmentar l’àmbit de pro·
tecció en els seus termes municipals 
perquè, actualment, tenen espais na·
turals, d’un gran valor paisatgístic i 
ecològic, que no pertanyen al Parc. 

Segons explica el tinent d’alcal·
de Pepe González, responsable de 
l’àrea de Territori i Sostenibilitat, 
la proposta ha sorgit des de l’Ajunta·
ment de Terrassa. “És més una ma-
nifestació de voluntat que no una 
realitat. Des de Castellar no hem 

Petició per ampliar el Parc 
natural de Sant Llorenç 

La reunió del cecoPAL també va servir per donar a conèixer la plataforma Sitmun de la Diputació de Barcelona

volgut tancar-nos, perquè ens sem-
bla molt bé, però el parc el gestiona 
la Diputació i, per tant, necessitem 
les benediccions de la Diputació i 
de la Generalitat per fer aquesta 
ampliació. És una gestió que crec 
que s’allargarà en el temps”. 

Els espais i terrenys que es 
volen protegir són zones agrícoles i 
forestals no urbanitzables, algunes 
de les quals tenen, a més, una regu·
lació específica que determina que 
són espais a protegir d’una manera 
especial. A Castellar, aquests espais 
serien els de la zona de Can Cata·
fau: “Nosaltres en les reflexions 
del POUM ja contemplàvem l’op-
ció de fer una ampliació del parc 
com a objectiu futur, però som 
conscients que no serà immediat”.  

La incorporació al Parc Natu·
ral permetria augmentar i consoli·
dar de manera definitiva el nivell de 

EMERgÈNCiES | cecoPAL

protecció d’aquests espais i afavori·
ria que, alhora, fossin beneficiaris 
dels programes de gestió, vigilància, 
prevenció d’incendis i de senyalitza·
ció que la Diputació de Barcelona, 
com a organisme gestor del Parc, 
té establerts amb el Parc Natural.

pla especial per a les masies

En els propers mesos, des de l’Ajun·
tament volen iniciar un pla nou de 
desplegament del POUM relacionat 
amb el tema de les masies del nostre 
terme municipal. “Volem fer el Pla 
Especial de les Masies, per deter-
minar els usos que es poden fer de 
cada edifici, si es poden fer divisi-
ons horitzontals o no, si pot viure 
més d’una família, si està lligada 
a la propietat... i també determi-
narem el nivell de protecció”, de·
talla González. 

L’emergència climàtica s’ha fet un lloc a l’agenda política, n’és un clar 
exemple la Cimera Mundial del Clima –COP25– que ha tingut lloc aques·
ta setmana a Madrid. La trobada internacional va posar l’accent en el 
fet local, a través de ponències com la que va oferir el president del Con·
sell Comarcal i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, en què va presen·
tar el projecte Vallès Circular: innovació per a la sostenibilitat territorial. 
La comitiva vallesana a l’esdeveniment també va comptar, entre altres 
autoritats, amb la tinenta d’alcalde i regidora de Transició Ecològica de 
Castellar, Yolanda Rivera; el president del Consorci per a la Gestió de 
Residus, Nil López; i el vicepresident 3r del Consell Comarcal i Conse·
ller de Territori i Transició Ecològica, Carles Rodríguez. 

Val a dir que, la ponència de Giménez, que va tenir lloc a l’estand de 
la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), al pavelló 
de la Zona Verda, va presentar la proposta Vallès Circular, que es basa 
en una estratègia transversal, en la cooperació pública i privada dels 
territoris, que deixa de banda un model d’economia lineal i aposta per 
consolidar un model circular,  just i equitatiu. En paraules de l’alcalde de 
Castellar: “Des dels 23 municipis de la comarca, juntament amb els 
centres de recerca i entitats econòmiques i socials, no només hem 
de ser sostenibles, sinó també pilotar una transició ecològica justa 
que afecti les polítiques de medi ambient i sostenibilitat, d’energia, 
de canvi de model productiu i de consum, de model de mobilitat, de 
valorització i aprofitament dels residus, i els recursos, sense dei-
xar ningú enrere ni augmentar les desigualtats”. Entre altres inici·
atives vallesanes, a la cimera es van destacar projectes com Recoope·
rem o el Servei de Biomassa.    || redacció

Presència castellarenca a 
la Cimera Mundial del Clima

Yolanda Rivera i ignasi giménez, comitiva castellarenca a la Cimera.  || cedida

MEdi AMBiENT | cimerA DeL cLimA

Vistes del Parc de Sant Llorenç des de Can Cadafalch, a mig camí entre Castellar i Sant Llorenç. || arxiu
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cinc anys de les ventades 
que van colpejar la vila

Aquestes parcel·les de conreu de Can Casamada abans de la llevantada eren boscos.   || q.p.

Prop de 150.000 arbres dels boscos 
de Castellar es van fer malbé. L’Ajun·
tament va quantificar els danys a la 
via pública i als equipaments munici·
pals en més de 600.000 euros. Fa cinc 
anys, el 9 de desembre de 2014, el Va·
llès Occidental va viure una llevanta·
da amb ratxes de vent per sobre dels 
100 km/h. L’episodi de la ventada es va 
acarnissar especialment amb Caste·
llar del Vallès, i va dibuixar un nou pai·
satge al terme municipal. 

Durant el dia 9, i els tres dies pos·
teriors, el telèfon del Parc de Bombers 
Voluntaris de Castellar no deixava de 
sonar. “Va ser caòtic. Estàvem acti-
vats perquè hi havia avís de vent, 
però la cosa es va anar complicant 
de valent. La situació va durar qua-
tre dies, i vam fer més de 150 sorti-
des. El vent va fer mal, ho va arren-
car tot: teulades, arbres, tanques, 
aires condicionats, tendals...”, ex·
plica Cisco Altarriba, cap del Parc de 
Bombers castellarenc.

el 9 de desembre de 2014 una llevantada va tombar 150.000 arbres 
al terme municipal. el nou paisatge ha donat pas a camps de conreu

Ara bé, Altarriba posa en context 
la magnitud de l’episodi quan detalla 
que els bombers de la Regió Nord van 
rebre, en només dues hores, 2.500 in·
cidències, quan la mitjana de serveis 
al dia s’enfila a 150 en aquest territori. 
“Vam intentar establir prioritats 
i coordinar els recursos, com ara 
ADF, Bombers, brigada municipal 
i policia local. Es va activar el Pla 
d’Emergència Municipal”, concre·
ta Aleix Canalís, regidor de Medi Am·
bient i Comissionat de les ventades, en 
el mandat anterior.

La força del vent va arrencar 
de soca·rel arbres, va impactar en les 
instal·lacions elèctriques i de telefonia, 
i va deixar sense subministraments bà·
sics durant dies –en el cas de les urba·
nitzacions– molts veïns i veïnes de Cas·
tellar. Les afectacions a la xarxa viària 
també van ser evidents i en alguns mo·
ments es va interrompre la circulació 
del trànsit rodat. En el cas de Caste·
llar, l’episodi es va tancar amb algun 

MEdi AMBiENT  | BoScoS

ferit però sense cap víctima mortal.
D’altra banda, Canalís apunta 

que la pitjor part de les ventades la 
van patir, justament, les urbanitza·
cions de Can Font i Can Avellaneda, 
i els nuclis disseminats, que van que·
dar aïllats. De fet, Cisco Altarriba re·
corda que uns dels moments més ten·
sos que van viure durant la jornada va 
ser quan alguns efectius dels bombers 
van quedar atrapats al Balcó de Sant 
Llorenç, encerclats per arbres acabats 
de caure. Tot plegat, mentre s’havien 
d’obrir pas per arribar a Can Casama·
da per atendre un avís d’ictus “que fi-
nalment va quedar en un ensurt”.

tornen els camps de conreu

Per tal de revertir els efectes de la ven·
tada, la Diputació de Barcelona va 
aprovar uns ajuts extraordinaris que 
en el cas de Castellar es van enfilar fins 
als 248.000 euros. Des del govern local 
es van posar en marxa plans d’ocupa·
ció adreçats a la recuperació de la nor·

malitat als  boscos de la vila i la gestió 
forestal. També es va crear una línia 
d’ajut en l’exempció de l’IBI, de la qual 
es van poder beneficiar tots els propi·
etaris de finques rústiques afectades 
per la ventada, i uns ajuts directes per 
a les finques més deteriorades.

A hores d’ara, la fotografia dels 
boscos del terme municipal ha canvi·
at, i els milers de pins que van desa·
parèixer van deixar espai a tallafocs 
naturals. L’esporga forçada de l’ar·
brat per la ventada s’ha traduït en un 
nou paisatge i en la transformació de 
36 hectàrees de boscos afectats, en 
camps de conreu. A més, una vinte·
na de finques han dut a terme tasques 

d’aprofitament forestal  a un total de 
267 hectàrees.

Finalment, el viatge dels pins 
–l’espècie més afectada– , però també 
de les alzines i roures que es van fer 
malbé, va continuar cap a les serra·
dores, que van convertir les restes 
en fusta, però també en combustible 
i material de biomassa. En aquest 
sentit, l’exregidor de Medi Ambient 
remarca que en els últims anys l’ad·
ministració pública, tant local com 
supramunicipal,“s’ha posat les piles 
i han elaborat plans de gestió fores-
tal”, tot i que Canalís assegura que en·
cara queda molt de camí per recór·
rer en aquest àmbit.  || rocío Gómez
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territori mobilitat

La nova proposta de preus dels trans·
ports públics marcats per l’Autori·
tat del Transport Metropolità també 
ha aixecat polseguera a Castellar del 
Vallès. Després d’una setmana amb 
polèmica per la substitució de la po·
pular T·10 per les T·Casual i T·Usual, 
ha transcendit que també s’apujarà el 
preu de la V1 de La Vallesana –el títol 
de transport d’una zona que més fan 
servir els castellarencs i castellaren·
ques per anar i tornar de Sabadell–. 
Segons ha informat l’ATM, el preu 
d’aquests títols quedarà fixat en un 
80% del preu de la nova T·Casual, que 
entrarà en funcionament l’any que 
ve. Així, fent un càlcul aproximat, la 
targeta V1 d’una zona, vàlida entre 
d’altres per a les línies C1 (Sabadell·
Castellar) i C4 (Castellar · Sant Feliu 

· El Balcó), passarà a costar a partir 
de l’1 de gener un total de 9,10 euros, 
85 cèntims més que en l’actualitat. 

Aquest dimarts, l’Ajuntament 
de Castellar va fer públic que pre·
sentarà al·legacions contra les noves 
tarifes del transport integrat que 
l’ATM preveu aprovar de manera 
imminent, ja que suposaran un in·
crement del preu dels títols propis 
tant de la citada La Vallesana V1,  
com de les targetes V2 i V3. Aques·

La v1 de La vallesana s’apuja 85 cèntims
L’Ajuntament 
presenta al·legacions 
als preus de l’Atm 
pel “doble greuge” 
que pateix la vila

  Redacció

tes targetes, d’una, dues i tres zones 
respectivament, són abonaments de 
10 viatges que es poden utilitzar en 
un únic trajecte i sense fer transbor·
daments amb altres línies de bus o 
mitjans de transport.

En aquest sentit, la targeta V2, 
vàlida per a tot el trajecte de la C3, 
entre Sabadell i Sant Llorenç, tindrà 
un cost de 17,90 euros (1,65 euros més 
respecte la tarifa actual), i finalment, 
la targeta V3, que es pot utilitzar per 

a la línia e1 Exprés Castellar·Saba·
dell·Barcelona, passarà a adquirir·se 
per 24,40 euros (2,25 euros més).

En resum, el preu de les V1, V2 
i V3 s’apujarà al voltant d’un 10,3% 
cadascuna, fet que segons el tinent 
d’alcalde de Territori i Sostenibilitat, 
Pepe González, “penalitza els usu-
aris d’aquestes targetes, que són 
molts, tenint en compte que el ser-
vei de transport públic de Castellar 
es presta exclusivament per carre-
tera”. “El nou sistema tarifari opta 
per premiar els usuaris habituals 
del transport, però la nostra vila 
també compta amb molts usuaris 
esporàdics que han de desplaçar-se 
fins als centres hospitalaris o que 
han de fer gestions diverses a Sa-
badell”, explica González. 

El regidor afirma que la revisió 
que ha fet l’ATM de les tarifes repre·
senta “un doble greuge”, ja que “se-
gueix sense abordar el perjudici 
econòmic que suposa que Castellar 
estigui en una zona tarifària diferent 
de Sabadell”. “S’hauria de compen-
sar aquesta injustícia no apujant els 
preus de les targetes V1, V2 i V3 que, 
a més, passaran a ser unipersonals 
ja que no es podrà timbrar consecu-
tivament més d’un viatge amb una 
mateixa targeta”. 

Una usuari marca un viatge amb la V1 de La Vallesana a la plaça Calissó. || i. vizuete

ESPORT | cAmPAnYA

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès ha engegat una campanya 
de sensibilització per conscien·
ciar les persones que fan esport 
quan no hi ha llum del sol de la 
importància de fer·se visibles a 
altres usuaris per evitar ensurts.

 Sota el lema “Si fas esport 
a la nit, fes·te veure!”, des del 
consistori castellarenc s’insta 
totes aquelles persones que sur·
ten al medi natural de nit a uti·
litzar frontals i elements reflec·
tants perquè siguin fàcilment 
reconeguts pels conductors. La 
recomanació s’adreça especial·
ment a les persones que surten 
a córrer, a caminar, o que van 
en bicicleta per pistes forestals 
o per camins per on poden cir·
cular vehicles. 

