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Setmanari d’informació local

Una de les nits més intenses per a la canalla és la de Reis, com reflecteix la imatge d’un moment de la cavalcada de l’any passat.|| q. pascual

Una nit de somni
cavalcada | P03

Ses Majestats els Reis arribaran diumenge 
a castellar repartint il·lusió i regals

El Pessebre 
Vivent atrau 
2.500 visitants

Armand Martínez,
nou cap de la 
policia local

nadal | P 20 entReviSta | P06
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nit de reis

Un servei comunitari per il·lusionar

Les alumnes de 4t d’ESO de l’Institut Puig de la Creu van passar les deu hores pràctiques de serveis comunitaris embolicant regals i lots a la rectoria de la parròquia. || c. domene

Algunes alumnes de 4t d’ESO de 
l’Institut Puig de la Creu s’han apro-
pat aquest Nadal a la labor que fa l’en-
titat Càritas a la nostra vila. I ho han 
fet a través de l’assignatura Servei 
Comunitari, obligatòria des d’aquest 
curs per als alumnes d’ESO de Cata-
lunya. Aquest projecte té com a ob-
jectiu que els joves coneguin el tercer 
sector i vincular-los amb el territori 
on viuen, que coneguin que hi ha una 
sèrie d’entitats que treballen sense 
ànim de lucre. 

Càritas és una de les 15 entitats, 
serveis municipals o escoles públi-
ques de Castellar que es van oferir a 
acollir els alumnes. Aquests dies na-
dalencs, l’entitat vinculada a la par-
ròquia de Sant Esteve ha col·laborat 
estretament amb algunes alumnes, 
com Alba Romero i Duna Herranz, 
que han ajudat en la campanya de jo-
guines per a infants de famílies neces-
sitades. “Elles ajuden a embolicar 
i preparar les joguines, que tenim 
classificades per edats, i també 
ens han ajudat en un altre projec-
te que també fem aquests dies, que 
és l’entrega de lots de Nadal a les 
famílies. Lliurem productes típics 
d’aquests dies, com torrons, però 
també, gràcies a algunes carnisse-
ries que ens ajuden, podem oferir 

  Cristina Domene

una pota de xai o un pollastre”, ex-
plica el mossèn de la parròquia i res-
ponsable de Càritas, Txema Cot, que 
recorda que la campanya de joguines 
va néixer fa uns anys a través d’una 
subvenció que reben de la Fundació 
Obra Social La Caixa.

L’Alba mira la llista, escull una 
joguina segons l’edat, l’embolica i li 
posa el nom corresponent. “A través 
de l’assignatura de Serveis Comu-
nitaris havíem de col·laborar amb 
alguna entitat i nosaltres vam es-
collir Càritas. Ens han explicat 
que, a través d’un donatiu, han 

alumnes de l’institut 
Puig de la creu han 
col·laborat en la 
campanya de joguines 
de càritas dins del 
Servei comunitari

comprat regals per a nens de fa-
mílies necessitades. Vaig escollir 
aquesta iniciativa perquè ajudar 
els nens d’aquesta manera em sem-
bla una cosa súper maca i perquè 
puguin tenir la mateixa sort que 
hem tingut nosaltres”. El desen-
llaç de tota aquesta feina tindrà lloc 
la tarda de Reis, el 6 de gener. Les fa-
mílies amb les nenes i els nens s’ajun-
taran a l’església i allà un Rei i dos pat-
ges els lliuraran els regals. 

Per a l’Alba, el Servei Comunita-
ri està molt bé: “Ens ensenya que hi 
ha gent que necessita ajuda i nos-

altres podem  venir aquí, algunes 
tardes, a passar l’estona i ajudar 
la gent que forma part d’aquesta 
entitat. Tenim companys que van 
a casals d’avis o a netejar els bos-
cos i ajuden d’una altra manera”. 
Per al mossèn Cot l’assignatura és un 
encert. “Em sembla una iniciativa 
molt interessant perquè els ado-
lescents puguin conèixer el poble 
on viuen i les activitats que es fan 
des del  tercer sector, i penso que és 
profundament educatiu. Més enllà 
de l’aula, també hi ha l’aula de la so-
cietat, del poble... on també poden 

aprendre en valors i en actituds”.
La Duna està embolicant torrons 
per als lots de Nadal. “És una expe-
riència nova, sí que és veritat que 
és una assignatura obligatòria i 
que si no la fas, no aproves l’ESO, 
però més enllà d’això, és una expe-
riència que tothom ha de viure, la 
d’ajudar els altres. No costa res”. 
Per a ella la recompensa, a banda 
d’aprovar l’ESO, és sentir-se bé amb 
un mateix, “perquè estàs compar-
tint. Estem fent una feina molt 
agraïda, pensar en la il·lusió que 
li pot fer al nen... és molt bonic”. 

tema  de la setmana
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tema  de la setmananit de reis

els Reis d’Orient 
es preparen per a 
la nit més màgica 

Castellar del Vallès estrena la nova dè-
cada amb una visita de luxe. Fa un any 
que la vila els espera i es prepara per 
rebre’ls. Perquè no hi ha millor mane-
ra per començar l’any que la cavalcada 
dels Reis d’Orient. És una data especi-
al i Ses Majestats arriben a Castellar 
del Vallès carregats de regals i de ca-
ramels, i d’alguns sacs petits de carbó 
i llaminadures per endolcir les últimes 
jornades de les vacances d’hivern. De 
fet, durant la cavalcada es repartiran 
1.100 quilos de caramels sense gluten 
entre els nens i les nenes que seguei-
xin la comitiva reial.

Per 46è any consecutiu, el Grup 
Il·lusió farà possible el desembarca-
ment de Melcior, Gaspar i Baltasar, 
que passejaran  pels carrers de la 
vila la vigília del dia 6 de gener. En-
guany, la cavalcada manté el mateix 
horari i itinerari de l’any passat, i co-
mençarà a partir de les 18 hores des 
de l’Espai Tolrà. Les tres carrosses 

Els Reis d’Orient rebran la clau màgica que obre les cases de Castellar, diumenge que ve.  || q.pascual

la cavalcada de Ses Majestats començarà a 
partir de les sis de la tarda des de l’espai tolrà

dels Reis Mags de l’Orient tornaran 
a lluir amb el decorat, mobiliari i vi-
suals que es van renovar l’any pas-
sat, després que sortís escollida la 
proposta del Grup Il·lusió en el pro-
cés de pressupostos participatius 
del municipi. 

A més de les tres carrosses, n’hi 
haurà una per a l’Ambaixador, que re-
collirà les cartes de “darrera hora”, 
una que representarà una habitació 
d’un infant, i una altra que simbolit-
zarà un vapor antic.

 També hi seran la Banda de 
Majorettes, els Castellers de Caste-
llar, Colònies i Esplai Xiribec, l’AM-
PA de l’Escola Mestre Pla  i diversos 
vehicles d’acompanyament d’em-
preses i col·laboradors, incloent-hi 
l’ADF, els Bombers Voluntaris, la po-
licia local i el servei d’ambulàncies.

