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EL PESSEBRE VIVENT DE SANT FELIU FA 10 ANYS. Els dies 21, 26 i 28 de desembre es tornarà a representar el Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó. Ja són 10 anys consecutius escenificant  amb 
èxit quadres nadalencs aprofitant l’encant del nucli urbà de Sant Feliu. A la imatge, alguns dels infants que participen en l’edició d’aquest any saluden l’arribada de l’estel de Nadal. ||  FOTO: q. pascual
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tema de la setmana

castellar s’implica amb la Marató

Castellar va tornar a demostrar que 
és una vila que s’implica solidària-
ment sempre que toca. Una trentena 
d’entitats socials, culturals i espor-
tives van ser al Mirador durant tot 
diumenge al matí, on es va celebrar 
la Marató de TV3. S’hi van organit-
zar una vintena d’activitats obertes 
a tothom qui disposés d’una polsera 
dissenyada per a l’ocasió, la venda de 
la qual va servir per recaptar diners 
per la causa.

La xifra total recaptada a la vila 
va ser de 4.154 euros, una xifra pràc-
ticament calcada a la recaptació de 
l’edició anterior, que va ser de 4.155 
euros. A Catalunya, el marcador final 
és superior als 9 milions d’euros, que 
es destinaran a combatre les malal-
ties minoritàries.

La plaça del Mirador va bullir 
d’activitats durant tot el matí. Mol-
tes van ser les entitats que van ofe-
rir tallers, com el de l’Agrupació de 
Defensa Forestal, que va repartir 
uns 300 tions: “Hem comptat amb 
uns alumnes de l’IES Castellar que 
estan fent serveis comunitaris, i ja 
vam tenir l’ajuda quan vam anar al 
bosc a buscar els troncs. En el ta·
ller, els infants retallaven la barre·
tina i pintaven la cara del tió. Com 
l’any passat, ha tingut molt èxit, 
els nanos estaven molt predispo·
sats”, assegurava Xavi Ruano, d’ADF.

L’habitual xocolatada, aquest 
any, va anar a càrrec de l’entitat cul-
tural la Guspira, que el 28 de desem-
bre celebrarà un àpat solidari amb 
actuacions musicals a la Sala Blava 
que també servirà  per engreixar la 
xifra de recaptació. La presidenta de 
l’entitat, Rat Cucurull, estava satis-
feta de la contribució: “Estem molt 
contents. No ens esperàvem tant 
ambient. I la xocolata que ha sobrat 
ha servit per a la tarda, al concert 
de Nadal de Corals”.

Suma Castellar, que durant 
l’any s’ha bolcat amb una campa-

La Banda i Majorettes de Castellar en plena actuació a la plaça d’El Mirador, una entitat que participa tradicionalment a la Marató. || q. pascual

Les activitats, promogudes per una trentena d’entitats de la vila, van permetre recaptar més de 4.000 euros 

nya de recaptació de fons per aten-
dre la diversitat a les aules, aquest 
diumenge va afegir-se a la causa so-
lidària amb les malalties minorità-
ries venent samarretes i oferint un 
taller de treballs manual. “A partir 
de les 11 h han vingut molts nens, 
que anaven passant per totes les 
entitats. Hem col·laborat perquè 
els infants passessin d’una activi·
tat a l’altra”, comentava Rat Bas-
terretxea, una de les responsables 
de l’entitat.

Un tub per lliscar, una tenda in-
flable, photocalls i els vestits de color 
vermell per apagar focs. Una de les 
activitats que sempre atrau canalla 

 Guillem plans

és la que ofereixen els bombers cas-
tellarencs i servia “perquè els nens 
vegin què és fer de bomber durant 
una estoneta”, detallava Cisco Al-
tarriba, cap dels Bombers.

la gent surt al carrer 
Pepe Casajuana, un dels organitza-
dors de la jornada, valorava la recap-
tació. “Estem molt contents amb  
la resposta de la gent, que va col·
laborar moltíssim. Castellar és un 
poble que surt al carrer quan se’l 
necessita. A més, vam tenir sort, 
perquè va fer molt bon dia”. I, des-
prés del bon resultat obtingut en 
aquesta edició, explica que ja s’enca-

ra amb ganes La Marató de l’any que 
ve: “Diumenge ens vam reunir per 
comptar el que havíem recaptat, i 
ja tenim les ganes d’enfocar l’edició 
de l’any que ve, amb idees noves, a 
veure si recaptem el mateix, o fins 
i tot una mica més”. 

Casajuana va agrair de nou a 
totes les entitats i els voluntaris que 
van participar desinteressadament en 
l’organització de La Marató, “i a totes 
les pastisseries del poble que van fer 
un matí més dolç amb la xocolatada”.

Els actes solidaris per La Ma-
rató  continuaran el 28 de desembre  
amb un sopar benèfic a la Sala Blava 
de l’Espai Tolrà que comptarà, a més, 

amb les actuacions musicals del grup 
Els Silencis Nus de Mireia Miralles i 
Santi Fenoll, i el  grup Els Collons del 
Pare Rababa, de Castellar. 

L’activitat començarà a les 
20:30 h amb una obra teatral en an-
glès representada per Kids&Us i 
dirigida a nens i nenes de totes les 
edats, des dels més menuts als més 
crescuts. Tot seguit, a les 21 h, se ce-
lebrarà el sopar.  

Posteriorment del sopar es farà 
el sorteig de diversos lots de produc-
tes entre els començals, cortesia de 
diversos comerços castellarencs, 
i després hi haurà les actuacions 
musicals. 

salut
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solidaritat

El Club Atlètic Castellar (CAC) i l’as-
sociació Esport, Cooperació i Acció 
(ESCOAC), dedicaran enguany el cros 
solidari de la Sant Silvestre a la plata-
forma de rescat marítim al mar Medi-
terrani de persones refugiades Open 
Arms. Així ho van donar a conèixer 
ambdues entitats esportives el 12 de 
desembre, a l’Auditori d’El Mirador, 
en l’acte de presentació de la iniciati-
va, que va comptar amb el president 
de l’ESCOAC, Joan Màrmol, el vice-
president del CAC, Josep Obrador, i 
la regidora de Cooperació i Nova Ciu-
tadania, Àngela Bailén.

Tal com van detallar els organit-
zadors de la cursa, la Sant Silvestre se 
celebrarà el 29 de desembre que ve. Les 
inscripcions al cros tindran un preu 
mínim de 5 euros, una aportació que 
es dedicarà a Open Arms. De fet, els 
participants poden realitzar l’abona-
ment directament al compte d’Open 
Arms i presentar el justificant als or-
ganitzadors per tal de comptabilitzar 
la inscripció.

Tanmateix, des del CAC i l’ESCO-
AC animen la ciutadania a col·laborar 
amb aquesta ONG, encara que no par-
ticipin en la cursa, a través d’una fila 
zero, és a dir, d’una aportació directa. 
La cursa té un recorregut de 5 quilò-
metres que comença i acaba a les pis-
tes d’atletisme.

Durant la presentació del cros, la 
regidora de Cooperació i Nova Ciuta-
dania, Àngela Bailén, va anunciar que 
el Consell de Cooperació, que compta 
amb representants de tots els partits 
polítics que conformen el consistori, 
ha aprovat per unanimitat dedicar els 

cinc anys al mar, 60.000 rescats

El voluntari Lluís Fuster, durant la conferència sobre Open Arms, a l’Auditori. || c.diaz

La recaptació del 10è cros solidari de la Sant Silvestre del cac i l’EScOac enguany es dedicarà a l’entitat de salvament

3.000 euros previstos en el pressupost 
de Cooperació per a emergències jus-
tament a Open Arms.

el 2019, 1.235 morts al mediterrani

Des de les dues entitats esportives van 
remarcar que, a més de col·laborar 
econòmicament amb Open Arms, un 
dels objectius de la desena edició de la 
cursa nadalenca és sensibilitzar, donar 
a conèixer la tasca que du a terme l’en-
titat de rescat i la situació de les perso-
nes refugiades que emprenen un camí 
incert a través del mar. Només el 2019, 
han mort al Mediterrani 1.235 perso-
nes, tal com recull el Memorial a les 
Víctimes de Barcelona Ciutat Refu-
gi, un memorial que també és conegut 
com El Comptador de la Vergonya. Però 
no és només un número, i cal prendre 
consciència de l’abast d’aquesta crisi 
humanitària que, des de fa una dèca-
da, ha transformat el nostre mar en 
un cementiri.

És per això que la presentació 
del 10è cross solidari va comptar amb 
la participació de Lluís Fuster, mem-
bre d’Open Arms, que va oferir una 
panoràmica sobre l’origen geopolític 
i social de la crisi migratòria del Me-
diterrani. Només en cinc anys, des de 
la fundació d’Open Arms per part del 
socorrista Òscar Camps, l’entitat ha 
rescatat prop de 60.000 refugiats al 
mar Mediterrani i a l’Egeu. És una xifra 
incontestable, però només és la punta 
de l’iceberg. La primera missió de l’en-
titat es va realitzar a l’illa de Lesbos, a 
peu de platja, el 2015. El 2016, l’Open 
Arms va sortir a navegar.

Ara bé, per començar, Lluís Fus-

COOpErACió | OpEN arMS

ter, que fa tres anys que és voluntari 
a Open Arms, i que ha participat en 
dues missions de rescat al Mediterrani 
central, va voler diferenciar entre mi-
grants o immigrants, i persones refu-
giades. “Els migrants o immigrants 
marxen del seu país voluntària·
ment; els refugiats, no. Les perso·
nes refugiades es veuen obligades a 
fugir perquè estan en perill, perquè 
no els matin, perquè al seu país no 
hi ha futur, perquè hi ha una guer·
ra”, va explicar el voluntari. 

D’altra banda, Fuster va apun-

tar que un dels desencadenants de la 
crisi migratòria del Mediterrani és la 
Primavera Àrab, el 2011, que en alguns 
països va derivar en conflictes bèl·lics, 
en guerres civils que han destrossat i 
fragmentat països com Síria o Líbia. 
Sota l’aixopluc d’aquesta situació d’in-
estabilitat, va irrompre en escena l’or-
ganització terrorista Estat Islàmic. 
En aquest context de violència extre-
ma, que va de punta a punta del país, 
a partir del 2014 milers i milers de siri-
ans van decidir abandonar el seu país 
en un exercici de supervivència. Pri-

mer van ser els sirians, però després 
els conflictes bèl·lics es van multiplicar.

el mandat de la llei del mar 
O morir a casa nostra, o morir al mar. 
Aquesta és la decisió que han de pren-
dre els refugiats, que paguen prop de 
3.000 euros per una plaça a una pas-
tera. És una embarcació de plàstic, 
creada per surar però no per traves-
sar el mar, en què hi caben una desena 
de persones. Però les màfies, tal com 
va explicar Fuster, hi arriben a enca-
bir més de mig centenar de persones. 
La pastera amb prou feines sura, i una 
onada forta es pot empassar la meitat 
del passatge.

A més, des d’Open Arms han 
pogut constatar que les armilles que 
porten les persones rescatades gaire-
bé sempre són falsificacions, i esde-
venen una trampa mortal que, en cas 
de naufragi, s’omple d’aigua i enfonsa 
els cossos, amb poc marge de manio-
bra. Els refugiats salpen sense men-
jar, sense aigua, sense cap més pos-
sessió que l’esperança de sobreviure 
al mar, o a la inacció dels vaixells mer-
cants que passen de llarg, i de no tro-
bar-se els guardacostes de Líbia. Per-
què això pot significar que els deportin 
a “camps de concentració al desert, 
els disparin, o els portin al mercat 
d’esclaus”, va dir Fuster. “La Llei de 
Mar diu que si rescates una perso·
na, ets responsable de la persona 
fins que la deixes al port segur més 
proper. Un port segur és un lloc en 
què es respectin els seus drets, per 
això els portem a Europa”, va con-
cloure el voluntari.  || r.gómez
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actualitat

una bona qualitat de l’aire a castellar

La unitat mòbil de vigilància de contaminació atmosfèrica en un carrer de la vila.  || cedida

Castellar del Vallès compta amb una 
concentració mitjana de diòxid de 
nitrogen (NO2) en l’aire de 25 micro-
grams per metre cúbic, molt per sota 
dels valors límits anuals que estableix 
la normativa catalana, fixats en 40 mi-
crograms per metre cúbic.

Així es dedueix de l’estudi de la 
qualitat de l’aire que la Gerència de 
Serveis de Medi Ambient de la Di-
putació de Barcelona va dur a terme 
entre el 19 de juny i el 10 de juliol pas-
sats, a sol·licitud de l’Ajuntament. Du-
rant aquests 21 dies es van instal·lar 23 
tubs de difusió massiva en diferents 
punts del municipi, dels quals es van 
obtenir resultats vàlids en un total de 
21 localitzacions.

Segons s’explica a les conclusi-
ons del document, la majoria de punts 
de mesura han obtingut valors baixos 
o moderats, excepte una localització 
en què la concentració de diòxid de ni-
trogen ha arribat als 49 micrograms 
per metre cúbic. Així, 11 punts no ar-
riben als 25, són el valor més baix ar-
ribat en un punt de 12 i  9 punts més 
presenten valors moderats d’entre 
25 i 40 microgram per metre cúbic.

L’estudi assenyala que els valors 
més alts són els que es troben en car-

així ho acredita un estudi de la Diputació sobre concentració de diòxid de nitrogen a la vila

rers on hi ha més intensitat de trànsit  
i també en carrers estrets i poc ven-
tilats, característiques que no afavo-
reixen la dispersió de diòxid de nitro-
gen. A l’altre extrem, els valors més 
baixos es troben en llocs sense tràn-
sit rodat pròxim.

Per poder fer una anàlisi com-
parativa, aquest mateix tipus de cap-
tadors passius també es va instal·lar 
durant el mateix període de l’estudi 
a l’estació de la Xarxa de Vigilància i 

MEdi AMBiEnT | EStuDi

Previsió de la Contaminació Atmosfè-
rica (XVPCA) de Terrassa. En aques-
ta localització la mitjana de concentra-
ció de diòxid de nitrogen obtinguda va 
ser de 44 micrograms per metre cúbic.

El diòxid de nitrogen és un dels 
compostos químics que més conta-
minen i es crea com a resultat dels 
processos de combustió a altes tem-
peratures, com els que tenen lloc en 
vehicles de motor. Per això, és un con-
taminant freqüent en zones urbanes. 