Així mateix, es recorda a 
totes les persones que facin es·
port, tant de dia com de nit, que 
cal respectar l’entorn natural 
(fauna i flora) i no deixar·hi resi·
dus, i també respectar les perso·
nes que hi viuen o que en gaudei·
xen, per exemple evitant cridar 
per no destorbar el medi natu·
ral.  || redacció

Campanya per 
promoure l’ús de 
roba d’esport
reflectant a la nit

TRANSPORTS | noveS tAriFeS
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nadal

Comerç Castellar organitza un any 
més, amb la col·laboració de l’Ajun·
tament de la vila, la Fira de Nadal, 
una proposta nadalenca que comp·
tarà amb la participació d’establi·
ments del petit i mitjà comerç tant 
del municipi com de fora, a més d’au·
tònoms, artesans, entitats i associa·
cions. Tots ells hi posaran una para·
deta amb la intenció d’omplir la vila 
d’ambient nadalenc i oferir produc·
tes i serveis per realitzar les compres 
desitjades d’aquesta època de l’any.

Enguany, l’activitat comercial 
es completarà amb diverses propos·
tes lúdiques com el tió gegant que ca·
garà regals als infants de 10 a 13.30 h 
i de 17 a 19 h o el taller de construcció 
de fanalets. A més, hi haurà un taller 
de jeroglífics, de 17 a 18.30 h, dina·
mitzat per Jordi Esteban, autor del 
llibre Mots amagats. 500 enigmes 
per descobrir. 500 motius per som·
riure. Esteban també és autor dels 

Fira dels comerços per 
acabar de preparar el nadal

Una de les activitats de la Fira de Nadal serà fer cagar el tió gegant. || q, pascual

La Fira de nadal 
tindrà lloc diumenge 
a partir de les 10 h

jeroglífics del joc d’enginy i llengua 
Endevina-la en què la ciutadania de 
Castellar ha pogut participar om·
plint les butlletes distribuïdes a 55 
botigues. Després del taller es farà 
el lliurament de premis d’aquesta 
iniciativa del Servei Local de Cata·
là i Comerç Castellar, que consistei·

COMERç | èPocA nADALencA

xen en dos vals de compra per valor 
de 50 euros. La música també serà 
present a la Fira de Nadal, amb un 
concert de M. Davis a les 12 hores i 
una batucada a les 18.30 h. En aquest 
mateix horari s’ha previst una xoco·
latada per a tothom, gentilesa de la 
pastisseria Andreví.   || redacció

Aquest 5 de gener els Reis Mags 
tindran molt clar el camí per arri·
bar a les cases de Castellar gràcies 
als fanalets que faran els infants.  
L’Ajuntament ha elaborat 2.500 
fanalets amb l’objectiu d’acom·
panyar i il·luminar el camí que els 
Reis recorreran a la vila. D’una 
banda, s’han distribuït 1.900 fana·
lets entre els alumnes de les esco·
les de primària i de les llars d’in·
fants que n’han sol·licitat. A més, la 
Ludoteca Municipal també tindrà 
200 unitats, que posarà a disposi·
ció dels infants que no en tinguin 
a partir del 23 de desembre i fins 
a exhaurir les existències. 

Cada fanalet s’acompanya 
de dues peces de cartró que s’han 
d’acoblar per adquirir la forma 
d’un arbre de Nadal, una espel·

Els comerciants del carrer Major 
han organitzat per aquest diu·
menge una matinal plena de ta·
llers i activitats per dinamitzar 
aquest dia al voltant dels negocis 
que obriran les seves portes. Sota 
el lema ‘Viu el carrer’, els comer·
ciants del carrer Major han pre·

Taller d’activitats al carrer Major

Tallers de fanalets per guiar els Reis

COMERç | diumenge

iNFANTS | ActivitAtS

ma led i el cordill per portar·lo, a més 
d’unes instruccions i una carta als Reis 
en què conviden els infants a muntar 
i decorar els fanalets màgics i a por·
tar·los el dia de la cavalcada.

Tot i que els nens i nenes podran 
construir el seu fanalet a casa, també 
tindran l’oportunitat de fer·ho en di·
versos tallers. El primer té lloc demà, 
dissabte, a les 17.30 h, a la plaça del Dr. 
Puig de Sant Feliu del Racó, a la plan·
tada de l’arbre dels desitjos i encesa de 
l’estel del campanar. Diumenge 15 , d’11 
a 13 h, al carrer  Sala Boadella, a la Fira 
de Nadal i dissabte 21 de desembre, de 
10 a 11 h a la pl. d’Europa, a l’acte d’ar·
ribada dels patges reials. Val a dir que 
els dies 23, 27, 30 de desembre i 2 i 3 de 
gener, també es podran construir els 
fanalets a la Ludoteca Municipal Les 
3 Moreres.   || redacció

parat un programa d’activtats entre 
les 9 del matí i les 2 de la tarda.  Entre 
d’altres activitats,  hi haurà un taller 
de pastes nadalenques a càrrec del 
Forn Sant Jordi i la Pastisseria Villa·
ró. A més, 16 comerços del carrer or·
ganitzaran  una gimcana per buscar 
tions pel carrerMajor  || redacció
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actualitat salut

“Per a nosaltres, va ser una loteria 
tenir un diagnòstic  tan ràpid”
meritxell coll  és mare de la Queralt, menor que pateix síndrome miastènica congènita

MALALTiES MiNORiTÀRiES | mArAtó tv3

31.146 €
per a la 
diversitat

SUMA+ | BALAnç

Queralt Mourelo, de 12 anys, pateix una malaltia minoritària, la síndrome miastènica congènita. || cedida

Les malalties minoritàries són malalties molt 
poc freqüents que afecten un màxim de 5 per·
sones per cada 10.000 habitants. Inclouen 
un conjunt de malalties molt diferents entre 
elles, però tenen en comú que acostumen a 
ser greus, cròniques, progressives i discapa·
citants. Els experts calculen que el conjunt de 
malalties minoritàries poden afectar fins al 
7% de la població general. Per tant, s’estima 
que actualment hi ha a l’entorn de 400.000 
persones que tenen alguna d’aquests patolo·
gies a Catalunya, tres milions a Espanya i més 
de 30 milions a tot Europa. Actualment, n’hi 
ha descrites unes 7.000.  La Queralt Moure·
lo, una nena castellarenca de 12 anys, pateix 
la síndrome miastènica congènita, una ma·
laltia de la qual s’han diagnosticat 50 casos 
a tot l’Estat.

La Queralt va desenvolupar la seva ma·
laltia a les poques hores de néixer. “Ens vam 
sentir molt afortunats perquè en tres set-
manes vam tenir diagnòstic i  tractament. 
Per a nosaltres és com una loteria tenir di-
agnòstic tan ràpid”, explica Meritxell Coll,  
la mare de la Queralt. La síndrome miastè·
nica congènita és una “errada en la trans-
missió neuromuscular de la informació  
entre el nervi i el múscul i això pot afectar 
qualsevol múscul del cos”, constata Coll. 

Un simple refredat es pot complicar 
molt i “sense tenir un diagnòstic, els pares 
van molt perduts”. 

Per sort, la Queralt va donar uns símp·
tomes clau de la seva malaltia i el fet que els 
professionals “sabessin posar-li el nom 
adequat ens ha salvat de moltes coses. Al 
tenir una medicació, ella està molt esta-
ble”, explica Coll. 

Tot i el control de la malaltia a través 
de la medicació, la Queralt ha tingut “pneu-
mònies  complicades, dificultats per com 
pujar i baixar escales, pentinar-se, tots els 
moviments repetitius li suposen un sobre-
esforç que el seu cos no tolera”, assegura 
la mare de la Queralt, que afegeix que la seva 

 Jordi Rius

filla “té molt problemes amb la visió, amb la 
musculatura dels ulls i extremitats, però 
ja està, gràcies als medicaments ho por-
tem força controlat”.

La Queralt ha començat 1r d’ESO a la 
mateixa escola on va fer primària. “Ja la co-
neixen, ja saben què necessita perquè de 
vegades, després d’un sobreesforç només 
necessita aturar-se 10 minuts, prendre la 
medicació i és capaç de tornar a agafar el 
ritme”, adverteix Coll.

La mare de la Queralt considera que ini·
ciatives com La Marató de TV3, que enguany 
destinarà fons per a les malaties minoritàri·
es, són “fantàstiques tant per dotar de re-
cursos la investigació, que és tan costosa i 
difícil, com per fer-les visibles”. 

La invisibilitat és el principal problema 
de les malalties, que “ningú les coneix, dius 

el nom i a tothom  li sona molt estrany, no 
saben les afectacions ni què passa”.

vint activitats a castellar

Castellar del Vallès se suma un any més a La 
Marató de TV3. Una vintena d’activitats es 
duran a terme diumenge 15 de desembre per 
recaptar fons per a aquesta iniciativa, que en·
guany està dedicada a les malalties minori·
tàries. L’escenari principal de les propostes 
serà la plaça d’El Mirador (en cas de pluja, 
l’Espai Tolrà), tot i que també s’han previst 
altres ubicacions per a algunes de les acti·
vitats organitzades. Totes les activitats tin·
dran lloc de 10 a 14 h. Dissabte al matí, a més, 
es podrà adquirir una polsera commemora·
tiva de La Marató de TV3 2019 a la vila, a un 
preu de 2 euros.
[Veure  més informació de La Marató a l’especial Nadal]     

L’entitat SUMA+ Castellar ha fet públic el balanç 
econòmic del primer any de funcionament. El col·
lectiu va presentar les seves finances a la comuni·
tat educativa la setmana passada, a la Sala d’Actes 
d’El Mirador. L’acte va comptar amb la presència 
dels directors dels centres públics i concertats, 
i de diversos representants de les Associacions 
de Famílies d’Alumnes (AFAs) de les escoles de 
Castellar. Cal destacar que SUMA+ va néixer com 
un moviment ciutadà per  “posar en valor la di-
versitat”, i sensibilitzar, reivindicar i recaptar 
fons per a les necessitats educatives de Castellar.

Tal com es detalla des de SUMA+ Caste·
llar, “el total ingressat, una vegada deduïdes 
les despeses per totes aquestes activitats van 
ser 31.146,96 euros”. Concretament, des de l’en·
titat exposen que els ingressos s’han distribuït en 
dos pagaments a les diverses  AFA’s  de les esco·
les de Castellar . “Un primer pagament es va fer 
al mes d’octubre, en què es van repartir 17.640 
euros. El segon pagament està previst per fer-
lo en les pròximes setmanes, 11.070 euros”, pu·
tualitzen des de SUMA+. “El repartiment a les 
diverses escoles s’ha dut a terme mitjançant la 
valoració que ha fet l’Equip d’Assessorament i 
Orientació Psicopedagògica de la Generalitat 
(EAP), juntament amb l’Ajuntament, i amb re-
unió i consens amb  totes les escoles”, apunten.

Al detall, des del col·lectiu exposen que l’any 
passat van ingressar 44.964 euros, 32.769 euros 
dels quals provenen d’activitats organitzades 
per SUMA+, 6.580,54 euros d’activitats dutes 
a terme a escoles, i 5.615 euros de donacions. 
D’aquest total, s’han de restar  13.817, 58 euros, 
la xifra final  de despeses. 

Entre les activitats que ha dut a terme 
SUMA+, destaquen els dos caps de setmana 
consecutius de la primavera passada en què es 
va organitzar La Marató de la Diversitat a l’Es·
pai Tolrà, però també altres iniciatives que han 
comptat amb la implicació tant d’escoles, com de 
comerços, empreses, i entitats esportives, cul·
turals i socials, amb la col·laboració de l’Ajunta·
ment. Propostes lúdiques com l’escape room de 
Festa Major, concerts, àpats populars, tallers i 
cursos, venda de marxandatge o curses solidà·
ries són només un tastet de totes les propostes 
que sota el paraigua de SUMA+, s’han organitzat 
per recaptar fons per implementar els recursos 
educatius en l’àmbit de la diversitat.  || r.Gómez
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Fa més de sis anys a la bústia de L’Ac-
tual (número 233, pàgina 10, a la sec·
ció d’opinió) es podia llegir una carta 
signada per “Treballadores OSB” 
amb el títol “L’Obra Social Benèfi·
ca segueix en lluita”, on es deia que 
l’OSB era un model de residència. 
Preguntàvem perquè el nostre Al·
calde (l’Ignasi) i altres membres del 
Patronat ens valoraven tan poc i al·
tres preguntes més.
Han passat els anys, diferents equips 
de direcció s’han fet responsables 
de l’entitat, però en cap moment 
han fet possible que l’OSB tornés a 
ser aquell lloc a on els ciutadans de 
Castellar els agradaria anar, pel seu 
tracte i per totes aquelles coses que 
volen gaudir en una etapa de la vida 
en què més que mai necessitem l’aju·
da dels altres.
Com hem dit, diferents equips han 
passat i cada vegada la relació entre 
dirigents i treballadors/es s’anat de·
teriorant, sigui per problemes eco·
nòmics o mala coordinació. En el cas 
de la coordinació no es respecta l’an·
tiguitat de les treballadores, també 
es fa un menyspreu total a treballa·
dors/es per part d’algun membre de 
la direcció, que fa servir un llenguat·
ge inapropiat en el moment de resol·
dre algun dels problemes provocats 
per la tensió provocada per l’equip di·
rectiu actual, afavorint uns/es treba·
lladors/es en perjudici d’altres. Això 
ha portat un mal ambient a la nostra 
feina diària. Un problema que hem 
intentat dialogar amb totes les parts 
implicades.
Per a nosaltres el més important és 
la qualitat d’assistència als residents, 
però aquesta tensió entre Adminis·
tració i treballadors/es ho fa molt di·

L’Obra Social Benèfica 
segueix en lluita (v. 2.0)

 Treballadors/es de la Fundació Obra 

Social Benèfica

 Junts per Castellar

profitant la desfe·
ta electoral de Ciuta·
dans, als socialistes 
catalans els ha faltat 
temps per sortir a la 

A
El PSC mou fitxa cap a 
Ciutadans

fícil, la qualitat del servei s’ha d’acon·
seguir anant les dues parts caminant 
pel mateix camí i això és el que volem 
pel bé de tothom.