Un dels moments més màgics i 
esperats serà el de l’adoració al Pes-
sebre Vivent de Colònies i Esplai Xiri-
bec, que enguany arriba a la 27a edi-
ció, un cop els Reis d’Orient trepitgin 
el passeig de la plaça Major.

 Rocío Gómez 

2.500 fanalets s’encendran 
durant la cavalcada

+ REIS

Aquest Nadal l’Ajuntament ha 
organitzat una campanya per recuperar 
la tradició de rebre els Reis Mags amb 
fanalets que s’encendran durant la 
cavalcada, diumenge, 5 de gener.
En total, s’han elaborat 2.500 fanalets, dis-
senyats des de l’Unitat d’Imatge, amb l’ob-

jectiu d’acompanyar i il•luminar el camí que 
els Reis recorreran a la vila. D’una banda, 
s’han distribuït 1.900 fanalets entre els 
alumnes de les escoles de primària i de les 
llars d’infants que n’han sol·licitat. A més, la 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres també en 
tindrà 200 unitats que posarà a disposició 
dels infants fins a exhaurir les existències.
Cada fanalet s’acompanya de dues peces 
de cartró que s’han d’acoblar per adquirir la 
forma d’un arbre de Nadal, una espelma led i 
el cordill per portar-lo, a més d’unes instruc-
cions i una carta dels Reis en què conviden 

els infants a muntar i decorar els fanalets 
màgics i a portar-lo el dia de la cavalcada.
Tot i que els nens i nenes poden construir el 
fanalet a casa, també tindran l’oportunitat 
de fer-ho en el marc de diversos tallers que 
s’han programat durant les festes nadalen-
ques, i on també hi haurà fanalets per als 
infants que no els hagin rebut a l’escola o 
que no els hagin anat a buscar a la Ludoteca.
Aquest divendres encara hi ha 
temps per anar al darrer taller de 
construcció de fanalets que es fa a la 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres.

el recorregut de la cavalcada

Un any més, l’Espai Tolrà serà el punt 
de partida de la cavalcada al punt de 
les 18 hores. La comitiva reial seguirà 
pel carrer de Portugal, carrer de Suïs-
sa, carrer de Barcelona, avinguda de 
Sant Esteve i el carrer de Sant Pere 
Ullastre. Tot seguit, Melcior, Gaspar 
i Baltasar enfilaran el passeig  Tolrà i 
els carrers General Boadella i Major,  
fins a arribar a la plaça de Cal Calissó. 
Finalment, la cavalcada passarà per 
la carretera de Sentmenat, i de nou 
pel passeig Tolrà. Com és habitual, 
seguidament tindrà lloc l’adoració al 
Pessebre Vivent de Colònies i Esplai 

Xiribec a la zona esglaonada del pas-
seig de la plaça Major. La cavalcada es 
clourà amb la recepció institucional 
dels tres Reis a la plaça d’El Mirador.

zona preferent a la pl. d’el mirador

L’Ajuntament se sumarà en aquesta 
ocasió a la campanya Nadal Inclusiu,  
que han impulsat MAMAS G. CLUB, 
un col·lectiu de mares d’infants amb 
diversitat funcional. La campanya té 
per objectiu afavorir la igualtat d’opor-
tunitats per a totes les persones amb 
diversitat funcional, i en aquest cas 
concret, en l’àmbit del gaudi de la ca-
valcada reial en igualtat de condicions.

Concretament, el vespre del 5 
de gener es delimitarà una zona pre-
ferent per a persones amb diversi-
tat funcional a la plaça d’El Mirador. 
L’espai reservat servirà per millorar 
la mobilitat i accessibilitat a la plaça 
d’aquest col·lectiu, i també la visibili-
tat de l’arribada dels Reis d’Orient. 
De fet, Ses Majestats rebran a la plaça 
d’El Mirador la clau màgica que obre 
totes les cases de Castellar per part 
de l’alcalde Ignasi Giménez. 

Cal destacar que, per accedir a 
la zona reservada de la plaça, caldrà 
presentar un document que acrediti 
la diversitat funcional. 
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Com cada any, l’ambaixador va ser al 
Mercat Municipal  rebent cartes d’in-
fants castellarencs que s’entregaran 
als Reis Mags, un dels moments més 
bonics per a molts nens i nenes du-
rant el Nadal. Va arribar-hi amb un 

l’ambaixador recull les cartes 
de Reis dels infants de la vila

l’enviat reial va 
arribar al Mercat 
amb un carruatge 
estirat per cavalls

carruatge estirat per cavalls, acom-
panyat de patges, després de fer un 
tomb pel centre. Prèviament havia 
sortit des de la plaça Calissó, on es 
va oferir una xocolatada i un taller 
per confeccionar fanalets.

Els infants que es van fotogra-
fiar amb l’Ambaixador van rebre la 
imatge impresa de record. A més, 
el Grup Il·lusió va repartir crispe-
tes per amenitzar l’espera abans de 
lliurar la carta.

 Centenars de nens i nenes van 
passar-hi. “La canalla estava desit-

tRaDICIOnS | a l’eSPeRa delS ReiS

jant poder donar la carta a l’Am-
baixador. Ho fem per la il·lusió i 
perquè la canalla gaudeixi, perquè 
és un dia per a ells”, assenyala Toni 
Tomàs, president del Grup Il·lusió. 
El 28 de desembre passat, l’Ambai-
xador va tornar a venir al Mercat per 
rebre les cartes dels nens i nenes de 
Castellar. 

I si les cartes no estan a punt, 
sempre hi ha el moment de la passa-
da de la cavalcada, on es pot trobar 
el forat adequat per lliurar les car-
tes en mà al Rei preferit.  ||  g. plans

L’ambaixador llegeix la carta de Reis d’una nena, al Mercat Municipal. || q. pascual

Brodats Mariona del carrer Cata-
lunya, 7, de Castellar del Vallès ha 
estat el comerç guanyador de la 
50a edició del Concurs l’Aparador 
de la Cambra de Comerç de Saba-
dell, coincidint amb la campanya 
nadalenca. L’establiment exposa a 
l’aparador tot un cor nadalenc fet 
amb rodets de fil i una partitura de 
la Santa Nit. Al concurs, enguany 
hi han participat prop de 200 esta-
bliments comercials. A banda dels 
premis de la Cambra, a Castellar 
hi haurà tres premis que atorga-

Brodats Mariona, 
premi de la cambra

Detall de l’aparador de Brodats Mariona, primer premi de la Cambra. || cedida

COMERç | 50è cOncURS l’aPaRadOR

rà l’Ajuntament: un primer premi de 
500 euros, un segon premi de 300 
euros i un tercer premi de 100 euros.