El tinent d’alcalde de Territori i 
Sostenibilitat, Pepe González, ha ex-
plicat que “l’informe demostra el 
que ja intuíem i és que la qualitat de 
l’aire a Castellar està molt per sobre 
dels estàndards mitjans del país”. 

González remarca que l’estu-
di serà útil per “plantejar noves 
actuacions en matèria de mobili·
tat, algunes de les quals ja estaven 
programades anteriorment, que 
permetin reduir la contaminació 
en un parell de punts on la concen·
tració de diòxid de nitrogen és una 
mica més elevada”.

Les dades de l’estudi es podran 
complementar amb altres anàlisis de 
la qualitat de l’aire que s’estan duent a 
terme a la vila. En aquest sentit, la Di-
putació ha instal·lat una unitat mòbil 
de vigilància de la contaminació at-
mosfèrica que pren mesures al car-
rer Prat de la Riba des del 28 d’octu-
bre passat, on serà fins avui. 

La Xarxa de Vigilància i Previ-
sió de la Contaminació Atmosfèrica 
de la mateixa administració provin-
cial disposa d’una estació de mesura 
del nivell de concentració de partícu-
les en l’aire ubicada a la coberta de Cal 
Massaveu.  || redacció

BOMBErs | EMErgèNciES

El 13 de desembre passat, els Bom-
bers Voluntaris van atendre una 
vintena d’incidències amb motiu 
de la ventada que va afectar amb 
especial virulència la comarca. Per 
tal d’abordar la situació, coordinar 
els efectius d’emergències i evitar 
el col·lapse que es va viure a la vila 
durant la ventada del 2014, es va ac-
tivar el Pla d’Emergències Munici-
pal. Protecció Civil també va acti-
var durant la jornada el VENCAT, 
el Pla Especial per Risc de Venta-
des. En paraules del cap del Parc de 
Castellar, Cisco Altarriba, “tot i que 
s’han produït diverses incidènci·
es simultàniament, s’han pogut 
atendre. L’episodi de vent no ha 
estat, ni de bon tros, de la inten·
sitat de fa cinc anys”.

Segons han concretat els 
Bombers, la majoria d’incidènci-
es estaven relacionades amb ele-
ments inestables a les façanes i les 
teulades, i arbrat caigut a la via pú-
blica. Val a dir que els ADF de Cas-
tellar també es van sumar al dispo-
sitiu d’emergències amb serveis a 
Sant Feliu i l’Aire-Sol, per retirar 
arbres i per quedar-se com a efec-
tius de guàrdia a les urbanitzaci-
ons.  || redacció

Una vintena 
de serveis per 
la ventada
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actualitat entitats

L’equip de teatre del TEB té el públic 
tan ben acostumat amb les seves re-
presentacions que anar diumenge 
a veure la nova proposta de teatre, 
Aladdí, era una aposta segura. Les 
famílies i els amics seien a les buta-
ques de l’Auditori Municipal –ple to-
talment– sabent que durant els se-
güents minuts passarien una estona 
divertida i amena. 

El tEB ens trasllada a agrabah

L’elenc d’‘Aladdí’ va posar el públic dempeus en el moment de la salutació de cloenda. || q. pascual

La proposta de teatre del tEB, ‘aladdí’, enlluerna el públic de l’auditori

I no van decebre. L’adaptació 
de la història, els decorats, el vestu-
ari acurat i les acolorides coreogra-
fies transportaven el públic al país 
d’Agrabah, el món ideal d’Aladdí i 
Jasmine on s’aprèn que no s’ha de 
valorar algú pel que té, sinó pel que 
és. Els actors i actrius, frescos i es-
pontanis en els seus diàlegs, es van 
lluir en escenes plenes de moviment, 
com l’arribada espectacular d’Aladdí 
a Palau, ja convertit en príncep, a 
sobre d’un elefant. La seva cort va 

divErsiTAT FunCiOnAL | tEatrE

desfilar pels passadissos de la pla-
tea fent partícip el públic de la festa 
reial. Una vegada més, la família que 
forma la cooperativa TEB Castellar  
(educadors, monitors, usuaris, direc-
tius...) han demostrat que les perso-
nes amb diversitat funcional són molt 
capaços d’assolir el que es proposen.

Per oferir la possibilitat de tor-
nar a veure l’obra per a aquella gent 
que es va quedar sense entrada, el 
TEB tornarà a representar Aladdí 
dissabte 1 de febrer.  

 Cristina domene

Ha nascut la Guspira, un projecte 
que té la intenció de potenciar les 
entitats de Castellar a través d’ac-
tivitats, xerrades culturals i educa-
tives, iniciatives benèfiques i pre-
sentacions de llibres. L’associació 
va ser presentada per la seva pre-
sidenta, Rat Cucurull, i el vicepre-
sident, Josep Massagué, aquest di-
jous al vespre la Sala d’Actes d’El 
Mirador. La cita va comptar amb 
la dibuixant i ninotaire Pilarín 
Bayés, que va sortejar entre una 
quarantena d’assistent dibuixos 
fets durant l’acte.

“La Guspira és una espurna, 
que això és el que realment volem 
ser: tot foc comença per una pe-
tita guspira, i nosaltres volem ser 
el foc que doni caliu i unió a Cas-
tellar. Volem potenciar el reconei-
xement de les entitats. Moltes són 

conegudes, però d’altres no se’n 
parla tant”, explicava Cucurull. 
Altres objectius són dinamitzar 
l’activitat benèfica i artística de 
la vila per “millorar el vincle entre 
persones i entitats”.

Tal com va explicar Massa-
gué, l’entitat estarà formada per 
associats, que pagaran una quota 
destinada a finançar material d’ac-
tivitats, com per exemple tallers. A 
més, hi haurà els subscriptors, que, 
en comptes de quota, pagaran les 
despeses de les activitats en què 
participin. “Estic molt feliç que hi 
hagi iniciatives d’aquest estil, això 
dona vida, animació a les poblaci-
ons, permet trobar-se i passar-s’ho 
bé”, va assenyalar Pilarín Bayés. 
El dia 28 de desembre, l’entitat ce-
lebrarà un sopar benèfic a la Sala 
Blava.  || redacció

Es presenta l’entitat 
guspira a El Mirador

pilarín Bayés a l’acte de presentació de la Guspira. || cedida

nOvA EnTiTAT | La guSpira
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políticaple municipal de desembre

Darrera sessió de l’any amb ple absolut d’acords

Poques vegades un ple –tenint en 
compte que incloïa sis mocions, cinc 
de les quals de l’oposició– concilia 
tanta unanimitat. La política muni-
cipal acomiada l’any expressant de-
sitjos i voluntats d’acord en temes 
tan importants com el feminisme, 
el transport públic, la llibertat d’ex-
pressió o la igualtat de drets. Abans 
de la part deliberativa de les mocions 
que va implicar la majoria de temps 
de debat, l’equip de govern va poder 
aprovar l’ordenança reguladora dels 
mercats de venda no sedentària tot i 
que la regidora d’ERC, Dolors Ruiz, 
va donar un toc d’atenció a l’equip de 
govern per la problemàtica que ge-
neren els paradistes del mercat de 
dissabte amb la quantitat de residus 
que no reciclen correctament. Anna 
Màrmol, la regidora d’Activitat Eco-
nòmica, va contestar que la intenció 
és “començar per la via pedagògi·
ca, fent advertiments”.

El debat de mocions va incloure 
una de Cs, quatre d’ERC i una de Som 
de Castellar-PSC i totes van prosperar. 

Les polítiques feministes i el preu del transport públic van ser els temes protagonistes del ple ordinari de desembre

 J.G. En primer lloc, el regidor Matías 
de la Guardia (Cs) va presentar amb 
èxit una proposta “per la defensa de 
la igualtat de tracte entre les pare·
lles de fet i els matrimonis a l’accés a 
les pensions de viduïtat”. “L’actual 
legislació  presenta deficiències i el 
que pretenem amb aquesta moció 
és igualar els drets de totes les fa·
mílies”, va detallar De la Guardia. 

ERC va tirar endavant una 
moció en defensa de la llibertat d’ex-
pressió i la iniciativa política al Parla-
ment gràcies a l’abstenció del govern 
que va negociar algunes esmenes del 
redactat. El text va tenir el vot nega-
tiu de Cs –l’únic que es va produir en 
tota la nit–. Segons va resumir Josep 
Maria Calaf (ERC), la voluntat de la 
moció és “reivindicar el dret dels 
diputats i les diputades del Parla·
ment de Catalunya, així com el dels 
membres d’aquest ple, a poder de·
batre sobre tots els assumptes que 
interessen la ciutadania, inclosos 
el dret a l’autodeterminació, la mo·
narquia o la sobirania”.

El debat més dinàmic es va pro-
duir al voltant de la moció d’ERC per 
declarar Castellar “municipi feminis·

AJunTAMEnT | cròNica

ta”. La regidora de Feminisme, Àngela 
Bailén, va assegurar que l’equip de go-
vern compartia plenament la moció, 
però també va dir que “abans seria 
interessant conèixer amb més pro·
funditat totes les polítiques feminis·
tes que s’estan fent a la vila perquè 
tenim Regidoria d’Igualtat des del 
2007”. Per part de Junts, Esther Font 
va recordar que “malauradament, 
encara s’ha de lluitar per un dret 
tan bàsic com la igualtat entre per·
sones”. Marga Oncins (CUP) va cele-
brar el consens i va posar en valor el 
que suposa un moció per “visibilit·
zar que les dones encara pateixen 
moltíssima discriminació”. La regi-
dora d’ERC Dolors Ruiz, ponent de la 
moció, va concloure que encara “que·
den moltes coses per fer a Castellar 
en matèria d’igualtat”. Ruiz també 
va posar sobre la taula la necessitat 
d’implementar a la vila el decàleg per 
a la construcció de ciutats feministes 
que s’ha promogut al Baix Llobregat. 

Cal apuntar que, en paral·lel a 
aquesta moció, també es va aprovar 
per unanimitat una altra proposta 
d’ERC que demana l’eliminació de la 
taxa rosa i per la bonificació de pro-

ductes d’higiene femenina en ser con-
siderats de primera necessitat i que 
se’ls apliqui l’IVA superreduït.

L’altra moció que va generar més 
debat va ser la proposta de l’equip de 
govern –també aprovada per unanimi-
tat– per presentar al·legacions contra 
les noves tarifes del transport integrat 
proposades per l’ATM. El regidor de 
Territori, Pepe González, va expres-
sar el descontentament de l’equip de 
govern vers unes tarifes “que gene·

fes. Per part d’ERC, Oriol Martori, va 
avançar el vot favorable del seu grup, 
però, al mateix temps, va considerar 
“poc rigorosos alguns dels argu·
ments donats per la moció”. “Molts 
dels viatgers que ara fan servir la 
V1 s’acabaran passant a la T·Usual 
perquè acaba sortint més barata”, 
va detallar Martori qüestionant els 
càlculs que acabava d’oferir Gonzá-
lez. Aquest últim va reiterar que “la 
immensa majoria d’usuaris de la 
V1 són ocasionals i els nous preus, 
que pugen 85 cèntims, ens perju·
diquen de forma directa”. L’alcalde, 
Ignasi Giménez, va entrar en el debat 
per acusar l’ATM de “manc a de sen·
sibilitat vers la Regió Metropolita·
na”. “Si volem fomentar el trans·
port públic hem de tenir clar que és 
un servei econòmicament subven·
cionat i l’Ajuntament per pal·liar  el 
greuge que patim oferim ajudes als 
col·lectius que més ho necessiten”, 
va argumentar. 

El darrer ple de l’any també va 
servir per aprovar una moció d’ERC 
per estudiar la millora de l’enllume-
nat a la nit de la plaça d’El Mirador 
que acull força activitats públiques.   

També es va aprovar 

una moció d’ErC 

en defensa de la 

llibertat d’expressió

ren un doble greuge”. “Demanem 
que Castellar sigui zona 2, com Sa·
badell, perquè ser zona 3 ens costa 
un euro més per viatge”, va exempli-
ficar González, que també va xifrar en 
100.000 euros l’increment global que 
suposarà l’aplicació de les noves tari-
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actualitat nadal

COMErÇ | BOtiguES aL carrEr

L’única diferència que es podia copsar 
als carrers de Castellar entre diumen-
ge passat i qualsevol dia de Festa Major 
eren els abrics que duia la gent. El for-
migueig de vilatans passejants pels car-
rers i anant d’una activitat a una altra 
era constant. Botigues al carrer, tallers, 
tions, concerts, concursos i activitats so-
lidàries. N’hi havia per a tothom. 

La Fira de Nadal organitzada per 
Comerç Castellar va tornar a ser un 
èxit. Part d’aquest triomf va ser pel bon 
temps: “Ha vingut moltíssima gent, 43 
parades entre associacions i parades 
de menjar, artesania, moda... A més, 
han participat molts nens i nenes en 
el taller de fanalets i en el Tió Gegant, 
que enguany ha estat especial”, va ex-
plicar la dinamitzadora de Comerç Cas-
tellar, Marta González. 

La particularitat del Tió consistia 
en la seva cara. Un retrat d’un nen petit, 
concretament de l’artista, Enric Agui-
lar. “Hem van demanar que pintés el 
Tió i vaig pensar a fer la cara d’un nen 
petit. I com representa un infant, en 
comptes de picades, a aquest Tió se li 
fan abraçades”, va detallar el pintor. 

Una de les compres estrella de la 

El Tió Gegant d’enguany, dissenyat per Enric Aguilar, rebia abraçades en comptes de picades de bastó. || q. pascual

  Cristina domene

La Fira de Nadal, la 
festa del carrer Major i 
La Marató de tV3 van 
omplir d’ambient la vila

15 de desembre, 
Festa Major d’advent

un dels moments musicals durant la iniciativa ‘viu el Carrer Major’. || q. pascual

Fira va ser la ponsètia, la flor de Nadal que 
no pot faltar a cap llar en aquesta època. Però 
els clients també aprofitaven per comprar 
les peces que lluiran durant les festes o els 
regals que faran per Reis. 

“La vila avui fa goig, es veu que la 
gent té ganes de passar·s’ho bé, el temps 
ens acompanya i els paradistes estan con·
tents. Tot plegat, fa molt Nadal”, va mani-
festar la regidora de Cultura, Joana Borrego. 