Tots els pobles tenen les seves fonts. 
Fonts i fontetes. A la nostra vila, però, 
en tenim una que per la seva singu·
laritat, la seva mesura i també ja per 
la seva antiguitat, nosaltres li con·
cediríem el títol de monumental: no 
cal dir·ho, és la Font de l’extrem de 
la plaça Major, tocant al carrer del 
mateix nom. Fa gairebé un centenar 
d’anys que és allà. Aquest títol se’l me·
reix, però cal dir·ho, i ho lamentem, la 
pobra està una mica oblidada. Gaire·
bé ningú se la mira, ni ningú s’asseu 
als bancs que ella des de fa molt de 
temps ofereix generosament; ni tan 
sols els forasters la visiten, no la conei·
xen, més encara, molts dels habitants 
nouvinguts a la nostra vila, ni saben 
que existeix la Font de la Plaça. I és 
una autèntica llàstima... I també po·
dríem dir una ingratitud que la nos·
tra Font, model de generositat men·
tre va poder, no es mereix.
Des que nasqué i durant molt de 
temps els seus quatre brocs rajaren 
constantment i quina pressió al picar 
contra la pedra de la pica, produïa un 
dring joiós, nit i dia. Era una aigua 
fresca, bona i cristal•lina, desbordant 
i esplèndida que encomanava vida.
Però com tot, en aquest món, diríem 
que la nostra font s’ha fet vella; enca·
ra que no és aquesta ben bé la veritat 
ni la causa de la seva tristor; ha hagut 
de sofrir les conseqüències d’aquesta 
inevitable crescuda de la nostra vila, 
tal volta irregular, que ens ha portat a 

La Font de la Plaça... 
la font trista

 Jaume Rosell (91 anys)

gaudir d’alguns beneficis, però a costa 
de certs valors tradicionals que s’han 
anat minvant des de les pròpies arrels.
De moment hem d’acceptar que en el 
nostre entorn “l’aigua és un bé escàs”. 
És una evidència que no podem negar 
però que mai ho hauríem dit. És que 
som massa? Estem mal repartits? No 
ho sabem ni ens cal, però ho estem 
patint, i la nostra Font d’una manera 
molt espectacular. Arribats a aquest 
punt ens preguntem si, almenys com 
a mesura de consolació i d’una evi·
dent bona voluntat, fora possible que 
els quatre magnífics brocs donessin 
aigua constantment, com abans, en·
cara que calgués posar·hi el trist car·
tell d’aigua no potable?
Fa poc es va parlar d’una recuperació 
“qualitativa” del carrer Major, presti·
gi que la crescuda i la modernitat de 
la vila li havien restat. Pensem que la 
Font de la Plaça, ben tractada i ben 
aprofitada amb imaginació i inven·
tiva podria ser·ne una icona notable, 
potser concedint·li un cert protago·
nisme en circumstàncies puntuals 
festives o commemoratives, etcètera.
No fora per demés que a la Nostra 
Font hi constés una inscripció, en 
discreta placa, que digués: “Aquesta 
Font fou construïda pel picapedrer 
d’aquest poble Sr. Joan Sanpere, amb 
blocs de pedra del sector anomenat 
‘la Pedrera del Comes’ d’aquest ma·
teix municipi, l’any 1931”.
Ens plau pensar que la Nostra Font és 
tot un símbol de constància, de forta·
lesa, de generositat... i també de mo·
dèstia i de discreció quan per impe·
ratius impensables ha emmudit i s’ha 
vist relegada a la indiferència. Pen·
sem que valdria la pena recuperar·la.
No podem ni volem amagar la nostra 
benevolència envers ella, ni a ningú ha 
d’estranyar la nostra bona intenció. 
Nasquérem, com molts, a la mateixa 
època i com molts en el mateix sector, 
i els nostres jocs d’infantesa tingue·
ren en ella la millor companya, sem·
pre disposada i acollidora.

Davant del projecte d’ampliació de 
la piscina descoberta, vull pronunci·
ar·me mitjançant aquest comunicat 
per plantejar que també és molt ne·
cessària la remodelació de la piscina 
coberta. Soc una exsòcia de complex 
esportiu Puigvert, davant de la indig·
nació vaig haver de donar·me de baixa 
ja que no podia fer esport, en concret, 
nedar a la piscina.
El que va acabar amb la meva pacièn·
cia (i de ben segur la de molts socis), 
va ser quan un dia vaig haver de nedar 
en un carril amb 5 persones en aquest 
(tenint en compte que són més estrets 
per aprofitar espai per als cursets). 
Això dona lloc a cops i a no poder fer 
com Déu mana un bon entrenament. 
Les franges blaves del fons dels carrils 
no corresponen amb l’amplada que hi 
ha entre les corxeres, per tant, és un 
descontrol quan es neda, no saps per 
on vas i més quan hi ha més gent, a més 
brutícia al fons...  
Així que, sisplau, davant de fer una am·
pliació de la piscina descoberta,  aneu 
amb compte a l’hora de futures inver·
sions, no deixeu abandonada la pis·
cina coberta, que s’utilitza la major 
part de l’any.

Remodelació de la piscina 
coberta

 Yolanda Béjar

continua a la pàgina 11

caça del milió de votants de Cs que 
han quedat orfes, preparant així el 
terreny de cara a unes hipotètiques 
eleccions al Parlament. Tanmateix, 
perquè el PSC tingui alguna oportu·
nitat de pescar en aquesta bossa de 
votants, que es decantarien de ma·
nera més natural pel PP o Vox, cal 
endurir el discurs, abandonar qual·
sevol mena d’ambigüitat respecte el 
procés i assumir definitivament les 
tesis espanyolistes. 
Ara més que mai el PSC és una su·
cursal del PSOE a Catalunya al ser·
vei dels designis que arriben des de 
Madrid. A l’inici del procés sobira·
nista van flirtejar amb l’autodeter·
minació, passant després a una po·
sició federalista (només de paraula, 
això sí) i van acabar votant i justifi·
cant ara fa dos anys l’aplicació del 
155. L’únic vestigi que quedava del 
passat catalanista del PSC era el seu 
suport a la immersió lingüística, un 
dels grans consensos majoritaris de 
la societat catalana. 
Aquest PSC és partidari de la dis·
criminació positiva del castellà a les 
escoles, a costa d’eliminar hores de 
català, és clar. Aquesta és la propos·
ta del tinent d’alcalde Pepe Gonzá·
lez, que diu que cal reforçar el cas·
tellà en aquelles zones on els nens 
viuen “intensament en català perquè 
només veuen TV3”, com ara Ripoll 
o Camprodon. Aquest argument és 
una fal·làcia monumental i el senyor 
Pepe González sap perfectament 
que no tindrà cap problema perquè 
l’entenguin en castellà al Ripollès. 
En canvi, molts de nosaltres sabem 
el que costa que ens entenguin en la 
nostra llengua al nostre propi país, 
sobretot a l’àrea de Barcelona, més 
que res perquè ho patim a diari. I no 
ens resignem a viure com estrangers 
a casa nostra. 
El problema no és que el PSC o la 
resta de forces espanyolistes vulguin 
carregar·se el sistema d’immersió 
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opinió

l 18 de desembre se ce·
lebra el Dia Internaci·
onal del Migrant, esta·
blert el 1999 per l’ONU 
per reconèixer la gran 

contribució –sovint ignorada– que 
milions de migrants fan a l’econo·
mia i al desenvolupament dels paï·
sos a tot el món. La realitat actual 
és que els països enriquits estan més 
encaparrats a evitar les migracions 
que en el valent reconeixement que 
proposa l’ONU. 
Ara fa trenta anys de la caiguda del 
mur de Berlín, un esdeveniment que 
va il•lusionar els que volem un món 
on ens puguem sentir acollits allà on 
els peus ens portin. La trista realitat 
és que, des de llavors, s’han constru·
ït uns quants murs més, Palestina, 
Mèxic, Ceuta i Melilla o Hongria en 
són exemples. 
Centrant·nos en Europa, la construc·
ció de murs (terrestres, marítims o 
virtuals) per intentar segellar les 
fronteres s’ha convertit en un nego·
ci molt lucratiu per a les empreses 
del complex militar i de seguretat. 
Només en murs i tanques terrestres, 
els països europeus fronterers han 
gastat prop de 1.000 milions d’eu·
ros. La UE no sufraga les despe·
ses de construcció de murs, queda 
malament, però les empreses que 

  Murs i més murs. || JoaN muNdet

Murs fronterers. 
Un gran negoci

E PLAçA MAJOR

LLEONARd BARRiOS
(Entrepobles - Consell Munici-
pal de Solidaritat i Cooperació)

 Anna Margalef Martínez

l dia 3 de desembre se 
celebra el  Dia Inter·
nacional de les Per·
sones amb Diversitat 
Funcional. Per aquest 

motiu, l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès i la Comissió d’Atenció a 
Persones amb Diversitat Funcional 
han organitzat una desena d’acti·
vitats lúdiques, al llarg d’aquestes 
dues setmanes, per tal de sensibi·
litzar, reivindicar i donar suport a 
persones amb discapacitat i/o les 
seves famílies. 
Aquests actes conviden tota la ciu·
tadania a conèixer persones amb 

E
Castellar amb la 
diversitat funcional!

discapacitat, a gaudir de la rique·
sa de la diversitat i a prendre cons·
ciència del dret de tothom a una 
vida plena.
Les activitats van començar el dia 
29 de novembre, amb l’Associació 
Amputats Sant Jordi, que fa anys 
que venen a fer unes jornades molt 
interessants per a les escoles. 
El dia 3 de desembre va tenir lloc 
la lectura del manifest, en què una 
seixantena de persones ens vam 
aplegar davant del PIPAD (Punt 
d’Atenció a les persones amb Diver·
sitat Funcional), a la plaça Major.
El dia 4, sota el lema “Caminem per 
la inclusió”, ens vam trobar, mal·
grat la pluja, més d’una trentena 
de persones aplegades per aquest 
motiu, i al llarg de la mateixa set·
mana, i fins el 15 de desembre, hi 
ha hagut diferents tastets d’activi·
tats esportives (bàsquet, futbol, at·
letisme, swing) i dues obres de te·
atre per part del grup Arc de Sant 
Martí i del TEB.
A més, la rotonda de l’entrada de 
la nostra vila ha estat il·luminada 
amb diferents colors, per simbolit·
zar la diversitat. 
Voldríem agrair a totes les entitats 
i persones que han col·laborat la 
gran  tasca que desenvolupen i el 
seu compromís amb aquesta causa.  
Seguirem treballant per un Cas·
tellar divers, accessible i inclusiu 
per garantir els drets de les per·
sones amb discapacitat i les seves 
famílies!

*Regidora de diversitat i Polítiques 
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subministren la tecnologia i els ser·
veis que acompanyen aquests murs 
s’han beneficiat dels 4.460 milions 
dedicats per la UE al Fons per les 
Fronteres Exteriors (2007·2013) i 
al Fons de Seguretat Interior·Fron·
teres (2014·2020).
Sense tenir en compte les operacions 
de guardacostes dels països mediter·
ranis, la despesa de la UE en murs 
marítims ha estat de més de 676 mi·

lions d’euros entre el 2006 i el 2017. 
Els murs virtuals, que permeten a 
la UE controlar la circulació de per·
sones, s’han emportat com a mínim 
999 milions d’euros entre el 2000 i 
el 2019. La valoració sempre és a la 
baixa, ja que les dades són parcials i 
poc transparents.
Per al proper període 2021·2027, la 
UE destinarà 8.020 milions d’euros 
al control de fronteres.

Tres grans empreses militars i de 
seguretat, Thales, Leonardo i Air·
bus, tenen un paper destacat en la 
recepció d’aquests fons en forma de 
projectes de recerca de seguretat. 
Paradoxalment, aquestes tres em·
preses estan entre les quatre ma·
jors distribuïdores d’armes a l’Ori·
ent Mitjà i el nord d’Àfrica, i per tant 
contribueixen als conflictes que ge·
neren les migracions forçades. Un 

negoci rodó.
Les dades mostrades, així com les 
empreses contractistes per la cons·
trucció de murs, es poden consultar 
a l’informe “El negocio de construir 
muros” de Mark Akkerman, pu·
blicat per Transnational Institute 
(www.TNI.org), Stop Wapenhandel 
(www.stopwapenhandel.org) i Cen·
tre Delàs d’Estudis per la Pau (www.
centredelas.org). 