L’establiment del carrer Cata-
lunya té un llarg palmarès en el cer-
tamen tant a nivell comarcal com 
local. Ha estat primer premi de tota 
la demarcació el 2016 i segon el 2014. 
A nivell local, l’aparador de Brodats 
Mariona ha quedat en primera po-
sició els anys 2007, 2014 i 2016; en 
segona els anys 2008, 2012 i 2018 i el 
tercer lloc els anys 2011, 2013 i 2015. 

 || J. rius

nadal
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actualitat seguretat ciutadana

· Suposo que va ser un nomena-
ment agredolç.
Sí. Era el relleu natural amb el temps, 
però malauradament tot s’ha preci-
pitat pel recent traspàs de l’anteri-
or cap, el molt estimat Joan Alonso.  
El meu agraïment cap a ell, que va 
ser el meu mentor. Em va saber re-
conduir, tapar els meus defectes, i li 
estic molt agraït. Va ser un mestre.

· Com encares aquest nou càrrec? 
Amb moltíssima il·lusió. Fa trenta 
anys que soc policia a Castellar, vaig 
començar com a agent, vaig pujar a 
caporal, a sergent el 2005 i ara al càr-
rec de sotsinspector i cap. És un com-
promís tirar endavant aquest cos de 
policia, amb tot el que comporta. 

· trenta anys a la policia local de 
Castellar. Quina ha estat l’evolu-
ció de la ciutat i de la seguretat?
Recordo un poble petit, amb relati-
va poca vida. Jo soc fill de Sabadell, 
vaig venir a viure a Castellar l’any 

“Cal incidir en la policia assistencial”

 Cristina Domene

Sotsinspector i cap de la policia 
local de Castellar del Vallès, va pren-
dre possessió del càrrec al desem-
bre, però va assumir-ne provisio-
nalment les funcions el mes d’abril 
passat, en substitució de Joan Alon-
so, traspassat un mes abans.

EntREVISta

aRManD 
MaRtÍnEZ

2000 i és una de les millors decisi-
ons que he pres en la meva vida, soc 
un enamorat de Castellar. La vila ha 
evolucionat, en població, tot i que 
no exageradament, però sobretot 
en activitat. En els anys 80, l’acti-
vitat policial que teníem no té res a 
veure amb la que tenim ara. Jo vaig 
començar a treballar amb els com-
panys de la Guàrdia Civil. Les nos-
tres funcions com a policia eren molt 
reduïdes, les activitats en seguretat 
ciutadana eren pràcticament residu-
als, ens dedicàvem a les ordenances 
i la policia assistencial i això ha can-
viat moltíssim.

· Quan va succeir aquest canvi?
Sobretot d’ençà de l’entrada en funci-
onament de la Llei de Seguretat Públi-
ca de 2003. Vam passar a formar part 
íntegrament, també amb els Mossos 
d’Esquadra, del sistema de seguretat 
pública de Catalunya i vam entrar de 
ple en el tema de la seguretat ciuta-
dana. Fins i tot en detriment d’aque-
lles funcions que són específicament 
nostres i que són la nostra veritable 
raó d’existir com a policia local, la po-
licia de proximitat, de carrer, el con-
trol de les ordenances que són el que 
realment dona qualitat de vida als 
nostres ciutadans. Avui dia la segu-

retat ciutadana i la reacció davant els 
múltiples serveis ens devora. És un 
tema pendent, que no només afecta 
Castellar, sinó totes les policies locals 
del país. Hem de donar-li una volta i 
incidir més en la policia assistencial. 

· Un dels reptes més importants 
van ser els atacs feixistes a la 
Festa Major de 2003. 
Ho recordo perfectament perquè 
estava de responsable de torn. Vam 
viure situacions molt tenses. Em va 
impactar molt perquè en un moment 
vaig veure trontollar tot allò que haví-
em lluitat en els darrers anys per ser 

armand Martínez, nou sotsinspector i cap de la policia local, al seu despatx de la comissaria, durant l’entrevista. || q. PaScUal

propers als ciutadans. I això, a mi  i als 
companys, ens va afectar profunda-
ment. A Castellar hi ha hagut temes 
importants, però a nivell emocional 
va ser el més dur. Afortunadament, 
ho vam poder reconduir.    

· Com està la seguretat ciutada-
na a Castellar?
Jo diré que bé, però molta gent que em 
llegeixi pensarà, “com pot dir això, si 
fa res han robat el meu veí?”. Ho com-
prenc, però si tenim una perspectiva 
global de la situació i ens comparem 
amb municipis semblants al nostre, 
la situació és bona, no ideal, però sí 
bona. I els millors col·laboradors que 
tenim són els ulls dels ciutadans. Vull 
trencar una llança a favor de les as-
sociacions de veïns perquè ens aju-
den moltíssim. 
 
· Quins són els reptes la policia 
local de Castellar? 
Hem d’implementar de manera ur-
gent el tema de la policia de proximi-
tat, hem de millorar la presència de la 
policia a les zones perimetrals i urba-
nitzacions. Necessitem augmentar la 
plantilla, perquè gairebé és la matei-
xa que al 2004 i la feina ha pujat mol-
tíssim ja que els Mossos d’Esquadra 
ens deriven moltes tasques. També 
hem d’aprofundir en la formació de 
la policia.  D’altra banda, les càme-
res de seguretat a les urbanitzacions 
han estat una bona eina, i a causa de 
l’èxit, a curt termini, s’ampliarà la vi-
gilància als polígons industrials i a 
l’entrada i sortida del municipi. I fi-
nalment, ens hem de ficar del tot en 
el tema mediambiental. Tenim un pa-
trimoni immens, és un valor que hem 
de protegir.  
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Catorze persones en situació d’atur 
s’han incorporat a la plantilla de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès 
gràcies al Programa Treball i For-
mació del Servei d’Ocupació de la 
Generalitat, que es porta a terme a 
la vila per setena vegada. Del total 
de contractacions efectuades, 8 
s’adrecen a persones en situació 
d’atur no perceptores de prestaci-
ons per desocupació o subsidi i pre-
ferentment més grans de 45 anys; 
4 s’emmarquen dins la línia adre-
çada a persones en situació d’atur 
beneficiàries de la renda garantida; 
i 2 més a dones en situació d’atur.

Pel que fa a les funcions que els 
seran encomanades, 10 de les per-
sones contractades faran tasques 
administratives en diferents serveis 
municipals, mentre que les 4 res-
tants treballaran a la brigada mu-
nicipal. Totes elles s’han contractat 

el Programa treball i Formació de 
l’ajuntament contracta 14 aturats

els beneficiaris 
s’incorporaran a 
l’equip administratiu 
del consistori i a la 
brigada municipal

  Redacció

per a un període de 6 mesos, excep-
te 3 dels administratius, que tenen 
contracte de 12 mesos de durada.

Durant aquest període, les 
persones beneficiàries del Progra-
ma Treball i Formació també re-
bran accions formatives. 

Les noves persones contactades a través del programa municipal. || aJuntament

Imatge d’arxiu d’una protesta de l’any passat, abans de l’acord. || cedida

Després de mesos de mobilit-
zacions i vagues per part de la 
plantilla de Vidrala, la direcció 
de l’empresa i els treballadors 
han arribat a un acord per en-
gegar un nou conveni laboral. 
Així ho van ratificar els treballa-
dors i treballadores de la plan-
ta votant a favor d’una darrera 
proposta de la direcció que im-
plicava diverses millores i de-
sactivava els principals motius 
de descontentament.