I és que uns metres més enllà, al car-
rer Major, les botigues també van sortir al 
carrer. Sota el lema ‘Viu el Carrer Major’, 
els comerciants d’aquesta via històrica de 
la vila van organitzar un matí d’activitats: 
“Hem fet tallers de pasta, de pa, de de·
coració de pinyes i a més hem tingut dos 
concerts, una de l’escola de Música Torre 
Balada i un altre d’Acció Musical. També 
hem tret les botigues al carrer, però l’ob·
jectiu no era vendre, sinó ser al carrer, 
que la gent passi i que hi hagi ambient”, 
va dir un dels impulsors i propietari de la bo-
tiga STOP, Pepe Casajuana.

més propostes comercials nadalenques

Demà, dissabte,  a les 10 h arribaran els pat-
ges reials a la plaça Europa i agafaran les car-
tes dels infants. Es farà xocolatada gentilesa 
de Casa Còrdova, i els nens i nenes també 
podran fer un taller de fanalets. Els patges 
aniran amb carrossa fins la plaça del Mercat, 
amb la col·laboració de l’Hípica Castellar. Al 
Mercat Municipal els esperarà l’ambaixador 
i per acabar la jornada, a les 14 hores, es farà 
el sorteig de 40 espatlles de pernil. D’altra 
banda, els dies 23 i 24 serà el torn del Pare 
Nadal, que es passejarà pels carrers  repar-
tint caramels. El  23 de 10 a 13 h  i de 17 a 20 
h i el dia 24, de 10 a 13 hores. 

A LES PORTES DE TROIA
Sergio Rodríguez
Alberto Reche

Dj. de 21 a 22 h
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economia

L’Institut Puig de la Creu acull aquest 
curs 2018-2019 el Programa de For-
mació i Inserció (PFI) que du per títol 
‘Auxiliar d’hoteleria: cuina i serveis de 
restauració’. Aquest és un recurs del 
Departament d’Ensenyament que des 
que es va iniciar, ara fa set anys –inici-
alment com a PQPI– , compta amb col-
laboració de l’Ajuntament.  Els progra-
mes de formació i inserció (PFI) són 
voluntaris i duren un curs acadèmic. 
Estan pensats per a joves d’entre 16 i 
21 anys que han deixat l’educació se-
cundària obligatòria i no segueixen 
estudis en el sistema educatiu ni par-
ticipen en cap acció formativa. L’ob-
jectiu dels PFI és proporcionar-los, 
d’una banda, la possibilitat de tornar 
al sistema educatiu (a la formació pro-
fessional) i, de l’altra, l’aprenentatge 
imprescindible per accedir al mer-
cat de treball.

 El curs del PFI de cuina i serveis 
de restauració, que compta amb 15 pla-
ces, va d’octubre a juny i consta d’un 
total de 1.000 hores, incloent-ne 180 de 
pràctiques en empreses. Aquests estu-
dis capaciten per dur a terme operaci-
ons bàsiques de preparació i conserva-
ció d’elaboracions culinàries senzilles, 
així com les operacions de preparació 

Setè any del curs d’auxiliar de cuina

L’alcalde i el regidor Creus va visitar els alumnes ala cuina dels safareigs.  ||cedida

La presidenta de la diputació, núria Marín, amb la regidora Yolanda rivera. || cedida

i presentació d’aliments i begudes.
 Les classes es desenvolupen en 

diversos espais municipals, entre els 
quals hi ha les insta·lacions de cuina 
dels Safareigs de la Baixada de Palau 
i El Mirador. La setmana passada, 
els alumnes i professorat del PFI van 
rebre la visita de l’alcalde, Ignasi Gi-
ménez, el regidor d’Educació, Joan 
Creus, del director de l’INS Puig de la 
Creu, Francesc Xavier Martín i la cap 
d’estudis del centre, Imma Hernández.

 Des d’aquest curs Castellar del 

  redacció

iEs puiG dE LA CrEu | prOgraMa DE FOrMació i iNSErció

Vallès compta amb un altre PFI, en 
aquest cas de la família agrària, el 
d’auxiliar de vivers i jardins, i que es 
cursa a l’Institut d’FP. Aquests estu-
dis, que també compten amb un total 
de 15 places, capaciten per dur a terme 
tasques auxiliars en cultius, en produc-
ció de planta en hivernacles o en cen-
tres de jardineria, col·laborant en la 
preparació del terreny i en la implan-
tació i manteniment de jardins, parcs 
i zones verdes, així com rebre i condi-
cionar flors i plantes.  

La presidenta de la Diputació de 
Barcelona, Núria Marín, i els di-
rectors del Banc Institucional 
BBVA, Miguel Ángel Sánchez i 
Juan Manuel Mas, van signar la 
setmana passada amb la regidora 
d’Economia i Serveis Generals de 
Castellar del Vallès, Yolanda Rive-
ra, un crèdit de 350.000 euros.  Ri-
vera ha apuntat que aquest crèdit 
servirà “per finançar inversions 
en dependències municipals, es·
coles i instal·lacions esportives 
per millorar l’eficiència energè·
tica” que s’estan executant aquest 
2019, com la substitució de l’enllu-
menat per llums LED del camp de 
futbol Joan Cortiella.

El préstec és a tornar en 

Crèdit de 350.000 euros 
per millorar equipaments

dipuTACió | ajuntament

10 anys, i la Diputació subvenci-
ona el tipus d’interès amb 10.723 
euros. Aquest mateix any s’ha firmat 
l’acord entre la Diputació i BBVA 
que permet impulsar el Programa 
de Crèdit Local en el període 2019-
2020, fruit del procés de selecció 
d’entitats realitzat. El programa 
permet als ajuntaments i entitats 
municipals descentralitzades re-
duir els costos financers dels prés-
tecs dels municipis destinats a noves 
inversions. Així, les entitats locals 
també poden acollir-se a operaci-
ons de préstecs a llarg termini, a 
actuacions relacionades amb millo-
res a la tresoreria i a línies de prés-
tecs pont per a inversions finança-
des amb subvencions.  ||  redacció
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Gràcies a tothom que ha fet possible 
la xocolatada per La Marató, que hem 
tingut l’honor de liderar, i que, junta-
ment amb un  taller de trencaclosques 
de Nadal liderat pel nostre vicepresi-
dent i pintor, Josep Masaguer, ens ha 
permès recaptar fins a 700 € que s’afe-
geixen al gran pot de diners recaptats 
entre les diverses entitats de Castellar.
Moltes gràcies a la Pastisseria Munta-
da, a la Pastisseria Villaró,  a la Pastis-
seria Sant Jordi, a Andreví Pastissers 
i a la Pastisseria Domènec per aportar 
xocolata, melindros i coca. 
Gràcies també a tota la bona gent que 
va fer donacions a partir de les acti-
vitats organitzades pels nostres vo-
luntaris.
Ens vam presentar en societat dijous 12 
de desembre amb Pilarín Bayés, com a 
associació cultural amb vocació de fer 
de nexe connector entre entitats, per-
sones i comerços del món de l’art, l’ar-
tesania, la cultura i el foment del pensa-
ment crític. Estem contents que només 
3 dies després aconseguissim recaptar, 
en només unes hores, fins a 700 € per 
a La Marató d’enguany. Volem agrair 
a tothom la bona rebuda de la nostra 
associació.
Necessitem moltes més mans, ments 
i cors per portar la nostra activitat al 
següent nivell, de cara a les nostres 
properes iniciatives! Us animeu? Po-
seu-vos en contacte amb nosaltres a 
info@laguspiracastellar.cat i per les 
xarxes socials.

Agraïment a les 
pastisseries de Castellar

 La Guspira

 Cup Castellar   Junts x Castellar

a setmana passada 
vam saber que més de 
20 famílies de Caste-
llar del Vallès que han 
sol·licitat l’ajut al pa-

gament del lloguer del Ministeri 
de Foment, gestionat per la Gene-
ralitat de Catalunya no el podran 
rebre. Lamentem aquesta notícia i 
ens preguntem: què podem fer per 
afrontar el problema? 
Evidentment, calen accions imme-
diates per donar suport a les famíli-
es que es troben en aquesta situació. 
Però, d’altra banda, creiem que és 
necessari anar a l’arrel del proble-
ma i procurar identificar les causes 
que impedeixen que un important 
nombre de famílies de la vila acce-
deixin a un habitatge. 
El sistema econòmic actual ofereix 
precarietat laboral a la majoria de 
persones treballadores, amb les 
conseqüents dificultats d’accés a 
un lloc per viure. 
D’altra banda, tracta l’habitatge 
com una mercaderia més. 
A Castellar del Vallès, aquest con-
flicte s’agreuja per la poca oferta 
d’habitatge de lloguer i una tipo-
logia d’habitatge majoritàriament 
unifamiliar, que fa que els lloguers 
siguin elevats. 

quests dies que venen 
compartirem mo-
ments entranyables 
envoltats dels nostres 
familiars, amics i és-

sers estimats en el marc d’una de 
les tradicions més arrelades a la 
nostra cultura: Nadal. És en aques-
ta època de l’any que ens adonem 
que allò que ens fa feliços és pre-
cisament allò que ens fa humans: 
xerrar, compartir, riure, recordar... 
Tota la resta passa a un segon pla. 
El fet que aquests dies veurem i 
passarem estones amb familiars i 
amics que no hem vist en tot un any 
fa imprescindible que aparquem 
durant uns dies els maldecaps ha-
bituals de la nostra rutina.  
Es fa molt dur, però, saber que men-
tre nosaltres gaudim d’aquests mo-
ments hi haurà persones que pas-
saran les festes en la solitud d’una 
cel·la o a l’exili. Pensem en tots i ca-
dascun d’ells en tot moment, en el 
seu patiment i en el de les seves fa-
mílies. Bones persones, innocents, 
que han estat sotmeses a un judici 
polític i venjatiu per haver-se man-
tingut fidels al compromís emanat 
de l’exercici democràtic de la ciu-
tadania de Catalunya. 
L’Estat espanyol ha volgut deshu-

L A
Habitatge: un dret o una 
mercaderia?

Un Nadal amb més presos 
i exiliats

La vila s’ha fet créixer en base a 
un model urbanístic en què només 
les persones amb cert poder ad-
quisitiu hi tenen cabuda.
Des de la CUP Castellar consi-
derem necessari treballar per 
generar un canvi que reverteixi 
aquesta situació de manera defi-
nitiva. No obstant, centrant-nos 
en l’habitatge, volem posar l’ac-
cent en algunes mesures i alter-
natives possibles per capgirar la 
situació. La més evident, i que 
l’actual govern ja es proposa, és 
la d’ampliar l’oferta de lloguer 
promovent l’ocupació dels habi-
tatges buits. 
En aquest sentit, més enllà de 
les intencions, calen actuacions 
valentes per aconseguir-ho amb 
certa celeritat. 
Però, si mirem més enllà del pro-
blema immediat, a llarg termini, 
el suport a un canvi de model re-
sidencial cap a l’habitatge coope-
ratiu ens portaria cap a un model 
transformador d’accés i règim de 
tinença de l’habitatge: 
amb propietat col·lectiva dels 
habitatges, sense ànim de lucre 
(lluitant en contra de l’especu-
lació), autogestionat, basat en 
les persones i la comunitat, sos-
tenible, posant a disposició de 
tothom un habitatge assequible i 
inclusiu. En definitiva, un model 
que permetria garantir el dret a 
l’habitatge, innegable a totes les 
persones de Castellar i d’arreu.

 núria raspall *

na de les coses bones 
que tenen les xar-
xes socials és que so-
vint t’arriben notíci-
es d’iniciatives que es 
porten a terme en al-

tres països o en d’altres poblacions 
i que de seguida penses “ostres, que 
xulo” per, tot seguit, preguntar-te “i 
perquè no ho fem nosaltres?”.
Per exemple, i relacionat amb el re-
ciclatge, si viatgem fins a Finlàndia 
veurem que tenen unes màquines on 
pots dipositar les ampolles, llaunes 
o brics ja fets servir, i et donen uns 
diners a canvi. Què se’n treu? Està 
clar que un augment del reciclatge, 
amb la conseqüent millora pel medi 
ambient que això suposa, però també 
unes poblacions més netes i que qui 
vulgui, obtingui un benefici per a la 
butxaca. A nivell particular, es poden 
arribar a recuperar fins a 40 euros 
mensuals. En una línia similar, i apro-
pant-nos una mica més, veiem que, a 
Roma, han instal·lat unes màquines 
compactadores d’ampolles de plàstic 
a les entrades del metro que et per-
meten obtenir bitllets de metro gra-
tis. Sota el lema “com més recicles, 
més viatges”, han aconseguit reciclar 
20.000 ampolles de plàstic cada dia, 
fomentar l’ús del transport públic i 

U
La virtut de saber copiar
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El qui va ser presentador de La car-
peta de l’avi de Ràdio  Castellar, Ri-
card Carner, va morir la setmana 
passada als 76 anys. El sepeli va 
tenir lloc divendres passat a l’es-
glésia de Sant Esteve. Carner era 
molt conegut a la vila perquè havia 
treballat durant 50 anys a la histò-
rica botiga Cal Pascuet, del carrer 
Major. Una vegada jubilat va entrar 
a la junta del Casal de la Gent Gran, 
on va ser vocal d’excursions. El 2015 
va rellevar Francisco Espinosa en 
la conducció del veterà programa 
La carpeta de l’avi, que es fa cada 
divendres d’11 a 12 h a Ràdio Cas-
tellar. A més de la ràdio, a Carner 
li agradava la fotografia, viatjar i 
va aprendre a fer culleres de boix. 
També va ser un assidu de l’Aula 
d’Extensió Universitària.
||  FOTO: q. pascual

Adeu  a Ricard Carner,  una 
de les ànimes  de Cal Pascuet

OBiTuAri

Per a la meva família, aquest últim 
mes ha estat el més dur de les nos-
tres vides. El dia 28 de novembre 
vam perdre el meu pare, Juli Real 
Obradors, doctor i professor de 
Química Inorgànica a la Universi-
tat Autònoma de Barcelona. Va ser 
una pèrdua dura malgrat la consci-
ència de la gravetat del seu estat de 
salut. El dia 27 de novembre, des-
prés de 5 anys d’espera fent diàli-
si i tota una vida de malaltia renal, 
li va arribar un ronyó. La notícia 
ens va omplir el cor d’esperança, 
però el seu feble cor no va superar 
la intervenció. La cerimònia va ser 
preciosa, gràcies a la meravello-
sa Francina i la Sílvia, la gent amb 
prou feines hi cabia.
Sense haver assimilat la notícia, el 
meu germà, Arnau Real Román, 
ens va deixar mentre dormia plà-
cidament el 9 de desembre al matí, 
a l’edat de 28 anys. Era infermer a 
la Mútua de Terrassa i estudiant 
d’Enginyeria Informàtica a la Uni-
versitat Autònoma de Barcelona. 
Just li havien donat un contracte 
per treballar-hi de becari, amb el 
seu professor i amic Jorge.
Com que per a la cerimònia del Juli 
no vam tenir prou espai al tanato-
ri de Castellar, el mossèn Txema 
ens va acollir a la preciosa Esglé-
sia Sant Esteve per acomiadar l’Ar-
nau dignament i còmodament. I és 
que el poble ha crescut molt els dar-

Un tanatori massa petit 
per dues pèrdues tan grans

 Carme román Molina i Maria real román

Diumenge passat, El Picarol va re-
captar a la fira de Nadal 444 €, 
els quals seran destinats íntegra-
ment a La Marató per a les malal-
ties minoritàries. 
Gràcies a tots/es, petits i grans, per 
venir i participar en les activitats 
que vam preparar i passar així un 
bon dia!!