 Josep Maria Calaf*

s hauré de confessar 
que en aquest arti·
cle soc reincident, ja 
que no fa gaire en vaig 
fer un sobre el mateix 

tema. Tot i que és molt excepcional 
que en poc temps abordi el mateix 
tema en aquest cas no ho he vol·
gut evitar. Per què? Doncs ara ho 
intento explicar.
En el passat article, que vaig ano·
menar “Accessibilitat”, concloïa 
amb el següent paràgraf en refe·
rència a les persones amb mobili·
tat reduïda:
“Els continuarem decebent? Crec 

U
Accessibilitat encara

de nous negocis a l’adequació i mi·
llora de l’accessibilitat al local, es·
tudiar la possibilitat de generar 
ajudes per a aquells comerços que 
adaptin els seu local a una accessi·
bilitat suficient o convocar les re·
unions de la Taula per l’Accessibi·
litat, com a mínim, un cop cada sis 
mesos, tal com diu la seva norma·
tiva de funcionament. 
Vull pensar que molts ciutadans va·
loraran aquestes propostes com a 
raonables, assequibles, justes i ne·
cessàries. Els arguments per vo·
tar·hi en contra eren molt pobres. 
De fet, cap de fons. 
Que si era oportunista, que si no era 
el lloc... Quan la política i els polítics 
actuen contra les evidències, con·
tra legítims drets, contra reparaci·
ons d’injustícies cròniques i contra 
lleis i decrets (sensats i consensu·
ats)  es deslegitimen. El pitjor que 
es pot fer en política i en general a 
la vida és justificar un error ja que, 
fent·ho, no només no es reconeix, 
sinó que s’erra doblement. I això 
sempre farà molt mal a la política 
i a les persones que ho fan. Malau·
radament les víctimes no seran mai 
els que cometen els errors sinó els 
ciutadans que esperen reparaci·
ons i atencions per part d’una ad·
ministració poc sensible i empàtica.
Jo personalment continuaré aques·
ta lluita (iniciada fa moltíssim 
temps i fora de la política) fins que 
s’assoleixin uns mínims objectius 
decents. 
I m’importa poc que alguns adver·
saris utilitzin paraules com oportu-
nisme per oposar·s’hi. Em reclamo 

oportunista si això significa detec·
tar un problema greu, denunciar·lo 
i proposar solucions. Altrament 
si ser oportú en alguna cosa és un 
valor incontestable, per què hau·
ria de renunciar a l’oportunisme 
com el marc que ens permet ser 
oportuns? Són els que refusen les 
oportunitats, els inoportuns. En 
aquest cas, l’assentiment de la ma·
joria dels grups polítics de l’oposi·
ció, els afectats, la ciutadania i les 
entitats del sector configuren un 
consens prou ampli com perquè 
sigui oportú actuar decididament 
en aquest àmbit.
*Regidor d’ERC

lingüística, sinó que des de les files 
del catalanisme hi hagi sectors que 
obrin la porta a cedir en aquest ter·
reny. Al cap i a la fi, això que diu el Sr. 
Tinent d’Alcalde del nostre Ajunta·
ment, també ho deia un informe pro·
mogut pel nou Departament d’Ense·
nyament del conseller Josep Bargalló, 
l’octubre del 2018. L’enemic sap molt 
bé que hi ha aquesta debilitat i l’apro·
fitarà per crear discòrdia i per divi·
dir l’independentisme. El català és 
la nació, ho és tot. L’espanyolisme 
ho té molt clar, i per això vol liqui·
dar·lo. La pregunta és: i nosaltres, 
ho tenim clar?

que no ens ho podem permetre, 
ja que per valorar si una societat 
avança adequadament o no la me·
sura que haurem d’adoptar no és 
la distància recorreguda, sinó la 
quantitat de gent que deixem enre·
re. Potser ens haurem de plantejar 
avançar menys per avançar tots.” 
I ara sé que la resposta a la pregun·
ta formulada és un sí. Però anem 
a pams.
Després de publicar l’article a L’Ac-
tual ERC va voler treballar una 
mica més el tema. I vam fer un petit 
estudi sobre accessibilitat en els co·
merços situats a l’Illa del Centre i 
en el seu entorn més immediat. El 
resultat va ser decebedor. 
D’un total de 157 comerços només 
un 30% tenien una accessibilitat su·
ficient. Amb l’agreujant que molts 
d’aquests havien patit un canvi d’ac·
tivitat en els darrers anys sense que 
això s’hagués aprofitat per adequar 
l’accés. Les primeres lleis i decrets 
sobre eliminació de barreres arqui·
tectòniques daten del 1995. 24 anys 
de vigència d’una llei hauria de ser 
un termini més que suficient com 
per tenir uns percentatges d’ac·
cessibilitat molt superiors. Infini·
tament superiors. 
Atès que el problema el vèiem preo·
cupant, ens va semblar oportú pre·
sentar una moció en què es proposa·
va en els acords coses tan sensates 
com elaborar una proposta d’ac·
tuació per millorar l’accessibilitat 
dels comerços de Castellar, infor·
mar els establiments sobre requi·
sits dels locals adaptats i normati·
va sectorial, condicionar l’obertura 
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gastronomia

 Manel Bonafacia

la immigració (com els kebabs) o per la 
febre gurmet, com les hamburgueses 
convertides en producte de qualitat, o 
d’altres arribats de fora, des dels vete·
rans frankfurts als baos i buns asiàtics 
o les arepes i tacos centreamericans.
A Castellar tenim molts llocs on men·
jar entrepans, però fins fa poc no havia 
vist locals declaradament especialit·
zats. Fa poc, però, va obrir una ham·
burgueseria gurmet, de la qual vam 
parlar fa uns mesos, i s’acaba d’inau·
gurar un nou local que llueix l’orgullós 
nom de La Bocatería, que deu venir de 
l’evolució del bocadillo castellà cap a bo-
cata i d’aquí la bocatería. No es diu en-
trepaneria, i això ja el defineix.
El nom promet més del que realment 

‘Bocatería’, el nom 
sí que fa la cosael 

Menjador

Buscant aquest local he trobat una 
altra bocatería a Castellar, que té una 
oferta calcada de salsitxes, però d’una 
altra marca, Casa Vallès, que va ser 
el primer frankfurt d’Espanya i es va 
obrir a Terrassa el 1963. 
La bocatería en qüestió és el més vete·
rà Come... y Caña!! de la plaça Europa. 
A més de salsitxes, ofereix hambur·
gueses clàssiques, sandvitxos i entre·
pans de planxa, fins a un total de 30! 
Oferta desmesurada que encara in·
clou 1 amanida, 7 plats combinats, 9 
pizzes i 22 tapes. En total, 69 possibi·
litats, si no m’he descomptat. Vam tas·
tar una hamburguesa, que aquí no té 
el plus gurmet, va sola, tot i que amb 
el pa més ben tractat (planxat), i una 
cervela, també planxada. Hi vam anar 
diumenge al vespre, però segur que és 
més agradable i concorregut de dia a la 
terrassa (coberta a l’hivern) que mun·
ten a la mateixa plaça Europa, i vam 
tenir l’encert de demanar només mitja 
ració de braves, perquè encara ens en 
van sobrar!
Particularment, soc partidari de car·
tes menys extenses, però reconec que 
amb aquesta oferta és un lloc ideal per 
a grups heterogenis perquè difícilment 
algú no hi trobarà res al seu gust. Això 
sí, a l’altra banda de la plaça té la dura 
competència del popular Racó del 
Marín, que ofereix entrepans més clàs·
sics (i gegants!) i bones tapes.

ofereix, ja que un cop examinada i tas·
tada la carta, està clar que és un frank·
furt actualitzat, amb una oferta més 
àmplia i un plus en forma d’hambur·
gueses gurmet.
Despatxa productes de Leo Boeck, em·
presa dedicada a l’elaboració de salsit·
xes ubicada a Montcada. D’aquesta 
casa són les 13 salsitxes diferents que 
es poden demanar, algunes clàssiques 
(frankfurt, cervela, bratwurst, mala·
guenya, xistorra, botifarra de pagès) 
i d’altres menys conegudes, com la 
krakoski, la picantwurst o la grove. I 
dues en format XL per si teniu molta 
gana. Ah, i uns quants entrepans clàs·
sics dels bars de planxa: llom, hambur·
gueses, bacó, biquini, pinxos...
Com a extra, unes hamburgueses es·
pecials amb ambicions gurmet, ja que 
n’hi ha de boví gallec, de vaca vella o de 
raça Black Angus, a més d’una (molt) 
picant. Patates, nachos i guacamo·
le completen l’oferta, que per esmor·
zar afegeix entrepans ‘nostrats’, com 
els típics de llonganissa, de pernil o de 
formatge manxec.
Local senzill però agradable, preus 
ajustats, necessita millorar la ventila·
ció perquè vam sortir amb olor de fre·
git, i també el pa de les hamburgueses, 
que almenys s’hauria de torrar. Tot i 
així, pot tenir èxit perquè està ben si·
tuat i els preus són ajustats. Ara, no hi 
busqueu una amanideta per compen·
sar, ni un dolç per acabar: La Bocatería 
no n’ofereix, però sí que té una àmplia 
carta de tes, poc habitual en aquests 
locals. I molta varietat de salses a la 
taula, que s’agraeix.

Mentre als congressos i als mitjans 
segueixen insistint en tècniques gas·
tronòmiques d’avantguarda, produc·
tes de moda i cuines estrangeres que 
arriben, l’alimentació de la gent nor·
mal, és a dir, de la majoria, va evoluci·
onant a un ritme més lent.

**L’Actual visita els establiments 

sense avisar, de forma anònima, i 

paga totes les consumicions.

Passeig major amb carretera de 
Sentmenat. tel. 68738643
Aneu-hi: si sou fans de les salsitxes
Fugiu-ne: si busqueu entrepans ‘he-
althy’

La Bocatería 

En aquesta evolució, hi ha coses que 
ens pot semblar que no es mouen, però 
a poc a poc sí que van canviant, perquè 
és llei de vida i avui hi ha molt poquetes 
coses que es mantinguin ‘com sempre’.
Posem per cas els entrepans: menja 
senzilla que els catalans definim molt 
bé (hi pot haver algú que arribi de fora 
i no entengui a la primera què és un en·
trepà?) i per a la qual tenim una arma 
insuperable perquè els nostres entre·
pans siguin dels millors del món: sucar 
el pa amb tomàquet. Per no parlar del 
fuet, la llonganissa o el pernil que a al·
tres llocs no tenen i que fan els nostres 
clàssics imbatibles.
Però al costat  dels entrepans de tota la 
vida, n’han florit de nous empesos per 

Pl. europa, 4 tel. 616199562
Aneu-hi: si busqueu una oferta per a 
tots els gustos
Fugiu-ne: si sou de menjar amb es-
tovalles

Come... y Caña!!!
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esportsmotor

Intenta passar desapercebut, però tot·
hom el coneix. Tothom el saluda. És el 
pilot de Castellar Carmelo Morales, un 
ciutadà normal que els diumenges es 
converteix en ídol motociclista.

La setmana passada va anunci·
ar que deixa l’equip EasyRace i BMW, 
amb l’esglai de molts, que pensaven en 
la retirada, però amb 41 anys –és vuit 
mesos més gran que Valentino Rossi– 
encara li queda corda per estona, tot i 
que ja pensa en el seu futur, que també 
estarà lligat amb la competició.

Aquesta temporada, després de 
quatre títols consecutius –dos campi·
onats d’Europa al FIM CEV Repsol i 
dos nacionals al CEV– no hem pogut 
gaudir d’una altra alegria per diversos 
problemes de posada a punt de la moto, 
un contratemps que no ha estat sufi·
cient per baixar·lo de les dues rodes.

Amb sis europeus i sis nacionals 
és un dels pilots més llorejats de la his·
tòria del motociclisme espanyol i eu·
ropeu, a l’altura de noms com Ángel 
Nieto, Jorge Martínez Aspar o Ricar·
do Tormo.

· Una temporada difícil.
El problema principal ha estat la po·
sada a punt de la moto, sobretot en 
tema de pneumàtics, ja que les mar·
ques han evolucionat molt i la nostra 
sembla que s’ha quedat enrere. El ni·
vell del campionat també ha estat un 
dels més alts dels últims anys. Això 
són cicles, en què les marques se su·
peren entre elles d’un any a un altre. 

“Segueixo per amor al motociclisme”

 Albert San Andrés

Tot i no aconseguir cap victòria 
aquesta temporada, el pilot seguirà 
la temporada que ve al CEV, a l’equip 
Cardoso School de ‘superbike’

ENTREViSTA

CARMELO
MORALES

En una moto de 1.000 cc l’elecció d’un 
bon pneumàtic és molt important en 
molts aspectes. En temporades an·
teriors, amb la mateixa combinació 
de moto i pneumàtics, vaig poder 
dominar i ser més estrateg. Aques·
ta temporada he hagut de donar el 
màxim i tot i així no hem pogut fer 
bons resultats.

· Quart lloc a 90 punts del guanya-
dor Maxi Scheib. Sense cap victò-
ria, una situació que no succeïa des 
de l’època de Suzuki, el 2005, quan 
també vas marcar l’última pitjor 
classificació en un campionat (6è).
Pensava que ningú se n’havia ado·
nat! [riu] Quan vaig arribar a la pri·
mera cursa vaig veure els problemes 
que tindríem. Les altres marques de 
pneumàtics havien fet passos enda·
vant i veia que pilots amb qui estava 
en el mateix segon la temporada an·
terior i ara estava un per sota. Tot i 
això, a escala personal ha estat molt 

bona. Si obviem els resultats, durant 
el 2019 he hagut de córrer com no ho 
havia fet mai. Abans podia controlar 
les curses i ser més estratègic i ara he 
hagut de donar el 100% des de l’inici, 
amb l’únic error de la cursa de Jerez, 
on vaig caure. Hem patit molt, però 
tot i així hem aconseguit ser el millor 
pilot de Dunlop.