El nou conveni té com a 
principal virtut la durada, que 
serà de 7 anys, i està acompa-

Acord pel nou conveni 
de la planta Vidrala

EMPRESa | negOciació

nyat d’un paquet d’inversions pre-
vist per l’empresa de cara a fer la 
planta de Castellar del Vallès més 
competitiva amb millores de caire 
tecnològic. A més, implica diverses 
actualitzacions salarials que supo-
sen superar l’escenari de retallades 
i congelacions del conveni anterior, 
que va caducar a finals de 2018. Hi 
haurà un augment salarial del 2% 
amb caràcter retroactiu des de l’1 
de gener de 2019 i a partir del 2020 
s’aplicarà una pujada de l’IPC més 
un 0,40 consolidat. Vidrala té gai-
rebé 300 empleats a la planta de 
Castellar.  ||  redacció

OCUPaCIó | cOntRacteS
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les notícies que han marcat el 2019
l’any passat es van celebrar fins a quatre eleccions i es va viure un acord al territori sobre grans infraestructures

ACoRD ENTRE ELS AJUNTAMENTS PER TIRAR ENDAVANT LA CoNNExIó AMb LA RoNDA oEST
Aquest any, l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, i el de Terrassa, Jordi ballart, han agafat embranzida 
per solucionar la connexió de les dues cocapitals del Vallès i donar continuïtat fins a Castellar del 
Vallès. Així, d’una banda, es podrien solucionar els problemes que té Castellar per connectar amb la C-58 
sense haver de passar per Sabadell i , de l’altra, acabar d’enllaçar amb el tram ja construït de la b-40 a 
Terrassa. D’altra banda, veïns de Can Font i Ca n’Avellaneda també reclamaven millores a la C-1415a, farts 
dels accidents en aquesta carretera, molt utilitzada per camions. 

IGNASI GIMÉNEZ REVALIDA LA SEVA MAJoRIA AL CAPDAVANT DE L’AJUNTAMENT
El 26 de maig, el candidat de Som de Castellar - PSC va tornar a guanyar les eleccions municipals per 
quarta vegada, la tercera per majoria absoluta. Giménez s’imposava amb  6.053 sufragis, xifra que 
finalment es va traduir en un 48,76% del vot emès i que significava 12 cadires al ple municipal. ERC 
es posicionava com a segona força amb 5 regidors i entraven al ple per primer cop la CUP i Ciutadans. 
Els castellarencs i castellarenques també han votat en tres ocasions més: dues generals –a l’abril i 
la repetició d’aquestes al novembre, que a Castellar va guanyar ERC– i  les europees.

EL MAqUI ELIo ZIGLIoLI ToRNA A CASA, A LoVERE
Les restes d’Elio Ziglioli, el maqui italià que va ser assassinat a Castellar del Vallès l’any 1949, es van 
retornar aquest maig a la seva família, a Lovere. Una cerimònia oficiada al cementiri de la vila amb la 
presència d’autoritats com la consellera de Justícia, Ester Capella, i l’alcalde de Castellar va servir per 
reparar aquest acte de memòria històrica. El 13 de maig, les despulles de l’Elio, que havia marxat del 
seu poble el 1948 i que des de llavors la seva família n’havia perdut el rastre, van reposar al cementiri 
de Lovere. L’Elio és la cinquena víctima identificada gràcies al Programa d’Identificació Genètica.

UN INCENDI AL MERCAT MUNICIPAL AFECTA GREUMENT  EL qUIoSC, EL bAR I LA FLoRISTERIA
El 27 de setembre un incendi que es va originar al quiosc de premsa i llaminadures va acabar 
afectant el bar i la floristeria adjacents, a més dels ascensors. Gràcies a l’esforç dels paradistes i dels 
treballadors del supermercat, l’endemà es va poder tornar a obrir. El bar va trigar dues setmanes 
a obrir, la floristeria va haver de conformar-se amb una ubicació provisional per intentar salvar la 
temporada de Tots Sants i el propietari del quiosc, Dani Nicolàs, anunciava que abandonava el negoci 
perquè no podia fer front a les despeses per tornar a obrir, tot i la indemnització de l’asseguradora.

MoRT DE JoAN ALoNSo I DE L’INVENToR DEL  PASTISSET PANTERA RoSA, JoSEP PUJoL 
qui va ser cap de la policia local de Castellar des de 1985, Joan Alonso, moria l’11 de març com a 
conseqüència d’una malaltia que el tenia de baixa des de l’estiu de 2018. Alonso, de 63 anys, va 
ser reconegut al llarg de la seva carrera per l’Associació de Caps i Comandaments de Policia Local
de Catalunya, els Mossos d’Esquadra i, ja a títol pòstum, per l’Ajuntament de Castellar, que li va 
concedir la Medalla de la Vila a la passada Festa Major. A mitjans de novembre, va morir als 86 anys 
Josep Pujol, el químic castellarenc que va inventar el 1973 el mític pastisset Pantera Rosa.

SUMA +  CASTELLAR, L’ENTITAT qUE LLUITA PER DoTAR DE RECURSoS L’EDUCACIó INCLUSIVA
Aquest 2019 es tanca amb el naixement d’una nova entitat, SUMA + Castellar, que, a través de la 
Federació d’AFAs de Castellar, ha promogut diverses accions per recaptar fons i dotar de recursos 
les escoles arran del decret d’inclusió 150/2017 de la Generalitat, que permetia que molts nens 
amb necessitats especials podien anar a una escola ordinària amb suports. L’entitat es va adonar 
el curs passat que creixia el nombre de nens però hi havia manca de personal i de recursos. SUMA 
+ Castellar ha fet balanç i al llarg d’aquest any ha recaptat 31.146 euros amb diverses activitats.
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cooperació

Segurament el podeu veure els dis-
sabtes a la botiga Optimon, però el 
cert és que l’òptic castellarenc Pol 
Falgueras es preocupa per la salut vi-
sual dels altres. A l’estiu, juntament 
amb la seva parella –la també òpti-
ca Marina Sabater–, van decidir fer 
un viatge solidari amb l’ONG Òptics 
pel Món a Nicaragua. 

Aquesta entitat, formada per 
òptics diplomats, estudiants i pro-
fessors de la Facultat d’Òptica i Op-
tometria de Terrassa, està treballant 
des de fa uns anys per millorar la salut 
visual de la societat nicaragüenca. I 
ho fa juntament amb l’Asociación de 
Educación Popular Carlos Fonseca 
Amador, el Ministerio de Educación 

de Nicaragua i la Universidad Nacio-
nal Autónoma de Nicaragua.