Agraïment

 Llar d’infants El picarol

manitzar els presos i també ha in-
tentat fer-ho amb tot el moviment 
independentista, tractant-nos com 
alienats irracionals. Per bé o per 
malament, els catalans hem patit 
injustícies i venjances del Regne 
d’Espanya des de temps immemo-
rials, però mai han sigut capaços 
d’apagar la flama que manté viu 
l’esperit nacional i l’anhel de lliber-
tat de la nació catalana.
Per molt que perduri la injustícia, 
no podem normalitzar la situació 
de vulneració de drets dels nostres 
presos i exiliats. Estem, doncs, a 
les portes d’un altre Nadal agre-
dolç. Per molt dura que sigui la re-
alitat, no podem defallir. Si ells no 
ho han fet, en unes circumstànci-
es tan adverses, nosaltres no tenim 
dret a fer-ho. Però la presó i l’exili 
no surten de franc. Els nostres pre-
sos i exiliats necessiten i els hem 
de fer saber que, malgrat tot, nos-
altres ens mantenim al seu costat, 
ens recordem d’ells i compartim 
el seu patiment. Una simple carta 
de felicitació de Nadal té un poder 
immens per donar-los força i es-
perança. 
Com cada dia des que no són amb 
nosaltres, els nostres presos i exi-
liats seran ben presents als nos-
tres cors aquest Nadal. Desitgem 
que aquestes festes gaudiu més 
que mai de la companyia dels vos-
tres éssers estimats, pels que no ho 
poden fer, i que tingueu una bona 
entrada d’any.

rers anys, i la necessitat d’un espai 
ample per fer un últim homenatge 
als nostres éssers estimats és cada 
cop més urgent.
Gràcies a tots els amics que ens 
han acompanyat i ajudat durant 
aquestes setmanes. En especial a 
la Sònia Puerto, per donar-li a l’Ar-
nau l’oportunitat de saber què és 
tenir una família. 
Al Carles Bayón, per ser el germa-
net químic del Juli i per mantenir 
vives les seves anècdotes. Al Xavi 
Herència, per ser el millor com-
pany que hagués pogut somiar mai. 
Al Joan Roura i a la Carme Davó, 
per ser els nostres avis de Caste-
llar del Vallès, qui amb la seva sa-
viesa i contactes van fer possible 
el comiat de l’Arnau. 
Al Josep Lluís per recordar-me la 
bellesa de la vida. 
A la Marga (Anandhi) per donar su-
port a la Carme i ajudar-la a treu-
re tot el dolor. 
Al Joshua i a la Laura d’Our Solu-
tion Site per ajudar-me a treure la 
meva força interior i desfogar-me. 
A la Dolors Felip, a la Gema Bados, a 
la Francisca Morales i a tota la seva 
família, incloent tot el cercle d’amis-
tats que des de fa tants d’anys esti-
meu no només la Carme sinó tota 
la seva família com si fos vostra. 
A tots els amics de l’Arnau que van 
venir a acomiadar-lo, gràcies.
I gràcies, sobretot, a l’alcalde Ig-
nasi, que va venir fins l’església en 
persona per donar-nos el condol, 
i que esperem que posi una solu-
ció per a tots aquells castellarencs 
que haurem de fer un últim comi-
at a Castellar del Vallès, ell inclòs.

ADF Castellar del Vallès com a co-
ordinador de les entitats que vo-
lien col·laborar amb La Marató 
d’enguany, dedicada a les malalti-
es minoritàries, vol agrair a Cas-
tellar la seva solidaritat. 
Gràcies a ells s’ha pogut recollir la 
quantitat de 4.154,12 €!! Ens hem 
superat un any més!
Agrair de nou a totes les entitats 
i els voluntaris que hi van partici-
par desinteressadament, i a totes 
les pastisseries del poble que van 
fer un matí més dolç amb la xo-
colatada.

Fins la propera!

Agraïment

 pepe Casajuana (AdF Castellar)
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opinió

i ha costums que sem-
bla que hagin existit de 
tota la vida, especial-
ment els que tenen a 
veure amb el Nadal. 

Fer cagar el tió, menjar escudella el 
dia de Nadal i canelons per Sant Este-
ve, esperar els Reis: una successió in-
terminable de Nadals gairebé idèntics 
poden donar-nos la sensació enganyo-
sa que sempre ha estat així i que així 
seguirà quan ja no hi siguem.
No cal anar gaire lluny per comprovar 
que això no és necessàriament cert. Els 
avis, sempre disposats a explicar el que 
sigui (són la millor màquina del temps: 
preguntar és gratis i normalment t’ho 
agraeixen amb galetes de xocolata), re-
corden altres costums nadalencs, pot-
ser la llavor dels que seguim avui dia.
Això sí, tots coincideixen en una cosa: 
a mitjans del segle passat, el Nadal no 
necessàriament reunia la família. Els 
meus avis Paco i Sisca, per exemple, 
tots dos vinguts de Lahiguera (i amb 
una història d’amor molt romàntica: 
vivien al mateix carrer del poble, però 
no van festejar fins que van trobar-se 
a Castellar, on havien vingut cadascun 
per la seva banda), treballaven: l’avi 
a les vies del tren (i no recorda res, 
només que treballaven i prou); l’àvia, 
servint en una casa de Sabadell. La 
iaia recorda que aquell dia “era com 

  Antes. || JOaN muNdeT

Nadal, 1952

H pLAÇA MAJOr

nATÀLiA CErEZO
Escriptora

ve de la pàgina 10

qualsevol altre, però amb escudella i 
pollastre rostit. Els senyors dinaven 
al menjador i nosaltres [les minyones] 
ens servíem després el mateix que ells 
i menjàvem a la cuina”. A la tarda la 
iaia anava a veure la seva família, que 
vivia en una barraca, a Sant Feliu.
Sembla que no era costum fer un con-
vit amb molta gent, com a màxim, 
pares, fills i nets. M’ho confirma el 
meu avi Siscu, que va venir a Castellar 
quan només era un marrec, perquè a 
Alacant una gota freda els va deixar 
gairebé sense res. A la casa on paga-
va dispesa, a Can Serrador, el Nadal 
el celebraven els amos, ell i un matri-
moni sense fills que venia de Sabadell 
a fer el cafè. Recorda sobretot l’escu-
della amb carn d’olla, un porró al cen-

tre de la taula i les postres “coques del 
forner de la Baixada, postres del Vi-
llaró i vi bo (o de missa) bullit”. Pels 
volts de Nadal, potser per Sant Este-
ve, també recorda que acostumava a 
haver-hi un concert “de l’Orquestra 
de la Bisbal, estava de ole”.
L’escudella, omnipresent a taula, 
també ho era a casa de la meva iaia 

Carme, la millor explicadora d’histò-
ries del món. Ella, a més, recorda que 
la seva mare matava un gall per fer un 
rostit. “Per Nadal la mare agafava el 
gall més vell, que s’estava amb les ga-
llines, i el matava. Després el canvia-
va per un més jove”. I m’explica que 
aleshores encara no havien vist mai 
canelons, i els torrons eren un luxe 

exòtic: quan encara no vivia a Cas-
tellar, l’amo de Can Brossa, la granja 
on s’estaven, a Gallifa, els enviava un 
paquet des de Barcelona.
La vida és canvi, i el Nadal no se salva. 
Val la pena recordar altres temps i 
veure d’on venim, especialment des 
de la memòria brillant i capriciosa de 
la gent gran.

 ignasi Giménez*

ls castellarencs i les cas-
tellarenques són perso-
nes que sempre s’im-
pliquen solidàriament, i 

entre moltes altres ocasions, ho hem 
tornat a demostrar a la nova edició 
de La Marató de TV3, que va tenir 
lloc el diumenge passat. 
Una trentena d’entitats de la nostra 
vila es van involucrar activament 
en les 20 activitats que es organit-
zar. La generositat de molts convi-
latans i convilatanes va permetre 

E
Fem un Nadal feliç 
i solidari! El Cicle 
Nadalenc 2019

recaptar més de 4.000 euros que es 
destinaran a la lluita contra les ma-
lalties minoritàries. Cal felicitar les 
persones que van fer possible l’orga-
nització dels diferents actes i tots els 
veïns i veïnes que van contribuir.La 
Marató és una de les activitats que 
obre l’extensa i intensa programació 
d’actes i activitats per aquests dies de 
Nadal. Durant els dies que falten per 
cloure el 2019 i els primers de l’any 
nou, tenim al nostre abast una gran 
varietat d’activitats per compartir. 
Destaca la 69a Exposició de Pesse-
bres de la Capella, enguany dedica-
da al cinema amb els ‘Pessebres de 
pel·lícula’, o el ja tradicional Pessebre 
Vivent de Sant Feliu, que celebra els 
seus deu anys d’existència. 
També tenim un ampli ventall de pro-
postes relacionades amb la música, 

el cinema, balls, quintos, espectales 
familiars, patges reials, tornejos de 
Nadal, cavalcada...
El Nadal és un bon moment per tro-
bar-nos amb les persones que més 
estimem, compartir taula amb la fa-
mília, i compartir moments màgics. 
També per fer feliços els infants que 
viuen aquestes dates amb il·lusió, ser 
al costat de la gent gran, que merei-
xen i desitgen estar acompanyats i es-
timats.  També és temps de recordar 
i solidaritzar-nos amb les persones 
que pateixen mancances i dificultats. 
Pau, igualtat, solidaritat, esperança... 
són paraules que hauríem de tenir 
presents tot l’any, però que aquests 
dies tenen un significat especial.
Us desitjo a tots i totes un Nadal me-
ravellós.
*Alcalde

que la població tingui un al·licient a 
l’hora de col·laborar amb la protec-
ció del medi ambient. No discutei-
xo que potser aquesta col·laboració 
hauria de tenir un caire més altru-
ista, però no es pot negar que la me-
sura funciona. 
Sense anar tan lluny, aquí a casa nos-
tra, veiem que a Palafrugell, munici-
pi de 22.000 habitants, duen a terme 
la recollida porta a porta de certs re-
sidus, amb tots els avantatges que 
aquesta recollida suposa. O Palau So-
lità i Plegamans, que si bé és un muni-
cipi una mica més petit que el nostre, 
ja fa 10 anys que tenen implantada la 
recollida selectiva porta a porta tant 
de les restes orgàniques com les de 

rebuig i, en breu, iniciaran la recolli-
da porta a porta de la resta de resi-
dus. O la ciutat de Lleida, que ho fan 
en un parell de barris de nombrosa 
població. Què vull dir amb aquests 
exemples? Doncs que sovint no cal 
innovar per implantar idees noves, 
que funcionen i que tenen un retorn 
en la població, sinó que val la pena 
obrir els ulls per veure què es fa en 
altres poblacions en matèries que 
ens preocupen i tenir la virtut de sa-
ber-les adaptar, cadascú al seu model 
de poble o ciutat, generant sinèrgies 
amb els nostres veïns i aprofitant les 
seves idees sense vergonya buscant 
sempre el bé comú, fet que contribu-
iria, sens dubte, a fer més amable la 
nostra societat. 
* regidora d’ErC
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Màxima efectivitat del cB (69-49)

Segona victòria consecutiva del CB Cas-
tellar, després de superar el CN Tàrre-
ga (69-49) en un partit en què, tot i no 
brillar, l’equip va ser suficientment efec-
tiu per guanyar un rival que només va 
oposar resistència en la primera part.

Aquest va ser el partit de les neces-
sitats per a dos equips de la part baixa 
de la taula, tot i que els de les Terres de 
Ponent eren els que amb més urgència 
necessitaven la victòria per evitar el fa-
nalet vermell de la categoria. El Caste-
llar, després de guanyar en l’últim segon 
el Cercle Catòlic en l’última jornada, era 
conscient que la victòria del Reus Ploms 
contra el Castellbisbal deixava l’última 
posició molt a prop en cas de derrota.

El partit es va iniciar amb un emo-
tiu minut de silenci per honrar la pèr-
dua de Pere Olivé,  antic jugador, entre-
nador i directiu de l’equip castellarenc 
durant els anys 70 que va arribar com a 
assistent del CP Castellar al Campionat 
d’Espanya (74-75) de Tercera Divisió i 
l’ascens a Segona Nacional, fins ara, la 
fita esportiva més important del club. 
Des del club, juntament amb la Pia –l’al-
tre club a què va pertànyer– es farà un 
homenatge en el partit que enfrontarà 
els dos clubs a la segona volta.

El començament era força avorrit 
per part dels dos equips, que amb una 
falta d’encert exasperant, aconsegui-
en només un raquític marcador de 2-2 
en els primers cinc minuts de joc. Tot 
i això, el Castellar es va mostrar molt 
confiat defensivament sota cistella i va 
aconseguir imposar-se des del primer 
minut en el rebot. En atac, però, un 0 de 
4 en triples va donar ales als lleidatans, 

Albert Cadafalch va tornar a ser el millor del CB Castellar –i del partit– amb un total de 20 punts. || a. saN aNdrés

El club Bàsquet castellar supera el cN tàrrega sense brillar, però aprofitant al màxim les oportunitats

que amb tres triples aconseguien mar-
xar al descans amb un contundent 9-18.

Sense gaire brillantor, però fent 
gala d’una efectivitat esclafadora, els 
groc-i-negres aconseguien cinc triples 
en les vuit cistelles anotades del segon 
quart, capgirant el marcador al descans 
per marxar 30-28. En la banda contrà-
ria, de les set cistelles anotades, quatre 
eren de llançament lliure.

Tot i intentar anul·lar Albert Cada-
falch amb una defensa a l’home i a tota 
pista, Cada era capaç de fer de les seves 
–va aconseguir cinc triples durant el par-
tit– i va guiar el seu equip cap a la victò-
ria. Un parcial de 7-0 inicial va decantar 
el partit definitivament i a dos pel final, 
el màxim avantatge de 10 punts (45-35) 
ja es va fer insalvable per a un descafeï-
nat Tàrrega, que va abaixar els braços.