· Tot i això, ‘poles’ a Barcelona i 
Jerez i quatre podis.
Hi ha hagut curses que han estat com 
victòries. On vaig guanyar la tempo·
rada passada, aquesta no he pogut ni 
igualar els temps. En els moments que 
he vist que podia marcar la diferència, 
ho he intentat fer. Al final has de donar 
el màxim amb el que tens.

· Com es viu un dia a dia així, sa-
bent que el problema no és teu, 
sinó d’una causa externa?
Afecta la motivació i a l’ànim. Per la 
resta, he treballat encara més física·

ment i mentalment, i he donat el 100%. 
En motivació, saps que et queda poc 
de carrera esportiva i ho has d’aprofi·
tar al màxim com sigui.

· Ets un pilot encara més veterà 
que Valentino Rossi. Com portes 
les comparacions?
Sempre em comparen amb ell. Jo soc 
set mesos més gran. El que fa Rossi té 
molt mèrit, ja que aguantar en un cam·
pionat així és molt complicat. D’altra 
banda, sempre penso que em queda 
poc i que ho vull aprofitar. Sempre 
penso que em queden com a màxim 
dos anys més, però això ja fa tres anys 
que ho dic!

· Quina és la teva màxima motiva-
ció per a seguir corrent?
La passió per la moto. M’encanta la 
moto pel pilotatge, la reparació... és la 
meva vida, el que tinc sempre al cap. 
Cada vegada et fas més adult i pot 
baixar·te aquesta intensitat, tot i que 

principalment segueixo per l’amor al 
motociclisme.

· Al pàdoc, sempre ets un dels més 
reclamats. Què et diu la gent? 
No volen que em retiri. Els equips i la 
gent saben que encara tinc possibili·
tat de guanyar. La broma és sempre la 
comparació amb el Rossi. Al pàdoc fas 
molt bones relacions i això és el que et 
queda per sempre. Potser el més sen·
sat és dir prou, perquè s’ha de parar, 
ja que és molt fàcil lesionar·se i no vull 
arribar a aquest punt.

· Vas anunciar que deixes l’EasyRa-
ce. On aniràs la temporada que ve?
He estat esperant que sortís una bona 
combinació de moto·pneumàtic per 
poder tornar a guanyar i finalment he 
signat per l’equip del Cardoso School. 
Em fa molta il·lusió i em motiva molt, ja 
que és l’equip d’un amic i antic rival, a 
banda de tenir com a cap de mecànics 
Jordi Colacios, un bon amic des de fa 20 
anys amb qui mai havia pogut coincidir. 
Tinc les armes per tornar a guanyar.

· i quan et retiris?
Fa dues temporades que treballo al 
FIM CEV Repsol. He fet de tot, des 
de coaching, tècnic de suspensions, 
cap de mecànics... Vaig obrint portes 
per si he d’agafar aquest camí, però 
de moment no li dono gaires voltes 
perquè el dia que em retiri serà molt 
dur. Vull aprofitar al màxim el que em 
quedi com a pilot.

· Com et prepares físicament?
Soc molt pro! [riu] Fa dos anys que 
m’he aficionat a la bici, una mica per 
obligació. L’any passat vaig fer la Pu·
rito, la Perico i he pujat el Tourmalet. 
Em canso el doble però aguanto. Amb 
22 anys no feia res i aguantava més!

· Aquesta temporada fins i tot has 
entrenat amb dani Pedrosa.
No ho havíem fet mai, fins ara. Ens co·
neixem des que era petit, però quan va 
entrar a la Copa Movistar vam deixar 
de coincidir. No fa gaire ens vam veure 
entrenant a motocròs i de tant en tant 
quedem.  

Carmelo Morales és un dels pilots més estimats del pàdoc, on es fa difícil pensar en un campionat sense ell. || A. SAn AnDréS
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Després d’una bona temporada, Eric Rubio ha iniciat l’assalt al títol del Tro·
feu Motoclub Segre en categoria MX50, en què lidera a falta d’una prova.

Per la cita, el ‘77’ va estrenar una nova muntura cedida per Benimoto, 
concessionari oficial Husqvarna d’Alcarràs, que ha decidit que Rubio sigui un 
dels pilots que desenvolupi aquest model elèctric. Tot i competir amb motos 
de benzina, l’experiència va ser satisfactòria, ja que va aconseguir la sego·
na posició en els cronometrats, abans de fer el salt a la seva KTM habitual.

En la primera mànega, el castellarenc va aconseguir la victòria, tot i 
sofrir una petita caiguda, va sumar un avantatge de 47 segons i va doblar 
bona part dels participants. En la segona va imposar·se amb autoritat i va 
dominar des de l’inici. Jordi Alba en segona posició i Aitor Pla en tercera el 
van acompanyar al podi.

“El circuit de Ponts estava en perfecte estat, com tots els del Mo-
toclub Segre, però a mesura que avançava el dia va acabar en males 
condicions i és aquí quan em vaig sentir més a gust i vaig aconseguir 
guanyar les dues mànegues” va explicar el pilot.

Després d’aquesta victòria i del segon lloc aconseguit en la primera 
cita de Bellpuig, Rubio és líder provisional del campionat, a falta de l’última 
prova a Rufea del 22 de desembre.   || A. SAn AnDréS

La secció de vòlei de l’FS Castellar 
es va crear l’octubre del 2012, amb 
un equip que va competir en la lliga 
juvenil escolar del Consell Esportiu 
de Sabadell amb 13 jugadores. Cre·
ada sota el mandat de Josep Tous, la 
secció no ha parat de créixer en les 
últimes set temporades.

L’arribada el 2004 de Tous a 
Castellar amb l’equip del CE Claret 
de Sabadell va revolucionar el club i 
els fins llavors sabadellencs van in·
tegrar·se en el club taronja com a 
equip B, fins que el 2009 es va acon·
seguir el primer ascens, coincidint 
també amb la creació de l’equip fe·
mení –també amb Miranda com a im·
pulsor– que va aconseguir l’ascens a 
Divisió d’Honor el 2011.

Contràriament al que es va afir·
mar en L’Actual 544, en què es deia 
que “en només tres temporades 
ha estat capaç de crear una sòlida 
base de 14 equips federats”, la sec·
ció va començar a funcionar gràcies a 
l’esforç del president Tous i de Rubén 
Miranda, primer entrenador, coor·
dinador i home orquestra del club 
taronja, sense qui difícilment es po·
dria haver aconseguit una estructu·
ra de 14 equips com la de l’actualitat.

Creat des de zero, paral·
lelament el club també es va plan·
tejar la construcció d’una secció 
d’handbol, una idea que finalment 
no va quallar per la falta d’efectius, 
tot i que inicialment hi van haver al·
guns interessats.

Des de la seva creació, el vòlei 
ha aconseguit créixer imparable·
ment, si avui en dia suma un total 
de 14 equips que competeixen fe·
derats en categoria sènior, juvenil, 
cadet i infantil, tant en categoria fe·
menina com masculina, a banda de 
l’equip màster.

Per aquest motiu, el club ha re·
ivindicat la creació d’una nova pista 
–es juga al Puigverd, on també ho fa 
el bàsquet– als magatzems munici·
pals de l’Espai Tolrà. Reivindicació 
històrica, ja que el 2008 Josep Tous 
ja va fer la proposta informal per la 
creació d’un espai esportiu en aquest 
recinte, que en el futur serà una de les 
peces clau per al creixement d’aques·
ta secció del club.  || A.SAn AnDréS

eric rubio guanya 
al municipi de Ponts

Set anys de creixement

Eric Rubio va aconseguir la victòria al circuit de Ponts (Lleida). || ceDiDA

Les 13 jugadores que van iniciar la secció de vòlei de l’FS Castellar, amb el tècnic Rubén Miranda, el 2012. || Arxiu

MX | troFeu motocLuB Segre VòLEi | FS cASteLLAr

La secció de vòlei de l’FS castellar va nèixer el 2012 amb 13 jugadores
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Després de golejar per 0·4 el Cercle Sabadellès 
1890, la UE Castellar de Juan Antonio Roldán 
s’enfronta aquest dissabte (17:00 h) a la UE Cas·
tellbisbal al Joan Cortiella.

Amb dues victòries consecutives des·
prés de la desfeta contra La Romànica (1·3), els 
blanc·i·vermells necessiten una nova victòria 
per seguir sumant en Lliga en una jornada de 
transició –si res es torça– en què els dos equips 
capdavanters de la Lliga rebran a casa dos ri·
vals de la part baixa de la taula. Amb una set·
mana de descans, els castellarencs arriben al 

partit sense cap baixa per sanció i recuperant 
jugadors tocats.

El Castellbisbal és 12è a la taula, amb 13 
punts, i arriba al partit en un moment difícil, ja 
que ha guanyat només un dels cinc últims par·
tits, amb una mitjana de 3,2 gols encaixats en 
aquestes jornades.

En el cas de l’Olímpic Can Fatjó, principal 
perseguidor castellarenc, el rival que els visita 
és el Mirasol·Baco Unió, en un partit en què el 
tècnic Juan Carlos Rodríguez no estarà a la ban·
queta per sanció.  || A.SAn AnDréS

Un triple sobre la botzina va donar la victòria 
al CB Castellar (3·7) en l’últim partit de Lliga a 
L’Hospitalet contra el Centre Catòlic i va dei·
xar bona boca a l’equip entrenat per Quim Pé·
rez·Alarcón, que vol seguir la bona ratxa amb 
una victòria enfront del Seintosoft CN Tàrre·
ga (2·8) en el partit d’aquest diumenge al Puig·
verd (19:00 h).

En un bon moment mental per l’equip i 
després d’una jornada de descans, els groc·i·
negres tenen l’oportunitat de superar un rival 
directe en la lluita per evitar el descens, ja que 

els lleidatans són just per sota en la classifica·
ció i la victòria significaria eixamplar el marge 
a dues victòries.

El resultat del Reus Ploms (2·8) · Castell·
bisbal (4·5), també pot beneficiar els de Caste·
llar, ja que una victòria dels potarojos allunya·
ria els reusencs, que ocupen l’única plaça de 
descens directe.

A més, la jornada següent els de Pérez·
Alarcón visiten la pista més complicada de la ca·
tegoria del fins ara líder invicte, el CB Artés (9·0) 
abans de l’aturada de Nadal.  || A. SAn AnDréS

el castellbisbal, pròxim rival 
castellarenc al Joan cortiella

els de Pérez-Alarcón, a seguir 
la ratxa contra el tàrrega

Amb 10 gols, Marc Estrada és el màxim golejador de l’equip, seguit de Rodri, amb vuit. || A.SAn AnDréS El CB Castellar ha d’aprofitar l’embranzida per superar el CN Tàrrega. || A. SAn AnDréS

FUTBOL | 3A cAtALAnA BÀSQUET | coPA cAtALunYA
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L’HC Castellar pot donar un cop a la taula amb una victòria contra el Masquefa. || A. SAn AnDréS

HOQUEi | 2A cAtALAnA

El Masquefa, pròxim 
escull grana al Pedrosa

L’HC Castellar rep dissabte (Dani Pedrosa, 19:45) el Masquefa en 
un duel en què els de Ramon Bassols s’enfronten al quart classifi·
cat en una nova oportunitat d’enganxar·se a la part alta de la taula. 
Amb un partit menys, els granes poden aprofitar la igualtat entre els 
set primers i superar de pas el Sentmenat, que descansa.  || A.S.A.

UE Castellar 34 13 11 1 1
olímpic can Fatjó 32 13 10 2 1
PD Pajaril 25 13 7 4 2
can rull rt cFu 25 13 8 1 4
cD Badia 24 13 6 6 1
Juv. 25 Septiembre 24 13 7 3 3
cD Llano 22 13 7 1 5
cF La romànica 20 13 6 2 5
ue rubí B 18 13 6 0 7
marina-c. gambús 18 13 5 3 5
cD can Parellada 16 13 4 4 5
ue castellbisbal 13 13 3 4 6
c Sabadellés 1856 12 13 3 3 7
uD San Lorenzo 11 13 2 5 6
cF mirasol-Baco u. 9 13 2 3 8
escola Planadeu 9 13 2 3 8
Fc matadepera 7 13 2 1 10
cS Juan xxiii 7 13 1 4 8
 

CLASSiFiCACiÓ PT PJ Pg PE PP

Pajaril - can Fatjó 3-6
Badia - rubí B 5-4
Cercle - UE Castellar 0-4
mirasol - Juan xxiii 2-2
Llano - marina 3-2
castellbisbal - matadepera 1-4
Juv.25 Sept. - Planadeu 3-0
San Lorenzo - can Parellada 0-0
can rull - La romànica 0-1

montbui - Sfèric 2-1
olesa - Piera 5-12
cadí - Santa Perpètua 6-3
Sabadell - Sentmenat 4-4
Alpicat - Sant ramon 3-2
Sant cugat - Barberà 2-5
masquefa - manresa pendent

montcada - Lloret 5-2
Sant cugat - castellbisbal 3-2
cardedeu - can calet 2-6
Mataró B - FS Castellar 4-3
Parets - rubí  1-9
Pineda - montmeló 9-3
Sant Julià - manlleu 1-3

FUTBOL FUTBOL SALA BÀSQUET HOQUEi PATiNS
3A cAtALAnA · gruP vi · J13 DiviSió D’Honor · gruP i · J8 coPA  cAtALunYA· gruP 2 · J10 2A cAtALAnA · gruP D · J13