  “Vam anar principalment a 
fer formació a nivell optomètric 
als treballadors que hi ha a l’Òp-
tica Solidària, que és gent de Nica-
ragua, tret del coordinador, que és 

viatge per veure millor les mancances
l’òptic castellarenc 
Pol Falgueras va 
viatjar a nicaragua 
per comprovar la 
salut visual del país

  Jordi Rius

ent, principalment pels preus de 
l’optometria. Són com aquí, però 
allà els salaris són molt més bai-
xos, uns 300 euros de mitjana, i 
això fa molt difícil l’accés a l’op-
tometria”. Des de l’òptica solidària 
d’Òptics pel Món ofereixen preus 
reduïts i “fins i tot simbòlics per a 
certs col·lectius”, assegura Falgue-
ras, que diu que cal fer una mica de 
pedagogia perquè hi ha la creença, 
segons la cultura popular, que por-
tar ulleres “és sinònim de feblesa 
en els homes”.

pròxima parada: burkina faso

L’any passat, Òptics pel Món en col-
laboració amb una altra ONG, Emsi-
mision, van obrir un taller d’ulleres 
graduades a Burkina Faso, al nou 
edifici Lumière, al Training Medi-
cal Center de la capital, Ouagadou-
gou. La creació del taller no només 
permetrà diagnosticar les patolo-
gies visuals de la població, sinó que 
també permetrà donar-ne una solu-
ció ràpida i eficaç. La intenció dels 
dos joves és “desplaçar-nos-hi tan 
aviat com puguem”. Sobre el ter-
reny, s’hauran de formar professio-
nals i enviar material i maquinària 
per al nou centre. 

un gallec que ja hi és des dels anys 
70”, assegura Falgueras. La tasca 
dels dos òptics també era ajudar en 
alguns casos complicats i despla-
çar-se a “les comunitats més aïlla-
des”. Sabater i Falgueras, durant els 
mesos d’estiu que van estar a Nicara-

gua –agost i setembre– també es van 
encarregar portar les relacions amb 
els hospitals de la zona i l’associació 
governamental per a l’alfabetització. 

En aquest viatge solidari es va 
poder constatar que  “la salut visu-
al dels nicargüencs és força defici-

a l’esquerra, Marina Sabater i Pol Falgueras, davant de l’òptica Solidària d’Òptics pel Món a nicaragua. || cedida

La GUSPIRa | SOPaR

Un miler 
d’euros per 
a La Marató

L’associació cultural de nova forna-
da, La Guspira, ha recaptat prop de 
1.000 euros per a La Marató de TV3, 
que enguany s’ha dedicat a les ma-
lalties minoritàries. 

Des de l’entitat han informat 
que, durant el desembre passat, van 

dur a terme diverses activitats per 
recaptar fons, com és el cas del sopar 
solidari que va tenir lloc el 28 de de-
sembre a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà, i que va aplegar més de mig 
centenar de persones. 

Cal destacar que el sopar de La 
Guspira va comptar amb activitats 
d’animació infantil de Kids&Us i les 
actuacions musicals dels grups cas-
tellarencs Els Silencis Nus i Els Co-
llons del Pare Rababa. D’altra banda, 
també es va dur a terme una rifa de 
productes d’una vintena de comerços 
locals. “Des de La Guspira, estem 
molt contents d’haver pogut re-
captar més de 1.000 euros per a La 
Marató de TV3, en només dues set-

manes des de la nostra presenta-
ció en societat amb Pilarín Bayés”, 
apunten des de l’entitat. L’associa-
ció a més, vol agrair públicament la 
col·laboració de tots els voluntaris, 
professionals i comerços de Caste-
llar “que van fer possible l’èxit del 
sopar”. En aquest sentit, detallen 
que estan preparant noves activi-
tats que “que no deixaran ningú 
indiferent”. “Volem animar totes 
aquelles persones que vulguin aju-
dar-nos a expandir la nostra acti-
vitat per tal de potenciar –encara 
més– la cultura, el voluntariat i la 
projecció de Castellar, a fer pinya 
amb nosaltres”, remarquen des de 
La Guspira.  ||  redacció

nICaRaGUa | ÒPticS Pel Món

Cloenda musical del sopar solidari de La Guspira a la Sala Blava. || cedida
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 Junts per Castellar

bans que res, volem co-
mençar aquest primer 
article de l’any desit-
jant-vos un feliç 2020. 
Estrenem any i dèca-
da, però la crisi de l’ha-

bitatge és una problemàtica que ar-
rosseguem des de fa anys i que corre 
el risc de perpetuar-se. 
Després de mesos de feina, i coinci-
dint amb les festes nadalenques, fa 
escassament una setmana que el Go-
vern va aprovar el decret llei de me-
sures urgents per millorar l’accés a 
l’habitatge. 
Aquest decret ha de servir com una 
eina d’actuació amb tres objectius: 
combatre les situacions d’emergèn-
cia residencial, ampliar el parc d’ha-
bitatges protegits en règim de lloguer 
i contribuir a la moderació dels preus 
dels lloguers. 
Sens dubte, l’aprovació d’aquest de-
cret és una bona notícia per dos mo-
tius principals. 
D’una banda, estableix una regula-
ció aplicable a multitud de casuísti-
ques que fins ara no estava clar com 
s’havien de resoldre i sovint eren 
una font inesgotable de litigis entre 
les parts implicades. I d’altra banda, 
dona solucions a situacions d’emer-
gència que requereixen accions im-
mediates, però també traça línies 
d’actuació a llarg termini per tal de 
reconduir la situació de cara al futur.
Respecte a les situacions d’emergèn-
cia i els desnonaments, el decret és 
molt clar. 
En primer lloc garanteix el lloguer 
social obligatori per a les famílies 
vulnerables a qui se’ls acabi el con-
tracte de lloguer o es trobin immer-

A

Nova dècada, nou decret 
per garantir l’accés a 
l’habitatge

ses en processos de desnonament. A 
més a més, s’amplia la durada dels 
contractes de lloguer dels 3 als 5 o 7 
anys, depenent del cas. 
En segon lloc, es dota l’administra-
ció de mecanismes perquè obres ina-
cabades puguin mobilitzar-se per tal 
de generar habitatge assequible, així 
com mesures per facilitar l’adquisi-
ció per part de l’administració d’ha-
bitatge de grans tenidors. 
D’altra banda, també es contempla 
l’ampliació de les reserves de sòl en 
futurs plans urbanístics per desti-
nar-lo a habitatge de protecció ofi-
cial i de lloguer protegit, així com 
donar incentius a la iniciativa pri-
vada perquè també construeixi ha-
bitatge públic. 
Aquest decret és una eina eficaç per 
posar fil a l’agulla en la resolució del 
conflicte de l’habitatge, que també 
patim a Castellar. L’escassetat de sòl 
per construir i el model urbanístic del 
poble, basat en gran part en l’habi-
tatge unifamiliar, són els principals 
obstacles que han dificultat l’ampli-
ació de l’oferta d’habitatge públic. 
A partir d’ara, almenys, l’Ajuntament 
i la Generalitat tindran més recursos 
al seu abast per lluitar contra aques-
ta problemàtica que, d’una manera 
o altra, ens afecta a tots. 