L’últim quart era un mer tràmit 
per sumar la segona victòria consecu-
tiva, que va igualar la millor ratxa de la 
temporada, aconseguida amb Reus i 
Castellbisbal. Un 11-0 en l’últim minut 
–amb vuit punts i dos triples per part 
d’Albert Germà– van establir el 69-49 
final al Puigverd. Cadafalch, amb 20 
punts, va ser el màxim anotador del 
partit. Germà, amb 14, era el segon mi-
llor del seu equip.

“Estic content pel treball dels 
nois, content de veure que tot i que 
l’equip ha jugat malament ha seguit 
lluitant. Hem començat una mica flui·
xos i ells han fet els millors minuts al 
primer quart. La clau ha estat la de·
fensa. En el moment en què hem co·
mençat a pressionar, saltar i canviar 
homes els hem precipitat, i els hem 
deixatsense molts recursos” va ex-
plicar després del partit el tècnic Quim 
Pérez-Alarcón, que va afegir que “és im·

 Albert san Andrés

portant saber que som un equip que 
ha de lluitar sempre. Quan estem 
encertats tenim opcions de guanyar 
qualsevol, però si no encertem, hem 
de seguir lluitant perquè sinó sí que 
patim. Això és una cosa que hem fet 
bé. Sense estar inspirats, la gent s’ha 
buidat en defensa i ho ha donat tot. 
Quan hem aconseguit anotar dues 
o tres seguides la diferència ha estat 

de 20 punts”.
La victòria “és un resultat que 

ens ha d’ajudar a agafar confiança 
per seguir treballant. Ja portem qua·
tre victòries. Hem de millorar moltes 
coses, però és molt important gua·
nyar partits” conclou.

Aquesta victòria arriba abans de 
visitar la sempre complicada pista del 
CB Artés, que tot i perdre la imbatibili-

tat aquesta jornada després de caure en 
el derbi del Bages (76-52) contra el CB 
Navàs, segueix sent l’equip més temut 
de la categoria. L’Artés cedeix el lide-
rat al Sant Cugat del castellarenc Marc 
Algar i és segon amb un partit menys, 
tot i ser encara l’equip amb menys der-
rotes de la Lliga. Amb aquest partit (dis-
sabte 18.15 h), el CB Castellar tancarà 
l’any en Lliga. 

la sant silvestre de castellar 
tancarà l’any esportiu atlètic amb 
la disputa de la tradicional cursa de 
cap d’any el diumenge 29 (11.00 h). 
Organitzada per l’escOac i el club 
atlètic castellar, la recaptació anirà 
directament a Open arms, l’ONg de 

salvament marítim. per a participar 
en la cursa caldrà fer un donatiu 
de com a mínim 5 € i ensenyar el 
resguard a l’organització. la cursa 
es disputarà a les pistes d’atletisme 
de castellar i tindrà un recorregut 
de 5 km.

La Sant Silvestre 
castellarenca tanca 
l’any atlètic a la vila
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L’HC Castellar va aconseguir sumar una nova 
i important victòria contra el CP Masquefa (7-
2), en què els homes de Ramon Bassols van su-
perar un conjunt que arribava al Dani Pedrosa 
com a favorit i en quarta posició.

Els granes, amb un partit menys per ajor-
nament de fa dues setmanes contra el Manre-
sa i havent complert també la jornada de des-
cans, tenien l’opció de superar el Sentmenat 
en la classificació, ja que l’equip veí era a qui li 
tocava descansar en aquesta última jornada.

El conjunt grana no s’ho va pensar gaire i 
va superar el rival des de l’inici amb un joc es-
pectacular, amb el destacat paper d’Armand 
Plans, que, tot i l’absència del seu germà Gui-
llem, va liderar l’equip amb quatre gols.

A banda de la gran actuació del petit dels 
Plans, els júniors que van reforçar el primer 
equip –Nil Margall, Armand Vilà i el porter Eric 
López– també van rendir a un bon nivell, una 
aportació que s’està normalitzant en les últi-
mes jornades, amb uns jugadors del filial que 

sempre són capaços de quallar grans partits.
“Va ser un partit molt bo, el rendiment 

de l’equip va ser sensacional, tot i la baixa 
de Guillem Plans. El reforç dels jugadors 
del filial va ser molt bona, sobretot Armand 
Vilà. A banda, el paper de Plans va ser molt 
destacable” va destacar el tècnic Ramon Bas-
sols, que ja ha complert la sanció d’un mes que 
l’impedia seure a la banqueta del seu equip. 
“Estic molt content del joc d’un partit en 
què fins i tot el tècnic visitant ens va felici·
tar pel que havia vist. Esperem aconseguir 
els tres punts de Manresa per poder entrar 
a la part alta de la taula” conclou.

Com remarca Bassols, l’equip jugarà el 
partit ajornat el pròxim dia 3 de gener a Man-
resa contra l’equip local, cuer de la taula i amb 
només dos punts. Els del Bages encara no co-
neixen la victòria, motiu pel qual la victòria és 
obligada per aproximar-se al grup de set equips 
que comanden la part alta del grup 6 de Sego-
na Catalana.  || a. saN aNdrés

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va sumar 
un punt després de l’empat a cinc contra el 
Cardedeu, equip perseguidor a la taula.

Els de David Civit van manar al mar-
cador durant tot el partit i van aconseguir 
un 2-0 inicial, que els del Vallès Oriental van 
aconseguir remuntar abans del descans. Tot 
i això, a la represa, dos gols més dels taronges 
van semblar que serien definitius. El Carde-

deu, però, va necessitar només tres minuts 
per tornar a empatar a quatre. L’empat a cinc 
definitiu es va fer al 38 amb gols de Caste-
llar primer i Cardedeu després, en un minut 
boig. “Ha estat un dels partits més fluixos 
de l’equip aquesta temporada, contra un 
equip amb el joc molt lent. Vam sortir molt 
desendollats en la primera part” va explicar 
a L’Actual el tècnic taronja.  ||  a. saN aNdrés

Victòria de prestigi grana 
contra el Masquefa

El Cardedeu aguanta el pols

Partit de transició (2-0)

Amb quatre gols, Armand plans va liderar l’HC Castellar. || a. saN aNdrés

L’Fs Castellar no va tenir el millor dia en el partit contra el Cardedeu. || a. saN aNdrés

Celebració d’un gol al Joan Cortiella. || a.s.a.

HOquEi | 2a cataLaNa FuTsAL | DiViSió D’hONOr

FuTBOL | 3a cataLaNa

La UE Castellar va superar per 2 a 0 el Cas-
tellbisbal, en un partit de transició per man-
tenir el liderat. Els de Juan Antonio Roldán 
depenen d’ells mateixos per acabar l’any en el 
lloc més alt de la classificació, a falta d’un únic 
partit contra el Can Rull. Toni Murillo va esta-
blir l’1-0 al límit del temps reglamentari de la 
primera part, mentre que Aitor Granados va 
sentenciar al 85. El Castellar segueix al liderat 
amb dos punts d’avantatge contra l’Olímpic, 
que va superar el Mirasol-Baco (3-0).  || a.s.a.
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Paola Clermont a Malgrat i Laia Romero i Ain-
hoa Roldán a Gavà van aconseguir la victòria 
per al CA Castellar en dues setmanes de molt 
èxit en cros.

Clermont va ser la campiona en categoria 
sub-16 en la 25a edició del Cros de Malgrat en 
què va completar els 5.000 metres en 8’16”, i es 
va imposar amb cinc segons d’avantatge sobre 
Alexandra Arillo (CA Canovelles) i amb 14 sobre 
la seva companya de club, Paula Pi. Júlia López 
va acabar en vuitena posició i Júlia Giba, dese-
na, en la mateixa categoria.

A banda, l’incombustible Chema Cañadas 
(16’11”) va ser segon en la 18a edició del Cros de 
Banyoles, on va arribar a sis segons del guanya-
dor, David Francome (CA Granollers), en cate-
goria Veterans B, en què Xavi López (8’01”) va 
aconseguir la 17a plaça. Xavi Estebanell (7’14”) 
era 11è en Veterans A, mentre que Jan Casama-
da va aconseguir el setè lloc en sub-16.

Pel que fa a la 20a edició del Cros Ciutat 
de Gavà, Laia Romero (4’59”) va imposar-se en 

categoria sub-14, amb dos segons d’avantatge 
sobre Marta Mas (CA Ascó), amb Gina Torres 
i Noa Rosa en sisena i setena posició respecti-
vament. Eva Andreaba va ser 16a.

En sub-16, Clermont va acariciar la victò-
ria en acabar a quatre segons de la vencedora, 
Griselda Serret (Runners El Vendrell). Paula 
Pi (5a), Júlia López (11a), Júlia Giba (15a) i Alba 
Cuadras (23a) van completar la llista del club 
verd en aquesta categoria. En masculí, Sergi 
Fresnillo va ser sisè, mentre que Montse Ro-
dríguez (19’36”) va ser tercera en Open.

Ainhoa Roldán (9’54”) va aconseguir una 
contundent victòria en sub-18, per davant d’An-
na Vidal (10’05 ) del CA Sant Boi.

Mohamed el Haddadi (25’11”) va acon-
seguir la sisena plaça absoluta en màster, en 
la cursa de retorn després d’una llarga lesió.

Deixant de banda el cros, Marc Gallego 
va aconseguir la 5a posició en DS1 al Campi-
onat d’Espanya de Mushing Terra, disputat a 
Boborás (Galícia).  || a. saN aNdrés

El castellarenc Francesc Martínez, fent pa-
rella amb l’alellenca Pilar Araujo, va procla-
mar-se campió d’Espanya de dòmino després 
d’imposar-se en la XXVIII edició d’aquest 
campionat, en la prova disputada a l’hotel 
Bahía de la ciutat de Vigo, on van participar 
240 parelles.

Representant la Federació de Barcelo-
na, Araujo i Martínez van imposar-se amb 12 
punts pel davant dels tinerfenys Juan José 
Afonso i Rafael Jesús Ferrez, tot i que empa-
tats amb els mateixos punts. Tercers van ser 
els també illencs Fran Estévez i Carmelo Da-
mián González, amb 11 punts.

“Ja fa uns quants anys que hi jugo, 
soc mig professional. He aconseguit dues 
cinquenes posicions” va explicar Martínez 
aquesta setmana al magazín Dotze de Ràdio 
Castellar, comandat per Raquel Ligero. Per 
guanyar, reconeix, “es va ajuntar una mica 
de sort per aconseguir la victòria”.

Aquest és un “joc d’estratègia”, ja que 

tot i que no es poden veure les fitxes del com-
pany, “amb les pensades que fem, si tires 
més o menys ràpid ens donem informació 
i has de captar com juga el teu company”.

En partides de dos contra dos i amb 
set fitxes cadascú, l’objectiu és arribar als 
350 punts. “Al dòmino no guanya el que més 
sap jugar. Entre un 30 i un 40% és sort. El 
que juga millor guanyarà més punts ràpida-
ment” va explicar. Aquest és un joc en què 
s’ha de saber deduir la jugada del contrari i 
en què està prohibit rumiar en fals, cosa que 
pot anul·lar la mà en cas contrari.

Amb 14 partides disputades, Araujo i 
Martínez van aconseguir un total de 12 victò-
ries i només dues derrotes, amb 4.886 punts a 
favor i 3.567 en contra. Aquesta és la primera 
vegada que una dona aconsegueix la victòria 
final en el campionat.

Martínez va iniciar-se en la Penya Sole-
ra, per passar a jugar a Sabadell i després al 
Club Hispano Francès de Barcelona.  || a.s.a.

allau de victòries en cros 
del club atlètic castellar

Francesc Martínez,campió 
d’Espanya de dòmino

paola Clermont és entrevistada després d’imposar-se al cros de Malgrat. || cedida Francesc Martínez –a l’esquerra– i pilar Araujo, campions d’Espanya de dòmino per parelles. || cedida

ATLETisME | ca caStELLar dòMinO | caMpiONat D’ESpaNya
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sara sorribes i Georgina Garcia després de la final de dubai. ||cedida

Max sánchez durant l’entrega de premis rACC Motorsport. || a. saN aNdrés

TEnis | itF

MOTOr | prEMiS racc

Garcia i Sorribes, 
finalistes a Dubai

Max Sánchez, guardonat als 
Premis RACC Motorsport

El pilot de Moto 4 del Campionat d’Espanya de Velocitat, Max Sánchez, 
va ser un dels guardonats en la gal·la de premis RACC Motorsport or-
ganitzada aquest dimarts passat a l’hotel Hilton Diagonal de Barcelona.
Sánchez va rebre un premi com a pilot RACC gràcies a l’excel·lent tem-
porada que l’ha portat a guanyar una cursa a Navarra i a acabar en  se-
tena posició final, tot i ser pilot privat i competir contra equips ofici-
als i sovint filials dels mundialistes. “Estic molt content per aquest 
nou premi i vull agrair la col·laboració del RACC en la meva car·
rera esportiva, així com la de tots els meus patrocinadors, ja que 
sense tots ells seria més difícil seguir progressant com a pilot” va 
explicar Sánchez a L’Actual després de rebre el premi. En la gala, diri-
gida per Cesc Vila, van ser premiats noms com els de Marc Márquez, 
Àlex Márquez, Jorge Lorenzo, Laia Sanz o Dani Sordo.  || a. saN aNdrés

La tenista Georgina Garcia, juntament amb Sara Sorribes, van 
ser finalistes al W100+H de Dubai de dobles, on van perdre la 
final contra la txeca Lucie Hradecka i l’eslovena Andreja Klepac 
per 5-7/6-3/8-10.

Tot i caure en el tercer set, la trajectòria de la dupla va ser 
impecable fins a arribar a la final, ja que van guanyar tots els sets 
fins a l’última ronda del campionat. En primera ronda van supe-
rar les romaneses Ana Bogdan i Elena Gabriela Ruse per 7-5/7-6, 
en quarts es van enfrontar a la polonesa Katarzyna Kawa i la bra-
silera Laura Pigossi (6-3/7-6). En semifinals van guanyar les rus-
ses Alena Fomina i Valentina Ivakhnenko (7-5/6-4).