FAv mataró B 24 8 8 0 0
rubí ceFS 22 8 7 1 0
FS Pineda de mar 15 8 5 0 3
FS Sant cugat 15 8 5 0 3
cFS montcada 13 8 4 1 3
Parets FS 11 8 3 2 3
ceFS manlleu 11 8 3 2 3
cFS Barri can calet 11 8 3 2 3
Lloret costa Brava 9 8 2 3 3
FS Castellar 9 8 3 0 5
FS cardedeu 6 8 1 3 4
Sant Julià de r. FS 6 8 2 0 6
Sporting montmeló 5 8 1 2 5
FS castellbisbal 2 8 0 2 6

cB Artés  9 9 0
ue Sant cugat  10 8 2
cB cerdanyola  10 7 3
Bàsquet Almeda  10 6 4
centre catòlic L’H  10 5 5
cB Alpicat  10 4 6
AeSe  10 4 6
Bàsquet Pia  10 4 6
cB ripollet  9 5 4
cB navàs  9 5 4
CB Castellar  10 3 7
cB castellbisbal  9 4 5
cn tàrrega  10 2 8
reus Ploms Salle  10 2 8

CLASSiFiCACiÓ  PJ Pg PPCLASSiFiCACiÓ PT PJ Pg PE PP CLASSiFiCACiÓ PT PJ Pg PE PP

Hc montbui 25 11 8 1 2
Hc Alpicat 25 12 8 1 3
cP Sant ramon 25 12 8 1 3
cP masquefa 24 12 8 0 4
cH cadí 24 12 8 0 4
Hc Piera 24 12 8 0 4
ueH Barberà 24 12 8 0 4
Hc Sentmenat 18 13 5 3 5
HC Castellar 16 11 5 1 5
cH S. Perpètua 12 11 4 0 7
club olesa Patí 11 11 3 2 6
ceH Sabadell 10 11 3 1 7
PHc Sant cugat 9 12 3 0 9
Hc Sfèric 6 12 2 0 10
cP manresa 2 10 0 2 8

Almeda - Alpicat 88-70
reus Ploms - Pia 68-75
AeSe - Sant cugat 59-72
tàrrega - navàs 59-75
Artés - cerdanyola 75-54
C.Catòlic - CB Castellar 64-65
castellbisbal - ripollet 80-87

FUTBOL (UE Castellar)

diSSABTE 14 dESEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
17:00  amateur – castellbisbal ue

Partits a fora
17:00    cAc D’Aran -  juvenil B

diUMENgE 15 dESEMBRE
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15     veterans – ripollet cF  
12:00     juvenil A – Sabadell nord cF

Partits a fora
 20:00  S.Andreu -  amateur fem.

AgENdA
DeL 13 AL 19 De DeSemBre

BÀSQUET (CB Castellar)

diSSABTE 14 dESEMBRE
Pavelló Puigverd
18:00    sots 25 B  – cB ramon Llull 

diUMENgE 15 dESEMBRE
Pavelló Puigverd
17:00    sots 25 A  – cB guinardó 
19:00    sènior  – cn tàrrega 

Partits a fora
12:30   Diagonal mar -  júnior 
19:30   Bàsquet 9 Barris -  júnior fem
21:00   Draft gramanet -  sènior fem

HOQUEi (HC Castellar)

diSSABTE 14 dESEMBRE
Pavelló dani Pedrosa
18:30  juvenil – PHc Sant cugat
19:45    sènior 2 cat – cP masquefa

Partits a fora
13:20   cerdanyola -  sènior 3 cat 

FUTSAL (FS Castellar)

diSSABTE 14 dESEMBRE
Pavelló Joaquim Blume
17:30     sènior A –  cardedeu FS
19:30   juvenil B -  torelló cF

diUMENgE 15 dESEMBRE
Pavelló Joaquim Blume
18:00   juvenil A –  Atlètic català
19:30   sènior B -  cFS montcada

RUgBi (RC Castellar)

diSSABTE 14 dESEMBRE
Pistes Parc de Colobrers
11:30  rc castellar sub14 -  
 cr cervelló, fins les 15 h
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Converses entre Lessing i 
Pàmies, el 19 de desembre

la Biblioteca municipal antoni tort 
ha programat una lectura pública de 
textos de doris lessing i teresa pà-
mies dijous 19, a les 19.30 h, titulat 

‘converses entre la lessing i la pà-
mies’. totes dues escriptores fa 100 
anys que van néixer. amb agnès Her-
nández, Héctor Hernández, rosa m. 
Baró i marina antúnez, acompanya-
ment musical d’antúnez i coordina-
ció de mònica mimó. 

“Són versos que vaig escriure per al meu fill”

· Per què, el llibre ‘Oi, Eloi?’?
El vaig escriure fa 27 anys. Feia 
molt poc que havia publicat un lli·
bre de poesies dedicat a la meva 
filla Clara que es deia Bestiolari de 
la Clara, que era un llibre perquè 
pogués jugar amb les paraules, que 
és una de les meves dèries. Volia 
que sentís la poesia com una cosa 
natural, una cosa de casa. 

· Ara em parles d’un altre lli-
bre, però...
Justament, quan va sortir el llibre 
de la Clara vam saber que tindrí·
em l’Eloi i vaig pensar: ostres, ara 
acaba de sortir el llibre de la Clara 
i l’Eloi es quedarà penjat! Així que, 
aquell estiu, mentre ell creixia dins 
la panxa de sa mare, vaig comen·
çar a preparar un llibre per a ell. 
Quan l’Eloi va néixer el llibre esta·
va a punt, acabat. 

· i es va publicar?
Doncs sí, l’any 1995 el llibre es va pu·
blicar amb l’editorial La Galera, però 
en una edició sense il·lustracions, una 
edició molt trista i poc afortunada. I 
mira que l’editor era bo... però supo·

so que van pensar que per igualar la 
poesia als altres gèneres era millor 
publicar·ho com es publicaven les 
novel·les en aquella col·lecció, tot i 
que ells mateixos es van acabar ado·
nant que havia estat un error.

· i es va reeditar?
Al cap de poc temps van treure una 
edició amb uns dibuixets barats (de 
diners), que van encarregar a Fina 
Rifà. Els va fer molt bonics però amb 
una sola tinta, no s’hi va poder tren·
car gaire el cap i l’edició continuava 
sent senzilla. 

‘Oi, Eloi’ de Kalandraka edicions és el 
llibre que va presentar el poeta cas-
tellarenc dijous a La Centraleta. Sens 
dubte, una obra de referència de la 
poesia catalana per a infants

ENTREViSTA

MiQUEL dESCLOT
Poeta, escriptor i traductor

  Marina Antúnez

· i com s’ha gestat el llibre que 
tenim ara a les mans ?
Fa un parell o tres d’anys, La Galera 
em va escriure dient·me que desca·
talogaven el llibre i que quedava en 
poder meu. Aleshores, l’editorial ga·
llega Kalandraka, que té sucursal a 
Catalunya, s’hi va interessar. Ho fan 
molt i molt bé, és una de les millors 
editorials de la península i han gua·
nyat força premis en 20 anys. Jo hi he 
col·laborat bastant, fent traduccions 
de llibres de Maurice Sendak.  Publi·
caven només llibre infantil però ara en 
fan de tot públic i volien començar la 

Miquel desclot va visitar els estudis de Ràdio Castellar per parlar del seu llibre ‘Oi, Eloi’. || m. aNtúNez

secció de poesia en català. Vaig re·
cuperar el llibre Oi, Eloi per fer·ne 
una edició amb cara i ulls.

· i aquesta vegada, il·lustrat?
Sí, l’editorial va demanar les il·
lustracions a un il·lustrador que 
jo no coneixia, Christian Inaraja. 
És de Vic. Ens vam conèixer quan 
el llibre ja havia sortit. Em va dir 
que les va fer molt ràpides, gaire·
bé sense pensar, i són molt fres·
ques, molt vives, i en color. Ell lli·
bre ha quedat francament bonic i 
és de tapa dura. 

· Què hi trobem, al llibre?
Són versos que vaig escriure per al 
meu fill Eloi, que jo no sabia enca·
ra quins gustos tindria i, per tant, 
és de temes variats. Són 63 poe·
sies, com en el llibre que vaig fer 
per a la Clara, i són per ser dites. 
N’hi ha per a nens més petits i, 
d’altres, per a més grans. Hi ha 9 
apartats de 7 poesies cada un. Un 
apartat és de poesies de 7 follets 
de ciutat, que les vaig escriure per 
a una cantata que em van encar·
regar Josep Albanell [escriptor] i 
Josep Vila [músic], són 7 cançons. 
Un altre apartat és de 7 traducci·
ons de poetes estrangers que han 
escrit per a mainada, també hi ha 
7 endevinalles. El primer apartat 
de tots tracta de mitjans de trans·
port, com la bicicleta. 

· Quina és la intenció?
Que siguin poesies molt musicals 
perquè, als nens, la poesia els entra 
per l’orella, no per la vista. Han de 
ser fàcils de recordar i musicar. 

· També es traduirà, el llibre?
És un llibre escrit en català i bas·
tant intraduïble, per no dir impos·
sible. L’editora gallega, que és molt 
trempada, m’ho va dir. Hi ha coses 
molt locals, que s’haurien d’adap·
tar, i ni així. El distribuiran a les 
Illes i País Valencià, també.

· Què en pensa el teu fill Eloi, 
del llibre que li vas fer?
Això li hauríem de preguntar a ell 
[riu]. Dijous a la presentació que 
vam fer a La Centraleta  també va 
parlar del llibre, juntament amb 
Josep Lluís Badal, que ha fet de 
padrí d’Oi, Eloi. 

diumenge 15, 54a Pujada 
del pessebre a la 
Castellassa de Can Torras

aquest diumenge el centre excursi-
onista de castellar ha programat la 
pujada del pessebre a la castellassa 

de can torres, que enguany arriba 
a la 54a edició. se sortirà a peu a les 
7.30 h del centre i, qui hi vagi amb 
cotxe, a les 9 h de l’aparcament del 
Girbau. l’esmorzar serà a les 10.15 
h, mentre els escaladors pugen el 
pessebre i la resta canta nadales.
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L’actuació tindrà lloc 
aquest dissabte a 
l’Auditori municipal 
miquel Pont

Dissabte, a les 20.30 h, l’Auditori Mu·
nicipal acull l’obra Lapònia, de Velvet 
Events i Hause & Richman. El mun·
tatge està dirigit per Cristina Clemen·
te i Marc Angelet, “un tàndem fan-
tàstic que ha assajat en comunitat, 
i que també ha escrit l’obra a quatre 
mans”, diu Roger Coma, un dels qua·
tre protagonistes, amb Meritxell Hu·
ertas, Meritxell Calvo i Manel Sans. 

Lapònia és una comèdia àcida, 
“però sense renunciar al discurs 
dialèctic  i argumental dels perso-
natges”, afegeix l’actor. En aquest 
sentit, tots tenen part de raó i, com a 
públic, “ara ens posicionem al cos-

‘Lapònia’ clou la temporada de l’Ajuntament
AUdiTORi MUNiCiPAL | comèDiA

tat d’un, ara de l’altre”. En aquesta 
comèdia, “arribem a portar a la neu-
rosi un conflicte que, d’entrada, és 
petit”. L’obra se situa en el moment 
en què dues parelles es troben a Fin·
làndia per celebrar l’àpat de Nadal. 
“Jo soc finès i m’he casat amb una 
de les dues germanes catalanes”. 
Sobre la taula, es planteja si s’ha de 
dir la veritat o no als nens sobre els 
secrets del Nadal,  i hi ha un esperit 
supremacista del finlandès respecte 
als catalans. “Hi ha un xoc cultural 
i maneres diferents d’entendre la 
pedagogia”, diu  Coma. Tot això, am·
bientat a Lapònia, durant un espai fa·
miliar. “Tots els secrets es destapen 
i les tírries comprimides es posen 
al servei de la comèdia”.

Els quatre actors és la prime·
ra vegada que treballen plegats i, se·
gons Coma, “els directors van fer 
un càsting molt afinat”. També re·
coneix que el públic de mitjana edat 
entén molt bé les situacions, tot i que 
és una comèdia transversal, perquè 
la gent gran també hi reconeix que 
els fills els demanen que expliquin o 
no segons quins secrets del Nadal.  d’esquerra a dreta, Roger Coma, Meritxell Huertas, Meritxell Calvo i Manel Sans, actors de ‘Lapònia’. || cedida

ENTiTATS | tArDor’19

El Ball de 
Bastons 
fa balanç

El Ball de Bastons ha fet balanç de les 
darreres actuacions del trimestre. El 
dia 5 d’octubre passat, va participar en 
el Correllengua organitzat per la CAL. 
Dissabte 12, la colla va desplaçar·se fins 
a Olesa de Montserrat, on té lloc una 
Mostra Cultural Catalana organitzada 
per l’Agrupació Sardanista amb parti·
cipació dels Falcons de Piera, la Muixe·
ranga de Barcelona, Ball de Bastons de 

Castellar, i les entitats del folklore lo·
cals com ara l’Esbart Dansaire, els Ge·
gants, la Mulassa, el Drac, els Diables, 
i la Cobla. Va ser una festa amb de més 
de dues hores de durada, seguida d’un 
nombrós públic.