Els idiomes serveixen per a moltes 
coses, entre d’altres també per diver-
tir-se. És el cas per exemple de la litera-
tura i dels entreteniments lingüístics: 
mots encreuats, jeroglífics, sopes de 
lletres, endevinalles, escrable...
Parlant d’endevinalles a veure si en-
certeu aquestes extretes del Diccio-
màrius de Màrius Serra:
1) El número que fa buidar ampolles 
(tres lletres).       
2) La paret més escolar (6 lletres).     
3) La substància més freda que tenim 
al bany (tres lletres).     
4) Té un preu a primera línia de mar 
(5 lletres).   
5) La música de ball més practicada a 
la cuina (5 lletres).    
6) Peix de circ (5 lletres).    
7) Tela de lladre (4 lletres).    
8) La ciutat europea que té les dones 
més dolces (3 lletres).   
9) La localitat andalusa que té les ai-
gües més boniques. (8 lletres)    
10) La població més precolombina de 
Mallorca (4 lletres).    

Solucions: 1. Set, 2. Mestra, 3. Gel, 
4. Costa, 5. Salsa, 6. Carpa, 7. Roba, 
8. Lió, 9. Marbella, 10. Inca.

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Jocs lingüístics

En Josep Garriga i Farràs va ser una persona que va assolir espais de 
saviesa.
Va manifestar un gran respecte pels altres i, a la vegada, un esperit crí-
tic adornat d’una envejable ironia.
La generositat va ser una constant en ell. El que disposava de material, 
els seus coneixements i el seu temps, els va compartir amb tots aquells 
que ho van voler.
Admirable també ha estat aquella força de voluntat titànica que es des-
prenia d’ell quan apareixien necessitats, capaç de moure l’inamovible.
El seu positivisme davant de qualsevol circumstància és una gran lliçó 
de vida.
La curiositat i l’interès pels enigmes de la vida han estat unes de les 
seves característiques, tant en la versió física com la mecànica, que van 
regir la seva vida professional.
Gran amant de la natura, va gaudir de les seves diverses manifestacions.
La descoberta del poder de les paraules per expressar les seves creen-
ces, dubtes i esperances el va portar a escriure poemes, i ens ha deixat 
el projecte de fer-ne un llibre.
Va ser un lliurepensador i un autodidacte innat.
Ha estat un gran mestratge per a tots nosaltres i des d’aquí li diem de 
tot cor:  gràcies, Josep!!! ||  text:  anna maria alguersuari

Josep Garriga i Farràs (Viver i Serrateix 11-5-1947 / 
Castellar del Vallès 28-12-2019)

OBItUaRI

#lactualesinformacio

www.lactual.cat

50.000 
visites 

web 
mensuals
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opinió

 Oriol Martori Gallissà*

omencem un nou any i 
reprenem la tasca mu-
nicipal amb les energi-
es renovades. Un any 
2020 que, després dels 

primers sis mesos d’aquest mandat 
municipal, ha de ser un any clau per 
projectes importants i estratègics 
de Castellar. 
A Esquerra de Castellar encetem 
aquest any amb els mateixos objec-
tius amb què ens vam presentar a les 
eleccions municipals: Fer més Cas-
tellar i poder aportar el nombre més 
elevat de propostes que portàvem al 
programa electoral.
A Castellar cal incentivar la relació 
entre la tasca municipal i la ciutada-
nia; la planificació, disseny i gestió de 
les polítiques ha de recuperar l’espe-
rit de servei públic. Una tasca públi-
ca des de la cooperació entre admi-
nistració, entitats i veïns i veïnes. No 
només hem de poder passar comp-
tes amb claredat i treballar des de la 
responsabilitat, sinó que hem de ser 
capaços de fer un treball cooperatiu 
en els grans reptes de poble. I això 
consisteix, en primer lloc, a assegu-
rar que els projectes es treballen plu-
ralment i transversalment des de la 
idea fins l’execució. Un dels projec-
tes sobre el que més hem reclamat 

C
Els grans reptes 
estratègics de Castellar 
del 2020

l 13 d’agost de 1913 neix 
la Caixa d’Estalvis de 
Castellar, una entitat 
d’estalvi castellaren-
ca, quan va tenir lloc 

una reunió constitutiva de l’entitat 
i d’una junta gestora que estava in-
tegrada per:
Presidents honoraris: Blai Blanquer 
Mecier, alcalde; Mn. Valerià Llonch 
Serra, rector; president: Joan Puig 
Valls; vicepresident: Joan Puig Dar-
ner; director: 
Marc Pèlachs Boadella; tresorer:  
Jaume Puig Porta; vocals: Mn. Joan 
Abarcat Bosch, Mn. Josep Tor-
res Vergés, Josep Maria Masabeu 
Homet, Joaquim Abarcat Bosch i 
Fèlix Llobet Ustrell; comptador: Joan 
Juliana Borrell; secretari:
Marc Homet Juliana. Més endavant i 
substituint a Marc Pèlachs Boadella 
va ocupar el càrrec de director Fèlix 
Llobet Ustrell, que fou homenatjat el 
31 de desembre de 1935 a la mateixa 
entitat per la seva tasca al capdavant 
de l’entitat  en qualitat de director.
Entre 1931 i 1939 es van encarregar 
de la direcció Marc Pèlachs, Antoni 
Tort, Vicenç Comas, Mn. Josep M. 
Esteve, Joan Puig, Antoni Coromi-
nas, Joan Juliana, Fèlix Llobet, Agus-
tí Vives, Mn. Joan Abarcat, Santiago 
Gorina i Josep Llobet. 

a la part esquerra, es pot llegir el cartell de la Caixa de Castellar als anys 60. || ll. macaya Ventura / Fons Família miralpeix-macaya

La Caixa d’Estalvis 
de Castellar

E PLaça MaJOR

SÍLVIa SÀIZ
arxivera Municipal

 Ignasi Giménez Renom*

iumenge Ses Majes-
tats els Reis d’Orient 
arriben a Castellar 
generant el dia i la nit 
més màgica de l’any. 

El Grup Il·lusió, a qui mai podrem 
agrair prou tot l’esforç de tants 
anys, s’encarrega de la visita dels 
esperats Melcior, Gaspar i Balta-
sar, que recorreran els carrers de 
la nostra vila. 
Estic convençut que no decebrà 
ningú i que viurem la cavalcada 
amb tota la intensitat que mereix 
un moment com aquest.
Des d’aquí vull donar les gràcies 
a totes les persones i entitats que 
han participat en l’organització de 
la cavalcada: la Banda de Majoret-
tes; els Capgirats, els nostres Cas-
tellers de Castellar; el Moviment 
de Colònies i Esplai Xiribec, i l’AM-
PA de l’Escola Mestre Pla. També 
felicitar les entitats que acompa-
nyen i fan possible cavalcada amb 
la màxima de les seguretats: ADF, 
Bombers Voluntaris, policia local, 
servei d’ambulàncies i empreses 
col·laboradores.
La festivitat de Reis marca el final 
de les festes de Nadal i l’inici d’un 
nou any (i el debat de si s’inicia o 
no la nova dècada).
Volem que el 2020 que tot just en-