Amb aquesta final, Garcia puja a la 92a posició del rànquing 
WTA de dobles, millor classificació històrica de la tenista, que en-
cara pot millorar, si aquesta setmana aconsegueix un bon resultat 
als dobles de Limoges, on repeteix amb Sorribes.  || a. saN aNdrés

FuTBOL (uE Castellar)

dissABTE 21 dEsEMBrE
Joan Cortiella - Can serrador
09:30   aleví B – Badia del Vallès cd
09:30   aleví d – eF sabadell
11:00     benjamí a – can rull rT
11:00     infantil fem – cerdanyola 
12:30     infantil B – Tibidabo Tr
14:30     cadet c – sabadell Fc
16:30     juvenil B –mirasol Baco

partits a fora
09:00    sabadell Nord -  benjamí c
10:00   cerdanyola -  aleví a
10:30    eF sabadell -  aleví e
10:30    roureda VdF -  infantil d
11:15    N.Terrassa -  prebenjamí B
11:30    san lorenzo -  aleví c
11:35    eF Barberà -  benjamí e
12:00    Badia -  aleví B
13:45    san cristobal -  cadet B
15:15    eF sabadell -  infantil a

diuMEnGE 22 dEsEMBrE
Joan Cortiella - Can serrador
09:30   aleví F – eF sabadell  
10:00     benjamí d – sant cugat Fc  
11:00     prebenjamí a – sant quirze
11:00     prebenjamí c – can rull rT
12:30     infantil a – ripollet Fc

partits a fora
12:00    Tibidabo Tr  -  juvenil a  
12:15    can rull -  amateur 
13:00    santa perpètua -  debutant  
20:00    Vallbona cF -  amateur fem  

AGEndA
DEL 20  aL 26 DE DESEMBrE

BÀsquET (CB Castellar)

divEndrEs 20 dEsEMBrE
partits a fora
20:30   roser -  júnior 

dissABTE 21 dEsEMBrE
pavelló puigverd
09:00    premini  – uB mir 
10:30    mini  – cB matadepera 

partits a fora
09:00   les corts –  premini fem
10:30   cN sabadell -  mini fem
18:15   cB artés -  sènior 

diuMEnGE 22 dEsEMBrE
pavelló puigverd
10:30    mini  – cB can parellada 
12:00    júnior  – ei school 
17:00    júnior fem – ae collblanc 
19:00    sènior fem – cB mollet 

partits a fora
10:30   ce sferic -  infantil 
10:45   ade Fuster -  cadet 
12:30   cB gassó -  sots 25 B 
17:30   cB sant Just -  sots 25 a 

FuTsAL (Fs Castellar)

dissABTE 21 dEsEMBrE
pavelló Joaquim Blume
12:45     juvenil a -  Montmeló aE
16:00    benjamí a -  pia Sabadell
17:00   aleví a – patrets FS

partits a fora
09:00  provençalenc cE -  cadet
12:00    unio 10 terrassa -  aleví B
13:30    Montcada Fc -  juvenil B

diuMEnGE 22 dEsEMBrE
pavelló Joaquim Blume
09:00   infantil a -  F. Sabadell cE
10:00   benjamí B – N.Sabadell
11:00     infantil B –  Sant Joan ac
12:00   prebenjamí -  Montcada

partits a fora
10:15    Santa coloma -  aleví c
12:00    Natació Sabadell -  sènior B
15:30    Sant Julià -  sènior a

vòLEi (Fs Castellar)

dissABTE 21 dEsEMBrE
pavelló puigverd
14:15    sènior B   – cV Sant Boi

partits a fora
16:00   igualada Vc -  sènior a  
19:00   rMSi Esport -  sènior B fem 

diuMEnGE 22 dEsEMBrE
pavelló puigverd
09:00   sènior B fem  – cV Llinars

partits a fora
11:45   Vòlei rubí -  juvenil fem 
12:30   uE La Salle girona -  juvenil  
18:00   cerdanyola -  sènior a fem 

uE Castellar 37 14 12 1 1
Olímpic can Fatjó 35 14 11 2 1
can rull rt cFu 28 14 9 1 4
pD pajaril 28 14 8 4 2
cD Badia 27 14 7 6 1
cD Llano 25 14 8 1 5
Juv. 25 Septiembre 24 14 7 3 4
uE rubí B 21 14 7 0 7
cF La romànica 20 14 6 2 6
Marina-c. gambús 18 14 5 3 6
cD can parellada 16 14 4 4 6
uD San Lorenzo 14 14 3 5 6
uE castellbisbal 13 14 3 4 7
c Sabadellés 1856 12 14 3 3 8
Escola planadeu 12 14 3 3 8
cF Mirasol-Baco u. 9 14 2 3 9
Fc Matadepera 7 14 2 1 11
cS Juan XXiii 7 14 1 4 9
 

CLAssiFiCACió pT pJ pG pE pp

can parellada - pajaril 0-2
matadepera - can rull 1-6
uE Castellar - Castellbisbal 2-0
rubí B - Juv.25 septiembre 3-0
marina - Badia 0-2
planadeu - cercle 3-2
Juan XXiii - llano 0-3
Olímpic - mirasol 3-0
la romànica - san lorenzo 2-5

sant ramon - Olesa 5-1
piera - sabadell 11-9
HC Castellar - Masquefa 7-2
manresa - montbui 3-5
Barberà - cadí 2-3
sfèric - sant cugat 1-2
santa perpètua - alpicat 6-5

lloret - sant cugat 1-3
Fs Castellar - Cardedeu 5-5
rubí - castellbisbal 3-4
manlleu - montcada 2-4
can calet - sant Julià 4-2
montmeló - mataró B 2-6
parets - pineda 4-3

FuTBOL FuTBOL sALA BÀsquET HOquEi pATins
3a cataLaNa · grup Vi · J14 DiViSió D’hONOr · grup i · J9 cOpa  cataLuNya· grup 2 · J11 2a cataLaNa · grup D · J14

FaV mataró B 27 9 9 0 0
rubí ceFs 22 9 7 1 1
Fs sant cugat 18 9 6 0 3
cFs montcada 16 9 5 1 3
Fs pineda de mar 15 9 5 0 4
parets Fs 14 9 4 2 3
cFs Barri can calet 14 9 4 2 3
ceFs manlleu 11 9 3 2 4
Fs Castellar 10 9 3 1 5
lloret costa Brava 9 9 2 3 4
Fs cardedeu 7 9 1 4 4
sant Julià de r. Fs 6 9 2 0 7
Fs castellbisbal 5 9 1 2 6
sporting montmeló 5 9 1 2 6

ue sant cugat  11 9 2
cB artés  10 9 1
cB cerdanyola  11 7 4
Bàsquet almeda  11 6 5
centre catòlic l’H  11 5 6
aese  11 5 6
Bàsquet pia  11 5 6
cB Navàs  10 6 4
cB ripollet  10 6 4
cB alpicat  11 4 7
CB Castellar  11 4 7
reus ploms salle  11 3 8
cB castellbisbal  10 4 6
cN Tàrrega  11 2 9

CLAssiFiCACió  pJ pG ppCLAssiFiCACió pT pJ pG pE pp CLAssiFiCACió pT pJ pG pE pp

Hc montbui 31 13 10 1 2
cp sant ramon 28 13 9 1 3
cH cadí 27 13 9 0 4
Hc piera 27 13 9 0 4
Hc alpicat 25 13 8 1 4
cp masquefa 24 13 8 0 5
ueH Barberà 24 13 8 0 5
HC Castellar 19 12 6 1 5
Hc sentmenat 18 13 5 3 5
cH s. perpètua 15 13 5 0 8
pHc sant cugat 12 13 4 0 9
club Olesa patí 11 12 3 2 7
ceH sabadell 10 12 3 1 8
Hc sfèric 6 13 2 0 11
cp manresa 2 11 0 2 9

reus ploms - castellbisbal 73-70
sant cugat - centre catòlic 63-52
Navàs - artés 76-52
pia - cerdanyola 83-79
CB Castellar - Tàrrega 69-49
alpicat - aese 60-72
ripollet - almeda 85-83
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cultura pessebres

10 anys de pessebre Vivent a Sant Feliu

El Pessebre Vivent de Sant Feliu del 
Racó arriba a la desena edició amb 
representacions els dies 21 i 28, de 
19 a 20.30 hores, i el 26, de 19.30 a 21 
h. El de Sant Feliu és un dels pesse-
bres més joves que es fan a Catalu-
nya, “però ens fa una il·lusió espe·
cial celebrar els 10 anys”, diu Alba 
Cañadell, membre de la junta del Pes-
sebre Vivent de Sant Feliu. 

Ella fa 6 anys que és a la junta, 
però des del primer dia l’ha anat a 
veure. “Van començar fa 10 anys 
quatre veïns del poble, ells ho van 
tirar endavant i, des d’aleshores, 
hem anat avançant i creixent”, 
comenta Cañadell, que afegeix que  
“en algunes edicions hem arribat 
a tenir més de 100 participants”.

Enguany, en motiu del desè ani-
versari, els visitants podran gaudir de 
l’espectacular canvi de vestuari que 
s’ha fet. “La comissió de costure·
res ha treballat moltíssim, aquest 
any”, reconeix Cañadell. El vestuari 
del Pessebre de Sant Feliu sempre és 
d’elaboració pròpia. 

Hi haurà sorpreses en les repre-
sentacions. Es recupera l’escena dels 
Reig Mags d’Orient, que l’any passat 
no va poder-hi ser. Una altra de les 
escenes serà la dels dimonis. “El jo·
vent de Sant Feliu ens farà de di·
monis, s’han mobilitzat”. Aquesta 
és una escena quieta, com la del nai-
xement, però n’hi ha d’altres que es-
taran en moviment.

Aquest cop, també s’han canvi-
at algunes escenes, per millorar-les. 

El pessebre vivent i el Grup pessebrista van plantar l’arbre dels desitjos de sant Feliu del racó dissabte passat.  || q. pascual

Les representacions es faran el 21, 26 i 28 de desembre; el grup pessebrista de Sant Feliu inaugura exposició el dia 21

nenes que vulguin portar la carta 
als Reis”. 

Allà hi haurà l’arbre dels desit-
jos, on tothom qui ho vulgui podrà 
penjar-hi un desig. “Per primer cop, 
hem fet una plantada de l’arbre, 
una nova tradició que comencem”. 
La plantada es va fer dissabte 14, con-
juntament amb el Grup Pessebrista 
de Sant Feliu del Racó, amb la col-
laboració de l’Ajuntament. És el pri-
mer cop que es fa un acte específica-

 Marina Antúnez

En total, n’hi veurem 35. Entre elles, 
les bugaderes, la filadora, el llenya-
taire, els ramaders, altres oficis, els 
peixaters, “que tenen atrezzo nou i 
que us sorprendran molt”, dues es-
cenes noves en moviment, etcètera. 

Aquest 2019 es comptarà amb 
95 figurants segurs, “tot i que ens 
agradaria arribar als 120, qui vul·
gui apuntar·s’hi a última hora pot 
fer·ho, tenim vestuari”.  Hi ha figu-
rants de Sant Feliu i també de Cas-

tellar. “Intentem que tots estiguin 
a gust i que, si volen, triïn l’escena 
que més els agrada”. Hi ha alguns 
figurants que arriben a fer fins a tres 
papers diferents. 

El recorregut serà el mateix 
que en anys anteriors, des de l’entra-
da de l’església de Sant Feliu, cap al 
pati de l’església, per la pujada de la 
Masia del Racó, amb escenes fins a 
arribar a la plaça, on s’hi col·locarà 
l’Ambaixador, “per a tots els nens i 

ment amb aquesta finalitat. “Mai 
hi havia hagut arbre de Nadal a 
Sant Feliu i fa 3 anys vam decidir 
que n’hi havia d’haver, i aquesta 
és la primera plantada oficial”, 
segons Cañadell. 

En arribar, també hi haurà un  
photocall com l’any passat i mercat 
amb productes artesanals a la plaça. 
També hi haurà música dels discjò-
queis Robert i Ferran. Un any més, 
el Pessebre Vivent de Sant Feliu 
tindrà un component solidari, amb 
la recollida d’aliments –a l’entrada 
del circuit– que es destinarà a Càri-
tas Castellar. Es podran portar lle-
gums, arròs, pasta, productes d’hi-
giene personal i productes de neteja 
per a la llar. Es podran dipositar en 
unes caixes, a l’entrada. El preu d’ac-
cés al recinte del Pessebre Vivent és 
de 5 euros  i gratuït per als menors 
de 12 anys. 

pessebres de sant feliu

El dia 21 de desembre, a les 12.30 
hores, l’Associació del Grup Pesse-
brista de Sant Feliu del Racó inau-
gura una nova edició de la mostra de 
pessebres. Des de fa més de 30 anys, 
Sant Feliu del Racó manté viva la 
tradició dels pessebres amb aques-
ta exposició, que comptarà amb di-
versos diorames que es podran visi-
tar al local de l’entitat, Ca la Pepeta, 
a la plaça Doctor Puig, 2, durant les 
festes nadalenques. Enguany, la mos-
tra celebra la 39a edició.

Els dies d’obertura seran el 21, 
22, 25, 26, 28 i 29 de desembre i 1, 4 
i 6 de gener, de 18 a 21 h. El dia 5 de 
gener estarà obert d’11 a 13 h.  

La 69a Exposició 
de pessebres,
protagonista a Tv3 i TvE

aquestes setmanes han estat me-
diàtiques per als membres del grup 
pessebrista de castellar perquè, entre 

altres visitants, han tingut els de TVe 
i TV3. de la primera cadena de TVe, 
se’n van gravar imatges per a un petit 
reportatge que es va emetre a l’infor-
matiu la setmana passada. de la ca-
dena catalana, es van gravar imatges 
dels 19 pessebres  i es van fer entrevis-

tes amb pessebristes, des dels més 
joves fins als més grans. el  reportat-
ge ha estat elaborat pels periodistes 
enric Oller i agustí Forné i s’emetrà 
properament . de moment, se’n va 
emetre un tastet dimecres passat 
a l’info K del súper 3.
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L’eterna disputa entre la il·lusió i la raó

“Sempre trobem alguna cosa per   
tenir la impressió que existim”. 
Aquesta frase de Samuel Beckett  de 
Tot esperant Godot, que estava estam-
pada a la bossa regal que dissabte es 
donava al públic de l’Auditori –amb el 
suplement de la nova programació, en 
què l’obra de Beckett és precisament 
una de les perles de la temporada–, 
pot resumir part de la reflexió que 
ens proposa Lapònia, la comèdia que 
tanca la programació d’aquest 2019. 