El dia 2, el Ball de Bastons es va 
desplaçar a Sant Llorenç Savall convi·
dats per la Colla Gegantera amb motiu 
de la recuperació de la seva Festa Major 
d’Hivern. Després d’un bon esmor·
zar de germanor es va dur a terme un 
cercavila amb els Trabucaires Els Fa·
drins, i els Gegants locals pels carrers 
de la vila, i es va acabar a la plaça Major 
on també hi havia una ballada de sar·
danes. “Felicitem els organitzadors 
per la bona acollida que van tenir vers 
nosaltres en tot moment, en especi-
al Pere Rifà, ànima de la festa”, recor·
den els bastoners.

El Ball de Bastons tornarà a actu·
ar a la Marató de TV3 el 15 de desembre 
i l’entitat ja ha dut a terme el tradicio·
nal sopar de germanor. “Ho vam ce-
lebrar a l’escola Joan Blanquer, Pe-
tits, Joves, Grans i alguns familiars 
i amics”. Enguany, van voler felicitar 
especialment “els nostres companys , 
la Mariazel, la Sònia i el Ramón, artí-
fexs cuiners del bon menjar que vam 
prendre. I agrair a l’escola la seva 
bona predisposició vers la entitat”.

L’entitat també ha comunicat que 
deixa els assajos a l’escola Sant Esteve, 
i a partir d’ara es traslladen a l’ Espai 
Tolrà. L’horari d’assajos per a les Co·
lles de Petits i Joves és dimarts de 17,30 
h a 19 h al “local del soterrani”  i els de la 
Colla de Grans, de 21 h a 23 h els diven·
dres, a la Sala Blava. En tots dos casos la 
entrada és per a la consergeria.  ||  m. a. El Ball de Bastons de Castellar a Sant Llorenç Savall. || cedida

  Marina Antúnez
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Divendres 13, a les 19 hores, el cor de gòspel Di·Versions oferi·
rà un concert obert a la Capella de Montserrat. Hi haurà una 
vintena de cantants que interpretaran peces com l’Hallelujah, 
No more, Moon river, Soon and very soon, Silvy, Deep river, Joshua, 
Total praise, Joy, Hosanna, Happy Christmas, Down the riverside 
i Hit the road, Jack.   ||  m. a.

Di-versions Cor gòspel

Aquest cap de setmana, Acció Musical Castellar participa en al·
gunes de les propostes musicals que es duran a terme a Castellar. 
Dissabte 14 s’ha previst una audició de violins a la Capella de Mont·
serrat, a les 18 h, amb alumnes de l’aula de violí de l’escola de músi·
ca Artcàdia, amb entrada gratuïta i lliure. 

També és lliure l’entrada al concert dels cinc combos moderns 
d’Acció Musical Castellar al Calissó d’en Roca, a partir de les 19 h. En·
guany, més d’una trentena de músics toquen als combos, amb músics 
des dels 11 anys fins a adults. Instruments com la bateria, les guitar·
res elèctriques, el teclat, el baix trompeta, saxo, trombó i violoncel 
són presents en aquestes formacions, que tenen esperit d’anar·se 
consolidant i  continuar creixent. Alguns dels grups ja comencen a 
tenir cert rodatge com els Walking to the Bar, Black Jake i d’altres 
tot just comencen la seva trajectòria, com els novells La Comba. 

Diumenge s’ha previst l’actuació de la Castellar Swing Band 
al carrer Major, a les 13 h. Enguany, AMC va iniciar una estreta col·
laboració amb l’orquestra, que ja té una llarga trajectòria, fent projec·
tes conjunts. Diumenge també se suma, a la Marató de TV3, el grup 
Walking to the Bar, que actuarà a la plaça Mirador a les 11.45h.  || m. a.

Cap de setmana intens per a AMC

BREUS

Les corals Sant Esteve i Xiribec han 
previst un concert de Nadal el diumen·
ge 15 de desembre, a les 18.30 h, a l’es·
glésia de Sant Esteve. “Volem fer una 
nova proposta de concert de Nadal, 
una renovació després de molts anys 
que hem seguit el mateix format”, ex·
plica Jaume Sala, director.

D’una banda, “intentant aprofi-
tant l’espai majestuós de l’església i, 
alhora, millorant les condicions acús-
tiques i visuals”, hi haurà un canvi en 
la ubicació dels cantaires i del públic.

El concert també tindrà un con·
tingut especial. “Serà un concert que 
va més enllà d’un llistat de cançons 
de Nadal” interpretades per cada un 

Aquest divendres, Espaiart vol afegir el 
seu granet de sorra a la Marató de TV3. 
En aquest sentit, ha programat Els 7 pecats 
capitals a la Sala de Petit Format de l’Ate·
neu. L’espectacle, una obra de creació de 
l’Stage de teatre musical que es va dur a 
terme a l’estiu, serà interpretada per Júlia 
Alier, Maria Cuenca, Andrea Fornell, Ma·

concert de nadal a l’església

‘els 7 pecats’ pugen a l’Ateneu

Les corals xiribec i Sant esteve oferiran una posada en escena innovadora

dels grups que formen les corals Sant 
Esteve i Xiribec. Hi haurà un fil conduc·
tor, un poema de la Joana Raspall, “que 
ens permetrà lligar els dos eixos te-
màtics que proposem”: la necessitat 
de canvi, vital i social, que aviat hauran 
de protagonitzar els més joves, i l’apro·
ximació al misteri de Nadal des de la 
màxima senzillesa que ens és possible. 

“Aquest any vindran molts mú-
sics i amics per vestir cançons i poe-
mes”, des del mossèn Txema Cot fins 
a estudiants i músics professionals.Es 
podran sentir textos dels indis origina·
ris d’Amèrica, cançons per tenir cura 
del món i de tots nosaltres, poemes pro·
pers i les nadales més conegudes, totes 
interpretades per nombrosos cantai·
res, des dels que formen el cor dels pe·
tits fins als més grans. 

rina Garcia, Cristina Lozano, Carlota Ra·
mírez i Júlia Ribes.

L’espectacle planteja la identificació 
de cadascun dels personatges amb un dels 
set pecats capitals, circumstància que els 
fa acudir a tots a la consulta d’una psicòlo·
ga. La luxúria, l’enveja, la gula, l’avarícia, 
la peresa, l’ira i la supèrbia comparteixen 
una sala d’espera i, mentre esperen, es co·
neixen, es reconeixen i s’ajuden. La caste·

ESgLéSiA dE SANT ESTEVE | corALS

ESPAiART | teAtre muSicAL

  Marina Antúnez

 M. A.

Assaig del grup de Mitjans del Cor Sant Esteve.

dat, la temprança, la caritat, la diligència, la 
paciència, la benevolència i la humilitat són 
les set virtuts que es corresponen amb els 
set pecats, segons diu la història sagrada. 

La direcció del muntatge va a càr·
rec de l’actor Albert Gràcia, amb inter·
pretacions en directe. L’espectacle torna 
a pujar a l’escenari per fer·nos gaudir, un 
cop més, del treball artístic dut a terme 
per joves talents. 

ONES DE CROM
Emili Miró

Dc. de 22 a 23 h



DEL 13 AL 19 DE DEsEmbrE DE 2019 21

cultura

emotiu concert benèfic de 
nadales de la casa de Andalucía

Moment del concert del Coro Rociero Castellarenc, dissabte passat. || q. pascual

Dissabte passat, dia 7, Casa de An·
dalucía de Castellar · Aires Rocieros 
Castellarencs van dur a terme el XI 
Concierto de Villancicos 2019 amb 
l’actuació de 5 grups rocieros. L’Au·
ditori Municipal es va omplir de gom 
a gom, “va quedar ple, fins i tot amb 
gent asseguda a les escales”, valo·

L’actuació va tenir lloc dissabte passat a l’Auditori miquel Pont

  Marina Antúnez

AUdiTORi | cASA AnDALucíA

Divendres a les 20 hores, Cal Gori·
na, el Club Cinema Castellar Vallès 
i L’Aula han programat un DocsBar·
celona del Mes titulat When Tomato-
es Met Wagner, de la directora  grega 
Marianna Economou.

L’argument gira al voltant de 
dos enginyosos cosins que, amb l’aju·
da del saber de les àvies i la il·lusió 
dels habitants d’un isolat poble de 
Grècia, aconsegueixen aixecar els 
ànims i l’economia de l’indret ex·
portant petits pots amb tomàquets 
orgànics i conserves amb un mèto·
de poc ortodox… Una història entra·
nyable sobre el poder de les relaci·
ons humanes.

El poder de les relacions humanes, aquest 
divendres al DocsBarcelona del Mes

AUdiTORi | cinema

rava Montse da Silva, presidenta de 
l’entitat.

Aquest 2019, les actuacions van 
ser del Cuerpo de Bailes Casa Anda·
lucía Castellar; el Coro Aires Roci·
eros Castellarencs; el Coro Rociero 
Ballesteros, de Sabadell; el Coro Alba 
Rociera, de Sentmenat; el Coro Roci·
ero Sant Julià, i el Coro Rociero Albo·
rada Parets. En total, més de 100 ba·
lladors a l’escenari de l’Auditori que 

van oferir un espectacle molt digne i 
sentit. “La gent ha respost molt bé, 
ha estat molt emotiu”, deia Da Silva. 

L’actuació va tenir un motiu soli·
dari. Tot el que es va recaptar es des·
tinarà al servei d’oncologia infantil de 
Sant Joan de Déu. Els donatius van 
anar a càrrec de Pastisseria Villaró, 
Carnisseria Casé, Josep Masaguer, El 
Baratet, Adolfo Millán Carrasco, Pin·
tura de Roba Decopatch i BonÀrea. 

Els dos protagonistes han des·
cobert el secret perquè els tomàquets 
tinguin més bon gust: Wagner. Desa·
fiant l’agricultura industrial i culti·
vant tomàquets orgànics amb llavors 
centenàries, venen tomàquets sen·
sibles a la música per tot el món. La 
tornada dels dos cosins i l’èxit ines·
perat han agafat per sorpresa tot un 
poble que, gràcies als tomàquets, ha 
vist com s’esvaïa la crisi que fa una 
anys va colpejar Grècia i aquest lloc 
en particular.  

La pel·lícula permet donar tota 
una lliçó de com reinventar·se en 
temps de crisi econòmica i saber 
treure’n profit.  || redacció



del 13 al 19 de desemBre de 201922

agenda del 13 al 22 de desembre de 2019

divendres 13
De 9.15 a 13 h -  PROPOSTA
Jornada tècnica: “Els jardins d’ai-
gües pluvials en els sistemes ur-
bans de drenatge sostenible”
La nau, institut d’FP de castellar 
del vallès
org.: institut d’FP de castellar del vallès
inscripcions gratuïtes a agrariains-
castellar@gmail.com

De 16 a 17 h - PROPOSTA
Portes obertes d’activitats inclu-
sives: tastet de futbol sala
A càrrec de les seccions esportives 
teB castellar
Pavelló Joaquim Blume
org.: comissió d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat

19 h -  iNAUgURACiÓ
Exposició 30 anys de concurs fo-
togràfic · Local del cec · org.: cec

19 h - MúSiCA
di-Versions en concert
capella de montserrat
org.: Di-versions

20 h – PROJECCiÓ
docsBarcelona del Mes: 
When Tomatoes Met Wagner
Auditori municipal
org.: cal gorina, cccv i L’Aula

21 h  - ESPECTACLE
Els 7 pecats
Sala de Petit Format de l’Ateneu
org.: espaiart

21 h – MúSiCA
Concert de Rockolas
carrer Barcelona, 40 
org.: restaurant La tahona

dissabte 14
De 10 a 14 h – TALLER
Taller d’autoprotecció i suport 
vital bàsic i dEA · Com i quan s’ha 
d’utilitzar un desfibril·lador?
Sala Lluís valls Areny d’el mirador
org.: Ajuntament

11 h – PROPOSTA
“Story time: Santa’s Elves”
Sala d’Actes d’el mirador
org.: creu roja i Kids&us
col·laboració: porteu una joguina nova, 
no sexista i no bèl·lica o material escolar 
per a nadons, infants i adolescents

D’11.30 a 13 h – TALLER
Taller familiar d’elaboració
d’infusions
A càrrec d’el vergel de las Hadas
Ludoteca municipal
org.: Ludoteca municipal Les 3 
moreres · Places limitades, inscrip-
cions gratuïtes a ludoteca@caste-
llarvalles.cat o al tel. 93 715 92 89

17.30 h – PROPOSTA
Plantada de l’arbre dels desitjos i 
encesa de l’estel al campanar
Amb xocolatada popular i taller de 
fanalets · Pl. del Dr. Puig
org.: Pessebre vivent de Sant Feliu 
del racó, grup Pessebrista de Sant 
Feliu del racó i Ajuntament

18 h – TEATRE
El castillo del descanso eterno
A càrrec del grup de teatre de l’Arc de 
Sant martí ·taquilla inversa destinada 
a La marató ·Sala de Petit Format de 
l’Ateneu · org.: comissió d’Atenció a 
Persones amb Discapacitat

18 h – MúSiCA
Audició de Nadal de l’Aula de Violí 
d’Artcàdia · capella de montserrat
org.: Artcàdia i Acció musical castellar

19 h – MúSiCA
Concert: Combos per Nadal
el calissó d’en roca
org.: Acció musical castellar

20.30 h – TEATRE
Lapònia · Auditori municipal
org.: Ajuntament

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

diumenge 15
7.30 h – SORTidA
54a Pujada del pessebre a la 
Castellassa de Can Torras
Sortida des del cec · org.: cec

De 9 a 14 h - PROPOSTA
Castellar del Vallès amb La 
Marató de TV3
Pl. d’el mirador (en cas de pluja, 
espai tolrà) · org.: entitats diverses