D
2020: any de grans 
expectatives

- 676 llibretes obertes
- Estat de comptes:
- Actiu de 741.778,74 pessetes
- Passiu de 493.169,98 pessetes
- Superàvit de 248.608,76 pessetes
Durant els primers anys l’entitat 
bancària no tenia un local concret 
on poder exercir la seva activitat; 
els diumenges al matí s’improvisa-
va una taula amb una post de fusta 
i uns cavallets en un racó de la sala 

d’actes del Patronat Obrer de Sant 
Josep i de les diferents operacions se 
n’encarregaven els germans Llobet i 
Joaquim Abarcat Bosch.
Amb el temps, quan es va produir la 
restauració d’aquesta sala de cine-
ma, es va habilitar un dels costats 
de la sala com a oficina, al primer 
pis de l’edifici.
Després de la fusió entre la Caixa 
d’Estalvis de Castellar i la Caja de 

Pensiones para la Vejez y de Ahor-
ros, a finals de l’any 1941, es va fixar 
la primera oficina, el que coneixem 
com a sucursal, a l’antic local de la 
Farmàcia Alguer, al carrer de Torras, 
1. L’any 1955 van començar les obres 
de construcció a l’antiga ferreria co-
neguda com a cal Manescal, al car-
rer Major, 57-59 del nou edifici que, 
fins a l’actualitat, és una de les seus  
d’aquesta entitat d’estalvi. 

cetem ara sigui un any ple de nous 
projectes i que els bons desitjos que 
tots tenim en aquesta època es con-
verteixin en realitat.
Tenim molta feina a fer, però hi ha 
dos reptes prioritaris i ineludibles: 
avançar de forma decidida cap a la 
igualtat entre homes i dones, i ga-
rantir la supervivència i el futur 
del nostre planeta, amenaçat pel 
canvi climàtic.
Des de Castellar estem decidits i 
decidides a contribuir amb tot el 
que estigui a les nostres mans per 
aconseguir fer realitat aquestes 
dues fites. 
Per aquesta raó hem creat la Re-
gidoria de Feminisme i tenim en 
marxa la redacció d’un pla de trans-
ició energètica per afavorir les re-
novables i l’estalvi energètic.
Tampoc ens volem oblidar dels rep-
tes més domèstics. 
Durant el 2020 esperem formalit-
zar el conveni per a la construcció 
de l’Institut Escola Sant Esteve, ac-
tualitzar el projecte de desdobla-
ment de la carretera de Sabadell i 
acordar el traçat de la Ronda Nord, 
iniciar les obres del nou complex de 
les piscines descobertes, fer el camí 
del riu i redactar un projecte inte-
gral sobre la transformació del Ri-
poll, entre moltes altres qüestions.
Sens dubte, serà un any apassi-
onant.
Els millors desitjos de salut i joia 
per a tots els nostres veïns i veïnes!
 

*alcalde

El 12 d’octubre de 1941 l’entitat ban-
cària va restar dissolta com a Caixa 
d’Estalvis de Castellar acordant-se 
la seva fusió amb la Caja de Pensio-
nes para la Vejez y de Ahorros, l’ac-
tual La Caixa. 
L’acord de fusió es va signar el 8 de 
novembre de 1941. 
En aquest moment el balanç de la 
Caixa d’Estalvis de Castellar era el 
següent:

un treball col·laboració entre govern, 
partits i ciutadana és el projecte de 
la piscina municipal descoberta. Un 
equipament amb una forta inversió 
municipal que requereix una inte-
gració paisatgística i d’usos. 
Malauradament les primeres pro-
postes que vam veure de l’equip de 
govern estan molt allunyades del 
projectes de piscina que nosaltres 
defensem; un equipament públic que 
promogui la cohesió social i la pràcti-
ca de l’esport de base, que fomenti la 
cooperació entre entitats esportives 
i promogui la regeneració urbana i 
la recuperació d’espais en desús del 
nostre entorn.  
Paral·lelament continuarem insis-
tint perquè s’augmentin els recur-
sos destinats a les àrees de serveis 
a les persones, recursos que no són 
només la borsa dels ajuts o les sub-
vencions. Seguirem insistint en un 
repartiment més equitatiu de les 
beques municipals, que es basin en 
principis de tarifació social, és a dir, 
de necessitats, i no en funció de qui 
primer ho demani. 
Aquest any continuarem insistint 
en la reflexió i conscienciació sobre 
el paper de l’educació ambiental en 
l’escenari de l’emergència climàti-
ca i dels moviments juvenils que hi 
estan vinculats. 
Com a municipi tenim un gran camí a 
recórrer i millorar l’índex de reciclat-
ge i la reducció de residus domèstics. 
Continuarem treballant per aportar 
noves idees en matèria d’habitatge. 
Som un municipi amb una clara man-

cança d’habitatge per a joves i gent 
amb risc d’exclusió social, i necessi-
tem polítiques públiques imaginati-
ves que assegurin una llar a tothom 
que vulgui viure a Castellar. 
I la gran assignatura pendent: la 
connexió de Castellar amb les prin-
cipals infraestructures de mobilitat. 
Fa molts anys que anem tard per do-
tar-nos d’unes connexions urbanes 
que millorin els temps de desplaça-
ment quotidians i que assegurin una 
mobilitat més sostenible. 
Castellar no pot renunciar a tenir 
una accés directe a la C-58 a través 
de la C-58c (orbital de Sabadell), in-
dependentment del debat comarcal 
de la B-40, o Quart Cinturó. 
Necessitem un projecte independent 
que no estigui supeditat a un traçat 
que històricament no ha sabut tro-
bar el consens territorial necessari. 
Sigui a través del Pla de Mobilitat del 
Vallés o de futurs plans, necessitem 
una proposta clara i acordada de tots 
els partits municipals, consensuar-la 
i treballar per materialitzar-la durant 
aquest mandat.    
Els cinc regidors d’Esquerra ens 
mantindrem en el que creiem que ha 
de ser la política institucional muni-
cipal: fer i recolzar aquelles propos-
tes que millorin la qualitat de vida 
dels castellarencs i castellarenques, 
que eliminin la desigualtat, que tin-
guin en compte la veu de la ciutada-
nia i una mirada de futur clara cap 
els valors ambientals. 

*Regidor d’ERC
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El fort episodi de vent viscut el 23 de de-
sembre va generar un total de 22 inci-
dències, bàsicament caiguda d’arbres, 
claraboies i algun desprendiment de fa-
çana. Els bombers van treure arbres a 
la B-124 als carrers Caldes, Terrassa, 
al passatge de les Roques, la baixada 
de Palau, el Puig de la Creu, el camí de 
l’Alzina Balladora, el passeig Setrill, el 
carrer del Fonoll, el passatge Rossinyol 
i el camí de Can Mariner. Es va treure 
una claraboia als carrers Sant Llorenç 
i Mestre Ros. Al carrer Anselm Clavé 

22 incidències al darrer 
episodi de ventades

Els Bombers de Castellar enretirant branques d’un arbre.  ||BomBers de castellar

teatralització a Cal Gorina del judici a les tres dones acusades de bruixeria. || cedida

VIa PúBLICa | MeteReOlOgia

El 21 de desembre el col·lectiu Les 
Carnera va reconstruir el procés 
judicial que van viure tres caste-
llarenques –Violant Pèlags, Eulàlia 
Oliveres i Jerònima Omet– acusa-
des de bruixeria pel batlle i la seva 
cort justament en el 400 aniversa-
ri dels fets. Des de la plaça Vella, 
l’entitat va llegir un petit manifest 
i després es va fer una teatralitza-
ció del judici al pati de Cal Gorina. 
Els actors Joan Romeu i Jaume 
Clapers van fer d’autoritats i de 
jutges de l’època en el suposat ju-
dici a les tres dones acusades fal-
sament de bruixeria, encara que 
en el rerefons era un problema de 

400 anys d’uns judicis 
totalment injustos

anIVERSaRI | les carnera

diners, les dificultats per afrontar els 
deutes de marits i parents. 