Els quatre protagonistes de 
l’obra se situen a l’àpat de la Nit de 
Nadal. Meritxell Huertas i Manel Sans 
–Mònica i Ramon a l’obra–, són una 
parella de Barcelona que viatja amb 
el seu fill Martí fins a Lapònia amb la 

il·lusió de conèixer la casa de Santa 
Claus a Rovaniemi. Durant la seva es-
tada s’allotgen a la casa de la germa-
na de la Mònica, la Núria –Meritxell 
Calvo– que viu amb un finès, l’Olavi, 
que interpreta Roger Coma amb un 
deliciós accent català-suomi. La pa-
rella mixta finesa ha tingut una filla, 
l’Aina, que han educat segons els cà-
nons racionals de la cultura finesa.

De seguida, la convivència s’es-
guerra i l’obra esdevé un xoc de com 
entendre el Nadal i, fins i tot, la vida. 
Un malentès entre els dos nens –di-
guem-ho així per no fer un spoiler– ser-
veix de punt de partida per reflexio-
nar al voltant de la il·lusió i la passió 
del món mediterrani davant de la fre-
dor i la racionalitat nòrdica. A Lapònia 
també hi apareix el xoc cultural entre 
un país, Finlàndia, considerat com un 

  Jordi rius

AudiTOri MuniCipAL | taNcaMENt tEMpOraDa

Els quatre protagonistes de ‘Lapònia’, plena de mobles i decoració d’ikea. || cedida

LA CEnTrALETA  | LitEratura

Desclot va presentar ‘Oi, Eloi?’ amb bona companyia

Dijous 12 es va presentar el llibre Oi, Eloi? 
de Miquel Desclot, que s’edita després de 
27 anys d’haver estat escrit amb Kalan-
draka. A la presentació, van acompanyar 
el poeta el professor Josep Lluís Badal, 
que va mostrar-se entusiasmat de “tenir 
l’Eloi aquí, el premi més bonic”. 

Respecte la poesia que conté el lli-
bre, Badal també va destacar que, “dins 
d’una aparent simplicitat, hi ha densi·
tat poètica”. S’hi nota, va afegir, “la poe·
sia popular que hi ha darrere d’aquest 
llibre”. La virtut de la bona poesia és, se-
gons el professor, “la transcendència de 
l’aparent intranscendència”. També va 
assenyalar que “el Miquel és un traduc·
tor finíssim”.

Sobre les il·lustracions que ha fet el 
vigatà Christian Inaraja, Badal va apun-
tar “que són unes il·lustracions molt 
aconseguides, fins i tot és més bonic 
per dintre que per fora”.

Miquel Desclot va voler recordar 
el perquè d’Oi, Eloi?, publicat per pri-
mer cop per La Galera l’any 1995. “És un 
llibre de temàtiques variades, hi ha 9 
apartats de 7 poesies cada un”, deia 
Desclot. També va comentar que havia 
aprofitat alguna poesia que tenia escri-
ta, i la resta les va fer expressament. Es 
va mostrar molt content de l’editorial que 
ha publicat el seu llibre de poesies: “Ka·
landraka té 20 anys d’història i treba·
lla molt bé, em va oferir fer un llibre de 
poesia meu”.

Va afegir que havia après a escriu-
re poesia per a mainada dels poetes an-

glesos, “que escriuen tant per a grans 
com per a nens, amb gran diferència 
respecte el que fem aquí”.

Eloi Creus, fill de Desclot i també 
traductor, va comentar que amb la pu-
blicació del llibre s’havia sentit sempre 
en una situació incòmoda. “A escola tre·
ballàvem els poemes del pare a classe, i 
això no ho he viscut mai positivament”. 
Malgrat aquesta voluntat de mostrar dis-
tància, Creus va reconèixer que “el meu 
pare és qui m’ha ensenyat l’amor per 
les paraules i l’amor per la forma”.

Havent acabat la presentació, plena 
de moments distesos gràcies sobretot 
al característic explicar de Badal, que 
aquest cop és el padrí del llibre, els assis-
tents van poder adquirir algun exemplar 
de Miquel Desclot, que queda a la venda 
a la llibreria La Centraleta. 

  Marina Antúnez

d’esquerra a dreta, Eloi Creus, Miquel desclot i Josep Lluís Badal. || i. V.

dels milor sistemes educatius del món 
i un dels més rics en contraposició 
amb el nostre territori, amb  la cor-
rupció, la droperia i la cultura sense 
esforç. L’Olavi, un pèl supremacista, 
s’enfronta amb la seva cunyada Mòni-
ca i amb la seva dona, que intenta ama-
gar el seu component mediterrani. 

De seguida afloren els proble-
mes econòmics de la parella finesa. 
Ella desitja tornar a Barcelona per 
retrobar-se amb la seva germana. Al 
final de l’obra, tothom se sincera i no 
se sap si les dues parelles continua-
ran dient tota la veritat o continuaran 
amb petits secrets o mentides. I, per 
acabar-ho d’adobar, el gran especta-
cle de les aurores boreals, un fenomen 
natural, però que també és una gran 
font de mites i llegendes. La raó con-
tra la il·lusió. 

El teatre municipal tanca el 2019 amb una deliciosa comèdia nadalenca sobre els petits secrets o mentides
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spF | caNtairES

Nadal amb 
la Coral Pas a Pas

Diumenge 29 de desembre, a les 19 
hores, la Coral Pas a Pas oferirà un Con-
cert de Nadal a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu, amb la col·laboració d’Es-
cènics. En aquesta ocasió, Pas a Pas ens 
convida a gaudir d’un viatge ple d’emo-
cions, llums, tradició, desitjos, història i 
família. El concert està dirigit per Clara 
Martí i compta amb la direcció escèni-
ca d’Irene Garrido i amb la música de 
Miquel Garcia al piano.  ||  m.a.

EEMM | NaDaL

Setmana d’audicions a l’Escola 
de Música Torre Balada

Durant la setmana del 16 al 20 de desembre, l’Escola Municipal de Mú-
sica Torre Balada està duent a terme activitats extraordinàries. En 
aquest sentit, dilluns es va dur a terme el tradicional Concert de Nadal 
a l’Auditori Municipal, que va comptar amb la participació dels grups 
instrumentals i de cant coral, des de sensibilització fins als de 4t de Mu-
sicant, i els participants al taller de cant.

Les instal·lacions de l’escola municipal de música han estat, durant 
tots aquests dies prenadalencs, l’escenari de diverses actuacions mu-
sicals per part dels alumnes, que finalitzen aquest divendres, dia 20, a 
la tarda.  El curs acadèmic també finalitza divendres i es reprendrà al 
gener 2020.   ||  m. a.

El concert de Nadal torna a omplir l’església

Una vuitantena de cantaires, des 
d’infants de quatre anys fins a vete-
rans, van ser protagonistes del tra-
dicional Concert de Nadal que cada 
desembre se celebra a la vila quan 
s’acosten les festes. Hi van partici-
par diferents cors de les corals Sant 
Esteve i Xiribec, aquest diumenge. 
L’església de Castellar es va omplir 
de gom a gom per viure la tradicional 
cita, celebrada per vint-i-setè any.

La distribució dels bancs, en 
aquesta edició, va canviar per millo-
rar l’acústica del recinte. Els cantai-
res es van situar enmig de l’església 
Sant Esteve i el públic va quedar en-
torn seu, recollidament. Es van in-
terpretar una vintena de cançons 
de caràcter nadalenc.

Podries, de Joana Raspall, va 
fer de fil conductor del concert, in-
troduït, a tall de reflexió, de mica en 
mica, abans de cada cançó. Els ver-
sos del poema ressalten que la vida 
que tenim, i les circumstàncies que 
ens acompanyen, depenen de l’at-
zar: “Si haguessis nascut / en una 
altra terra, / podries ser blanc, / 
podries ser negre... / Un altre país 

/ fora casa teva, / i diries ‘sí’ / en 
una altra llengua”. D’aquesta ma-
nera, Raspall recorda que no tothom 
ha tingut la mateixa sort i, per tant, 
“cal tenir les mans ben obertes / 
i ajudar qui ve / fugint de la guer·

  G. plans

COnCErT dE nAdAL | ESgLéSia DE SaNt EStEVE

Jaume sala dirigint els cors de la Coral sant Esteve. || erNesT FerNáNdez

ra, / fugint del dolor / i de la po·
bresa”. Gran part de les cançons 
es recolzaven en aquest missatge.

Pel que representa al Cor Sant 
Esteve, van participar-hi els cors de 
petits, grans, mitjans i el Kor Ítsia. 

grace, de John Newton ;  The earth 
is my mother; Tradicional ameríndia, 
de Veera Voima; Heal the world, de 
Michael Jackson; la popular Venen 
els tres reis; El petit vailet i El pobre 
alegre, totes dues tradicionals; L’ai-
gua sota de la neu, de Harry Wess-
man; Not that far from Bethlem, de 
Point of Grace; Santa Nit, de Franz 
Gruber; o d’altres com El noi de la 
mare o El rabadà. Els quatre cors, 
conjuntament, van oferir Adestes 
Fideles, de John Wilcocks. 

La Coral Xiribec, d’altra 
banda, va estar sota la direcció 
d’Oriol Roca. Van interpretar el 
Jingle Bells, Les dotze van tocant, 
Niño Dios d’amor herido, de Francis-
co Guerrero, i La pastora Caterina, 
amb arranjaments de Pérez Moya. 
Tots els cors, juntament, van can-
tar Joia en el món, de G. F. Haendel, 
i Els àngels de la glòria, amb arren-
jaments de Manuel Oltra. També 
van participar en el concert el mos-
sèn Txema Cot, com a guitarris-
ta; Gregori Ferrer, al piano; Maria 
Cuadras, al violoncel; Pep Coca, al 
contrabaix; Marta Oller, recitant; i, 
a banda de dirigir, Núria Cadevall, 
com a flautista. 

AudiTOri | cONcErt

Musiquem el Nadal, amb Acció Musical 
Castellar, dissabte a l’Auditori

Aquest proper dissabte 21, a l’Auditori Municipal Miquel Pont a partir 
de les 12 hores, l’entitat Acció Musical Castellar ha proposat un concert 
protagonitzat per nens i nenes, alumnnes de l’escola Artcàdia i d’altres, 
que participen en diferents formacions musicals i instrumentals de l’en-
titat castellarenca.

En concret, les formacions que actuaran en aquest concert seran 
les del Cor Petits Músics, l’Orquestra Infantil de Castellar, l’Orques-
tra Juvenil de Castellar, el Cor Jove i el Grup de Percussió. L’entrada és 
oberta a tothom.  La setmana passada van actuar al Calissó d’en Roca 
cinc combos moderns d’Acció Musical Castellar i diumenge ho va fer 
Walking to the Bar, que va participar en La Marató de TV3.  ||  m. a.

La seva part del concert va estar di-
rigida per Berta Junqué, Mireia Ca-
devall i Jaume Sala. 

Les peces que van interpretar 
van ser: una versió de Podries per 
part del grup Roba Estesa; Amazing  

una vuitantena de cantaires de les corals Sant Esteve i Xiribec van participar en un recital ple de moments brillants
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Divendres passat, 13 de desembre, Espa-
iart va fer pujar a l’escenari l’obra  7 pecats 
a la Sala de Petit Format, un espai que va 
omplir-se de gom a gom. Segons la direc-
tora d’Espaiart, Sònia Gatell, i tal com va 
dir en la seva presentació, “no només és 
un luxe veure la sala plena sinó veure com 
cada cop més l’omple públic jove que s’in-
teressa per l’art en general i el món del te-
atre en especial, fent d’això una manera 
de viure i de ser compromès amb el teixit 
cultural del municipi”. En la presentació, 
Gatell va explicar que aquesta funció ser-
via per recaptar diners per a La Marató 
de TV3, enguany dedicada a les malalti-
es minoritàries. Es van recollir 308,47 €. 
Així mateix, l’obra es va dedicar a Queralt 
Mourelo, una de les castellarenques assis-
tent a l’obra que pateix una malaltia mino-
ritària. L’espectacle, una obra de creació 
inèdita ideada per les pròpies actrius, va 
ser interpretada per les joves Júlia Alier, 
Maria Cuenca, Andrea Fornell, Marina 
Garcia, Cristina Lozano, Carlota Ramí-
rez i Júlia Ribes sota la direcció de l’ac-
tor Albert Gràcia.  L’obra musical va fer 
riure en moltes ocasions al públic assis-
tent i també va deixar la bona imatge del 
compromís social i cultural de la gent de 
Castellar “amb un missatge final de les 7 
pecadores que feia el marc perfecte per 
tota la gent que pateixen malalties ‘rares’: 
orgullosa de mi, així soc jo!”. 

Els ‘7 pecats’ amb 
objectiu solidari

sALA dE pETiT FOrMAT  i cròNica

Les set actrius de ‘7 pecats’ a la sala de petit Format de l’Ateneu. || cedida

Trobada a Castellar vell per anar a buscar el Tió de nadal, diumenge passat. ||c. 

El passat 15 de desembre, es va dur 
a terme l’activitat del Tió de Nadal 
que organitza cada any l’Associació 
de Veïns de Can Font i Ca n’Avellane-
da. Es tracta d’una activitat durant 
la qual els nenes i nenes inscrits han 
de buscar el tió al bosc encantat. En-

Tió de Can Font i Ca 
n’Avellaneda trobat

Tió dE nAdAL | castellar vell

guany, hi han participat 62 infants. 
Tots plegats van esmorzar i, després, 
van haver de buscar éssers màgics 
pel bosc, a més del tió. L’organització 
aplaudeix que any rere any aques-
ta activitat tingui tan bona acollida i 
una alta participació.  || m. a.

inFAnTiL | SOLiDaritat BiBLiOTECA | iNFaNtiL

La Taca explicarà contes solidaris aquest diumenge ‘Contes del Perú’ amb el Grup Bufanúvols 

La mainada de Castellar del Vallès podrà 
gaudir d’una jornada solidària lúdica i emo-
tiva que servirà per a recaptar fons per al 
projecte de cooperació “La gota musical”. 
L’acte tindrà lloc diumenge, 22, de 17.30 h a 
20 h, a la Sala de Petit Format de l’Ateneu.

El projecte en qüestió treballa perquè 
la música arribi a tots els nens i nenes de 
Panamà que no tenen accés a la cultura de 

Dissabte 21 el Grup Bufanúvols explicarà 
Contes del Perú a l’Hora del Conte Infantil 
de la Biblioteca, a les 11.30 h. 
Aquest espectacle va néixer d’un viatge al 
Perú que Bufanúvols va fer a l’estiu i que els 
ha fet conèixer la riquesa de la seva cultu-
ra ancestral. Han recopilat diferents con-
tes en què els infants són els protagonistes, 
amb música i cançons. Parlaran de L’Anna 

manera lúdica i educativa. 
L’activitat d’aquest diumenge comp-

tarà amb Roser Julià, amb la proposta 
Las Ranitas Doradas, i amb el castellarenc 
Gabi Ruíz, que explicarà un conte tradici-
onal català. 