De 10 a 19 h - PROPOSTA
Fira de Nadal · c. de Sala Boadella, 
de l’Hospital i de montcada 
org.: comerç castellar

11 h – PROPOSTA
Tió de Nadal, vine a buscar el tió al 
bosc encantat
ermita de castellar vell
org.: Associació de veïns de can 
Font - ca n’Avellaneda

11.30 h - TEATRE
Aladdin
A càrrec de teB castellar
Auditori municipal
org.: comissió d’atenció a persones 
amb discapacitat

12 h – TEATRE
Teatrerus d’El Sol i La Lluna
taquilla inversa destinada a La 
marató de tv3
Sala de Petit Format de l’Ateneu
org.: AmPA escola el Sol i La Lluna 

16.30 h – CiNEMA
Cinema familiar: El Rei Ruc
Auditori municipal · org.: Ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec de Sol de Nit
Sala Blava de l’espai tolrà
org.: Amics del Ball de Saló

18.30 h – MúSiCA
Concert de Nadal de la Coral 
Xiribec, el Cor Sant Esteve 
i el Kor Ítsia
església de Sant esteve
org.: coral xiribec i cor Sant esteve

18.45 h – CiNEMA
Cicle gaudí: Litus
Auditori municipal 
org.: club cinema castellar vallès

dilluns 16
18 h – MúSiCA
Concert de Nadal de 
l’Escola de Música
Auditori municipal
org.: emm torre Balada

dimarts 17
18 h – MúSiCA
Audicions musicals individuals
emm torre Balada
org.: emm torre Balada

19 h – PROPOSTA
Ple municipal
ca l’Alberola
org.: Ajuntament

dimecres 18
09.30 h - SORTidA
Caminada saludable: Camina i fes 
salut
Sortida des de la porta del cAP
org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

18 h – MúSiCA
Audicions musicals individuals
emmúsica torre Balada
org.: emm torre Balada

dijous 19
18 h – MúSiCA
Audicions musicals individuals
emm torre Balada
org.: emm torre Balada

19.30 h – PROPOSTA
“Conversa entre la Lessing i la 
Pàmies”. Lectura de textos amb 
acompanyament musical
Biblioteca municipal Antoni tort
org.: Biblioteca municipal

20 h – PROPOSTA
Un tomb per les Arenes, la pel-
lícula del  Tast d’excursionisme 
2019
A càrrec de Jesús gómez
Local del cec · org.: cec

divendres 20
18 h – MúSiCA
Audicions musicals individuals
emm torre Balada
org.: emm torre Balada

21 h – CiNEFòRUM
El vendedor de tabaco
Auditori municipal
org.: club cinema castellar vallès

21.30 h – BALL
Festa final de curs de balls swing
Sala Blava de l’espai tolrà
org.: Associació Swing Around the 
World

dissabte 21
De 10 a 11 h – PROPOSTA
Arribada dels Patges Reials
Pl. d’europa
org.: comerç castellar i grup il·lusió
Hi col·labora: Ajuntament

D’11 a 14 h – PROPOSTA
L’Ambaixador de Ses Majestats El 
Reis d’Orient t’espera al Mercat
mercat municipal
org.: mercat municipal i grup il·lusió

11.30 h – CONTES
L’Hora del Conte infantil:
Contes del Perú
A càrrec de Bufanúvols
Biblioteca municipal Antoni  tort
org.: Biblioteca municipal

12 h – MúSiCA
Concert: Musiquem per Nadal
Auditori municipal
org.: Acció musical castellar
*Aportació: 3 €

12.30 h – PROPOSTA
inauguració de l’exposició de pes-
sebres de Sant Feliu del Racó
ca la Pepeta (pl. del Dr. Puig, 2)
org.: Associació grup Pessebrista 
Sant Feliu del racó
Hi col·labora: Ajuntament

17.45 h – BALL
Festa country
Sala Blava de l’espai tolrà
org.: Amics del Ball de Saló

19 h – PROPOSTA
Plantada del Pessebre a la Casa 
de la Vila ·Jardins del Palau tolrà
org.: colònies i esplai xiribec

De 19 a 20.30 h – PROPOSTA
Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó
Sant Feliu del racó
org.: Pessebre vivent de Sant Feliu 
del racó

19 h – PROPOSTA
Sessió de quinto familiar
Local de la Penya Solera 
Barcelonista
org.: Penya Solera Barcelonista

19.30 h – PROPOSTA
“Jutjades per ser dones. Ja passa-
va fa 400 anys a Castellar”
Pl. vella
org.: Les carnera. col·lectiu femi-
nista de castellar

22.30 h – BALL
Ball de final de temporada
Sala Blava de l’espai tolrà
org.: Pas de Ball i tot Ballant

diumenge 22
12 h i 16.30 h – CiNEMA
Cinema familiar: 
Maléfica: Maestra del mal
Auditori municipal
org.: Ajuntament

De 17.30 a 20 h – CONTES
Tarda de contes solidària
Sala de Petit Format de l’Ateneu
org.: La taca Lleure i cooperació

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

19 h – CiNEMA
Puñales por la espalda
Auditori municipal
org.: Ajuntament

19 h – PROPOSTA
Sessió de quinto familiar
Local de la Penya Solera 
Barcelonista
org.: Penya Solera Barcelonista

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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Venen les festes, és 
temps de làser!

Una de les tendències més recurrents dins del 
món de l’estètica i per aquestes dates és rega·
lar sessions de depilació làser. Ara bé, abans 
de fer·ho, hem d’informar·nos de les possi·
bilitats que tenim i esbrinar quina és la més 
eficaç o més recomanable per al nostre cas.

El sistema de depilació amb làser de díode és 
una magnífica opció, un sistema de depilació 
definitiva vigent al mercat des de fa més de 
deu anys. Es tracta d’un sistema eficaç d’eli·
minació del pèl, capaç de tractar pràctica·
ment tot tipus de pell i de pèl, sense riscos i 
apte per a qualsevol època de l’any. La seva 
alta potencia redueix el temps de pulsació, 
aconseguint la quantitat d’energia necessà·
ria per obtenir el seu objectiu.

Trenquem mites? No és cert que la depilació 
amb làser de díode sigui dolorosa: destruir 
l’arrel del pèl sense que ens adonem no és ci·
ència ficció, sinó una realitat. D’altra banda, 
són suficients, en la majoria dels casos, unes 
5 o 8 sessions per eliminar entre el 80 i 90% 
del pèl, sent visibles els resultats des de la 
tercera setmana.

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 74

T · 93 714 32 50

FARMÀCiES dE gUÀRdiA 
 
 
DivenDreS 13 CASANOVAS 
DiSSABte 14 FENOY 
Diumenge 15 CASTELLAR 
DiLLunS 16 ROS 
DimArtS 17 PERMANYER 
DimecreS 18 CATALUNYA 
DiJouS 19 FENOY 
DivenDreS 20 EUROPA 
DiSSABte 21 EUROPA 
Diumenge 22 YANgÜELA 

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

dEFUNCiONS 

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

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

“La literatura és la sinceritat mateixa, l’única expressió autèntica de la vida.”
Joseph Roth

@verexnunc @ffarriol @marc_pascual_barrera
matí de dimecres cine i pessebres Gran valira

MEMòRiES dE L’ARXiU d’HiSTòRiA 

iNSTAgRAM · @lactual

Recoma-
nació

penúltima

Arnau Real Roman 
28 anys · 11/12/2019

Ricard Carner Berengueres 
76 anys · 12/12/2019

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

Imatge de quatre castellarencs, dos homes i 
dues dones, una d’elles abillada amb corba·
ta. Les quatre figures passegen per una car·
retera nevada pels voltants del riu Ripoll. Al 
fons s’entreveu un pont entre la pineda. La 
fotografia ha estat presa l’hivern de l’any 1911, 
un cru hivern de neu i aigua..  || FoNs: ceNtre 

d’estudis - arxiu d’Història || autor: descoNe-

Gut || arxiuHistoriacastellar@Gmail.com ||  

FaceBook.com/arxiuHistoria 

Passejada per 
la neu, 1911
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Carlota Parés Morlans

S’ha de fer visible la 
desigualtat de les 
dones en la ciència

Guanyadora del premi WONNOW 19 de Microsoft i CaixaBank

c
e

d
id

a
Està a punt de graduar-se en un doble grau STEM d’engi-
nyeria informàtica i telemàtica, i acaba de rebre el premi 
WONNOW que atorga CaixaBank i Microsoft. La Carlota 
(22 anys) trepitja fort per fer-se lloc en el món de l’I+D.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
perseverança
Un defecte que no pots dominar?
autoexigència 
Una persona que admires?
la meva mare 
Una científica?
dina katabi
Un invent?
internet
Un plat?
pa amb oli i formatge
Una pel·lícula?
‘mamma mia’, de phyllida lloyd
Un grup de música?
la cantant dua lipa
Una ciutat?
londres
Un viatge pendent?
el Japó
Un racó de Castellar?
l’era d’en petasques  

”

“

· Què representa per a tu haver 
guanyat el premi WONNOW ?
De fet, n’he guanyat dos. Els premis 
WONNOW consisteixen en un pri·
mer premi de 10.000 euros per a l’es·
tudiant amb millor trajectòria en un 
grau STEM d’Espanya, i després hi 
ha 10 segons premis que són 10 be·
ques remunerades per treballar sis 
mesos a CaixaBank i un programa 
de mentoring de Microsoft. En el meu 
cas, he guanyat el primer premi i un 
dels segons. Estic molt contenta, és 
tot un honor.

· Com vas reaccionar en assaben-
tar-te dels guardons?
En els dos casos m’ho van comuni·
car amb una trucada, i em vaig posar 
a plorar. Estava acompanyada per 
la meva mare. Quan vaig penjar, de 
seguida vaig trucar al meu pare. A 

més de l’aportació econòmica, és una 
oportunitat, perquè crec que m’obri·
rà moltes portes el fet d’haver obtin·
gut aquest premi.

· Ets una estudiant brillant?
Podríem dir que sí! Però el premi no 
només reconeix l’expedient acadèmic 
sinó també la trajectòria, personal i 
professional. 

· és molt dur per a tu estudiar un 
doble grau STEM?
Sí, però m’encanta el que estudio. La 
càrrega de feina i tot el que faig és 
un goig per a mi, perquè m’ho passo 
molt i molt bé. El meu doble grau és 
una combinació d’informàtica, i de les 
xarxes l’envolten, com ara Internet o 
les comunicacions sense fils.

· de ben petita ja t’apassionaven 
la ciència i la tecnologia?
Sí, m’agradava desmuntar disposi·
tius electrònics, mirar com estava 

fet per dins i tornar·ho a muntar. De 
vegades no funcionaven, i de vegades 
tornaven a funcionar! Els meus pares 
em van permetre tenir un ordinador 
des de ben petita, des dels cinc anys. 
Avui dia és molt habitual, però abans 
no. Tenia ordinador, tenia videojocs, 
i vaig experimentar amb ells. A més, 
els meus pares mai van seguir l’es·
tàndard de comprar·me joguines eti·
quetades per a nena, sinó que em van 
regalar altres joguets de Lego o Mec·
cano. Això també em va motivar, d’al·
guna manera, a triar una enginyeria.

· Els teus pares et van despertar 
la vocació científica?
La veritat és que sí. Tot allò que he 
volgut, amb què he somiat i pel que 
he lluitat...  Sempre m’han donat su·
port i han estat allà. Sense ells no hau·
ria arribat on he arribat, i és d’agra·
ir. Els meus pares no es dediquen al 
món de la ciència i la tecnologia, però 
han sabut entendre la meva passió. 

· Un dels objectius dels WONNOW 
és impulsar el talent femení en 
professions científiques. Som en-
cara invisibles en el sector?
Existeixen moltes dones la feina de les 
quals ha canviat el món, però la seva 
feina no és visible. Queda molta feina 
per fer, sobretot en l’àmbit de l’educa·
ció, per motivar les nenes a estudiar 
aquest tipus de graus. En el futur, la 
majoria de les feines estaran relacio·
nades amb les STEM , la ciència, la 
tecnologia, l’enginyeria i les matemà·
tiques. Hem de canviar les proporcio·
ons. Les dones no ens podem perme·
tre la baixa representació que tenim 
en aquestes professions actualment.

· Tenim pocs referents femenins 
en l’àmbit de la ciència? Tenen 
poca quota als mitjans?
En el meu cas, en l’àmbit de la tecnolo·
gia, no vaig tenir cap referent femení 
clau. Per començar, hem de fer visible 
la desigualtat de les dones en el sec·

tor de la ciència, i donar visibilitat a la 
feina que fan, però que no s’està veient.  
També s’ha de treballar per trencar 
els estereotips que existeixen, trans·
metre el gust per aprendre i fer que 
les nenes perdin la por a les matemà·
tiques i a les ciències. Si una feina és 
difícil, ho és tant per als nois com per 
a les noies. Tots som capaços d’acon·
seguir·ho i cal que motivem i donem 
suport a les nenes, perquè a l’hora de 
triar siguin lliures per triar allò que 
realment els agrada. 

· Carlota, quan no estudies ni tre-
balles, què fas? Quines són les 
teves aficions?
M’agraden molt la música i el cine·
ma. De fet, m’agraden moltíssim els 
musicals. També intento quedar per 
sopar amb les meves amigues, xerrar 
i passar·m’ho bé. Em considero afor·
tunada de tenir·les. A més, m’agraden 
molt els esports de raqueta, però ara 
tinc poc temps per practicar·los. 

 Rocío gómez