A més del conte, els infants també tin-
dran l’oportunitat de fer la tradicional ca-
gada del tió.  || m. aNTúNez

i el secret de l’Awqui: la petita Anna viu a les 
muntanyes amb la seva àvia. 
S’entristeix quan veu que la gent de la seva 
comunitat se’n va. I és perquè fa mesos 
que no plou i els camps no produeixen. 
L’Anna trobarà la solució a dalt de la 
muntanya.
La papa imilla és un conte que ens expli-
ca l’origen d’aquesta varietat de patata. 
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agenda del 20 de desembre al 3 de gener de 2020 

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.: cccV

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
amb Bufanúvols
Biblioteca Municipal
Org.: Biblioteca Municipal

12 h – MÚsiCA
Concert: Musiquem per nadal
auditori Municipal
Org.: acció Musical castellar

12.30 h – prOpOsTA
inauguració exposició de 
pessebres de sant Feliu del racó
ca la pepeta (pl. del Dr. puig, 2)
Org.: grup pessebrista Sant Feliu del 
racó
hi col·labora: ajuntament

14 h – prOpOsTA
sorteig de 40 espatlles de pernil
Mercat Municipal
Org.: Mercat Municipal

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 st. Feliu del 
racó
Sant Feliu del racó
Org.: pessebre Vivent de Sant Feliu 
del racó

19.30 h – prOpOsTA
“Jutjades per ser dones. Ja passava 
fa 400 anys a Castellar”
pl. Vella
Org.: Les carnera. col·lectiu 
feminista 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

DiLLuNS 23
De 10 a 13 h i de 17 a 20 h – 
prOpOsTA
El pare noel als carrers de Castellar
carrers de castellar
Org.: comerç castellar

17.30 h - EspECTACLE
Espectacle familiar: 
Circus Family show
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres

DiMartS 24
De 10 a 13 h – prOpOsTA
El pare noel als carrers de Castellar
carrers de castellar
Org.: comerç castellar

DiJOuS 26
18.30 h - prOpOsTa
quinto capgirat
Sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: castellers de castellar

De 19.30 a 21 h – prOpOsTA
pessebre vivent de sant Feliu del 
racó
Sant Feliu del racó
Org.: pessebre Vivent de Sant Feliu 
del racó

DiSSaBtE 28 
De 9 a 14 h i de 16 a 19 h – ESpOrt
vii Torneig de nadal indoor 3x3 
futbol
pavelló Dani pedrosa
Org.: Mou-te a l’Escola
*inscripcions a l’a/e info@
moutealescola.cat

10 h - FEsTA
Festa de la llufa
pl. d’El Mirador
Org.: Esplai Sargantana

10 h -  prOpOsTA
Arribada dels patges reials
recorregut des de la pl. de cal calissó 
a la pl. del Mercat
Org.: comerç castellar i grup il·lusió

D’11 a 14 h -  prOpOsTA
L’Ambaixador dels reis visita el 
Mercat
Mercat Municipal
Org.: Mercat Municipal i grup il·lusió

12 h – ACTE EspOrTiu
v Torneig de nadal de futbol sala
pavelló Joaquim Blume
Org.: Futbol Sala castellar
*inscripcions fins al 23 de desembre 
al tel. 627 19 70 19

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

20.30 h - ÀpAT
sopar benèfic per recaptar fons per 
a La Marató de Tv3
Sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: associació castellarenca La 
guspira

DiuMENgE 29 
De 9 a 14 h i de 16 a 19 h – EspOrT
vii Torneig de nadal indoor 3x3 
futbol
pavelló Dani pedrosa
Org.: Mou-te a l’Escola
*inscripcions a l’a/e info@
moutealescola.cat

De 9.30 a 13.30 h – prOpOsTA
donació de sang Especial Cap 
d’Any
Local del cEc
Org.: Banc de Sang i teixits

10 h – ACTE EspOrTiu
Torneig de nadal de voleibol
pavelló de puigverd
Org.: Futbol Sala castellar
*inscripcions fins al 23 de desembre 
al tel. 627 19 70 19

11 h – ACTE EspOrTiu
10è Cros de sant silvestre solidari 
pistes d’atletisme
Org.: EScOac i cac

12 h i 16.30 h – CinEMA
Cinema familiar: 
La oveja shaun. La película: 
Granjaguedón
auditori Municipal
Org.: ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec de doble perfil
Sala Blava de l’Espai tolrà
Org.: amics del Ball de Saló

19 h - CinEMA
@buelos
auditori Municipal
Org.: ajuntament

19 h - MÚsiCA
Concert de nadal de la Coral pas 
a pas
Sala de petit Format de l’ateneu
Org.: coral pas a pas
hi col·laboren: Espaiart i Escènics

DiLLuNS 30
De 17 a 20.30 h – prOpOsTA
donació de sang Especial Cap 
d’Any
Local del cEc
Org.: Banc de Sang i teixits

DiMEcrES 1
18 h i 21.15 h – CinEMA
projecció de les pel·lícules de la 
saga de Harry potter
auditori Municipal Miquel pont
Org.: ajuntament (castellar Jove)
Més info: pàg. 14
 
DiJOuS 2
17 h i 20 h – CinEMA
projecció de les pel·lícules de la 
saga de Harry potter
auditori Municipal Miquel pont
Org.: ajuntament (castellar Jove)
Més info: pàg. 14

DiVENDrES 3
17 h i 20 h – CinEMA
projecció de les pel·lícules de la 
saga de Harry potter
auditori Municipal Miquel pont
Org.: ajuntament (castellar Jove)
Més info: pàg. 14

De 17 a 20 h – prOpOsTA
El patge reial a la farmàcia 
casanovas
Farmàcia casanovas
Org.: Farmàcia casanovas

EXpOsiCiOns i ALTrEs

Exposició 30 anys de concurs 
fotogràfic
Des del 13 de desembre
centre Excursionista de castellar

69a Exposició de pessebres 
“pessebres de pel·lícula”
Fins al 2 de febrer, ds. dg. i festius, 
d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; feiners del 
23 de desembre al 3 de gener, de 17 
a 20 h
carrer Doctor pujol, 26
Org.: grup pessebrista de castellar 
del Vallès

Exposició de pessebres de sant 
Feliu del racó
21, 22, 25, 26, 28, 29 de desembre i 
1, 4 i 6 de gener, de 18 a 21 h; dia 5 de 
gener, d’11 a 13 h a ca la pepeta
Org.: grup pessebrista de Sant Feliu 
del racó

sessions de quinto familiar
21, 22, 25, 26, 28 i 29 de desembre i 1, 
4 i 6 de gener, 19 h, al local de la penya 
Solera
Org.: penya Solera Barcelonista

Exposició: “no hi has jugat mai? Te 
la recomano!”
Fins al 8 de gener al pati de Les 3 
Moreres
Org.: Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres

Calendari de misses les esglésies 
de sant Esteve, de sant Feliu del 
racó i a la Capella de Montserrat
consulteu-lo al web municipal
Org.: parròquia de Sant Esteve

Tecnificació de futbol sala
Dies 30, 31 de desembre, 2 i 3 de 
gener, matins, al pavelló Joaquim 
Blume
Org.: Futbol Sala castellar
*inscripcions fins al 23 de desembre 
al tel. 627 19 70 19

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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“La visió sense execució no és innovació, sinó al·lucinació.”
Dídac Lee

penúltima

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

FArMÀCiEs dE GuÀrdiA 
 
 
DiVENDrES 20 EurOpA 
DiSSaBtE 21 EurOpA 
DiuMENgE 22 YAnGÜELA 
DiLLuNS 23 CAsAnOvAs 
DiMartS 24 rOs 
DiMEcrES 25 YAnGÜELA 
DiJOuS 26 CAsTELLAr 
DiVENDrES 27 pErMAnYEr 
DiSSaBtE 28 CAsAnOvAs 
DiuMENgE 29 CAsTELLArA 

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

@tsegui @antonicarpio @xaviermargarit
despertar rogenc per una bona causa en un mar rogenc

MEMòriEs dE L’ArXiu d’HisTòriA 

insTAGrAM · @lactual

Ara que ve Nadal és un bon moment per 
recordar la gran nevada que va caure pel 
Nadal de 1962, la més gran que es recor-
da a Castellar, amb unes alçàries de neu 
d’entre 60 i 90 centímetres i que va afec-
tar gairebé tot Catalunya. A la fotogra-
fia, veiem la nevada al carrer Major, amb 
un bon gruix acumulat a les escales de 
la plaça. Aprofitem aquestes ratlles per 
desitjar-vos unes molt bones festes!  || 

FONs: JOrdi garròs || auTOr: descONeguT  

|| arXiuHisTOriacasTellar@gmail.cOm ||  

FaceBOOK.cOm/arXiuHisTOria 

La gran nevada del 
1962, nadal de 1962

Jesús López Moragón
82 anys  · 16/12/2019
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la contra

Montse Alsina Márquez

Així com t’enamores 
d’una persona, em vaig 
enamorar de les plantes

Professora de plantes medicinals

q
. p

a
s

c
u

a
l

Les plantes i ensenyar com són i les seves propietats són la 
seva autèntica vocació. N’ha après moltes coses i sap com 
cuidar-les. Natural de Barcelona, ha descobert a Castellar 
tot el medi natural que ens envolta

11 respostes

un tret principal del teu caràcter?
entusiasta
un defecte que no pots dominar?
la impaciència
una persona que admires?
Vicenç Ferrer
un color?
Blau
una herba medicinal?
la farigola
un músic?
mozart i la seva ‘Flauta màgica’
planta amb propietats curatives?
l’ortiga
un plat?
Faves a la catalana
un lloc que t’agradaria visitar?
grècia
un llibre?
‘solitud’ de Víctor català (caterina albert)
un comiat?
No el faig servir, però m’agrada ‘a reveure’

”

“

· quan et vas començar a interes-
sar per les plantes medicinals?
Va ser tot un descobriment. Jo ja era 
bastant gran. L’any 1979 el meu marit 
i jo vam obrir una botiga de dietètica. 
Tots dos veníem de treballar en agèn-
cies de publicitat.  Veníem productes 
dietètics i a més veníem plantes. Però 
em feien molta por i respecte.

· per què?
No ho sé. Tenia por de donar alguna 
cosa que pogués fer mal. Tenia una 
àvia remeiera. Però  jo vivia a ciutat 
i no tenia accés a aquestes plantes.

· quan va canviar la sensació?
Vam ser socis fundadors del Gremi 
d’Herbolaris i de Dietètica de Catalu-
nya. Llavors es va fer un curs de plan-
tes medicinals per a aquells que teníem 
botigues. Arran d’aquest curs, vaig co-

mençar a descobrir aquest món. I em 
sorprenia quan la gent que venia a la 
botiga em deia que havia pres una de-
terminada cosa i li havia anat molt bé. 
Al veure els resultats, em van agafar 
ganes. Llavors em vaig enamorar. De 
la mateixa manera que et pots enamo-
rar d’una persona, em vaig enamorar 
de les plantes. Nosaltres sortíem molt, 
fèiem acampada lliure i anàvem molt 
a la muntanya. Llavors m’emportava 
llibres i sempre estava investigant i 
agafant plantes. Només llegia llibres 
de plantes.

· què et va enamorar de les plan-
tes, les seves propietats curatives 
o la seva forma?
Una mica tot. Quan feia 4 o 5 anys 
que tenia la botiga, em van trucar del 
Gremi perquè una associació de veïns 
de Vallvidrera que buscaven una se-
nyora, havia de ser una senyora, que 
donés classes a dones d’allà. Llavors  
em van preguntar si em veia capaç 

de fer classes i vaig dir de provar-ho. 
Vaig anar-hi i llavors vaig fer el desco-
briment de la meva vida.

· quin va ser?
Vaig veure que ensenyar era la meva 
vocació. Estar davant d’una pissarra 
amb una dotzena de persones, m’agra-
dava tant! Tot el que havia fet fins ales-
hores no m’havia motivat tant. Vaig 
veure que era el que volia. I vaig se-
guir fent classes.

· La zona mediterrània és rica en 
plantes medicinals?
Sí, és molt rica. Molt més que els paï-
sos nòrdics. El Mediterrani, Austrà-
lia o Califòrnia tenen moltes plantes 
medicinals. A les plantes aromàtiques 
com la sajolida, l’espígol, el romaní o la 
farigola els agrada molt el sol.

· Coneixes totes les plantes medi-
cinals del nostre entorn?
No, ni de bon tros. N’hi ha moltes. Una 

de les coses que fèiem a les classes era 
anar un dia al camp. Anàvem a Collse-
rola. Per casualitat, vaig descobrir una 
zona propera al Baixador de Vallvidre-
ra on hi havia moltes plantes. Moltes 
eren medicinals i d’altres no, però eren 
interessants de comentar.

· Les plantes medicinals creixen 
en zones agrestes?
Les que es comercialitzen, la majoria 
són de conreu. I venen de països com 
Turquia, Romania...

· Tenen les mateixes propietats 
que les que neixen al camp?
Es poden alterar les propietats. Com 
que es venen molt per fer medica-
ments, les empreses poden demanar 
farigola que tingui timol o potser unes 
altres volen que tingui carvacrol. I això 
es fa amb els adobs o amb els regs.

· Com s’han de collir les plantes?
S’ha de  tallar, mai arrencar-les. A l’or-

tiga, li demano permís i no em pica.

· Les plantes són substitutes de 
les medecines?
Va haver-hi un moment que només  
volia plantes i més plantes fins que 
vaig tenir una febre reumàtica amb 
quatre mesos de baixa i vaig estar a 
punt de tenir lesions al cor. Allò va 
ser una lliçó. La medicina i la cirurgia 
han avançat molt i poden ser comple-
mentàries amb les teràpies naturals.

· potser les plantes són més aviat 
per a petites dolències?
Sí, per a petites dolències o lleus o 
malalties cròniques com hipertensió, 
bronquitis crònica o moments puntu-
als per a la indigestió o el reuma.

· una altra afició és la música...
Sí, he cantat en corals i davant de pú-
blic. Em va enredar un director de 
cobla, amb qui vaig fer classes de sol-
feig, per fer cançó catalana . 

 Jordi rius