Les tres dones van ser acusa-
des de marxar volant amb un bruixot 
per, després, provocar calamarsades. 
L’acusació, fins i tot, les culpava d’ha-
ver assassinat una mula. Van ser tan-
cades i torturades a l’Hostal del Ferrer 
de Sabadell. Després de ser lligades i 
de forçar les cordes fins a dislocar-los 
els braços, van arribar les confessions. 
Van dir que el dimoni se’ls havia apa-
regut en forma d’home per violar-les. 
Tot aquest judici es va viure al pati de 
Cal Gorina, en forma d’homenatge a 
aquestes tres dones. L’acte es va aca-
bar amb un sopar.  ||  redacció

els bombers van fer un sanejament de 
façana i un porticó de balcó a punt de 
caure. Al carrer de les Llagostes, els 
Bombers van actuar sobre uns cables 
que treien guspires i en uns contenidors 
i unes tanques tombats a la Ronda Tolo-
sa. A més, també es van fer dos serveis 
a Sabadell. En tres dels serveis de reti-
rada d’arbres va caler l’ajuda del camió 
cistella de l’Ajuntament, i en cinc ser-
veis de retirada d’arbres es va comp-
tar amb col·laboració del personal del 
Serna. ||redacció  

SUCCESSOS | incendi

Foc al carrer 
Francesc 
Layret 

Per causes que encara s’estan inves-
tigant, la nit del 29 de desembre, es 
va produir un incendi al carrer Fran-
cesc Layret, a l’illla entre els car-
rers Doctor Vergés i Doctor Pujol. 
Segons informa la policia local, el 
foc va afectar una façana de pisos i 
dos vehicles que estaven aparcats al 
carrer del Francesc Layret. Afortu-
nadament, no s’han produït danys 
personals. A banda dels efectius de 
la policia local, fins al lloc dels fets 
es van desplaçar equips dels Bom-
bers Voluntaris de Castellar i de Sa-
badell.  ||  redacció

El foc va afectar diversos cotxes. || cedida
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El CB Castellar tanca l’any 
amb derrota a artés (85-52)

l’equip groc-i-negre (4-8) va caure 
per 85 a 52 a la pista del cB artés, 
un equip que només ha perdut un 
partit aquesta temporada (10-1) i 

que ocupa la segona posició amb 
un joc menys, tot i tenir el millor ba-
lanç. els de quim pérez-alarcón van 
aguantar durant el primer quart 
(19-17), però van rebre un dur par-
cial al segon (29-8) que va decan-
tar el partit.

Ivet alcaraz, subcampiona 
de Catalunya de ciclocròs

amb la segona posició a el morell 
(tarragona), la ciclista ivet alca-
raz va deixar lligat el subcampionat 
de catalunya de ciclocròs després 

d’una gran temporada. al segon lloc 
a tarragona s’ha de sumar un altre 
a l’última cursa del campionat dis-
putada a les Franqueses, on la del 
tot-net terrassa va disputar la vic-
tòria final a l’esprint a la guanyado-
ra emma andreu.

Una dècada sent solidaris per cap d’any 

L’allau de noves curses durant els últims 
anys, en què sovint cada cap de setmana 
coincideixen diverses cites importants –
siguin d’exterior, pista o muntanya– ha sa-
turat el calendari atlètic amb carreres ge-
neralment mancades d’importància més 
enllà del benefici econòmic dels organit-
zadors, que, veient la incessant crescuda 
de practicants d’aquest esport, aprofiten 
per omplir-se les butxaques amb proves 
que no aporten gaire de nou. Per sort, no 
succeeix el mateix amb un munt d’altres 
curses, que encara guarden aquell regust 
original i que, a més, serveixen per aju-
dar causes benèfiques.

Aquest és el cas de la Sant Silves-
tre de Castellar, que tot i no ser la més 
massiva, ni la de més renom, cada any 
des de fa una dècada és capaç d’ajuntar 
un grup de fidels corredors per recollir 
diners per a diverses causes benèfiques.

Diumenge al matí, i coincidint amb 
Sabadell, Sant Cugat, Mollet o Barcelo-
na, la Sant Silvestre castellarenca va 
avançar la data i l’hora per evitar cele-
brar-se un dimarts d’entre setmana en 
un Cap d’Any en què el caprici del calen-
dari ha forçat aquesta decisió en moltes 
de les proves disputades.

Amb prop d’una cinquantena d’ins-
crits –que havien de formalitzar un mínim 
de cinc euros d’inscripció– les pistes d’at-
letisme de Colobrers eren un any més la 
seu del circuit de 4,5 km que l’ESCOAC 
–Esport, Cooperació i Acció–, juntament 
amb el Club Atlètic Castellar, van esco-
llir per a una cursa en què tota la recap-
tació va anar a parar a la causa d’Open 
Arms, l’ONG de salvament que ajuda 
totes aquelles persones que intenten ar-

a dalt, sortida 

de la desena 

edició de la Sant 

Silvestre de 

Castellar. a sota, 

el podi femení. 

|| cedides

Jan casamada i carmen españa s’emporten la victòria en una Sant Silvestre que es va fer en benefici d’Open arms

ribar a Europa fugint de conflictes bèl-
lics, persecució o pobresa. Un problema 
social europeu que sovint es troba amb 
multitud de traves burocràtiques per 
part de governs i governants per impe-
dir l’arribada de migrants als autoano-
menats països del primer món, d’altra 
banda, causants en gran manera dels 
conflictes a Àfrica i Orient.

Sota aquesta noble premissa, els 
participants de la cursa més desinhibi-
da de l’any –sempre hi trobem gent dis-
fressada i amb barrets nadalencs– van 
haver de completar tres voltes al traçat 
que transcorre pel circuit de cros. L’at-
leta sub-16 del club verd, Jan Casamada 
va ser el més ràpid de la prova, ja que la 
va completar amb un temps de 16’52”, 
pel davant de corredors més experimen-
tats com els també locals Òscar Bertran 
(17’01”) i Mohamed el Haddadi (18’06”), 
primer i segon respectivament en cate-
goria màster A. En femení, la veterana 
Carmen España (19’28”) era més ràpida 
que les sub-16 Paula Pi (20’07”) i Paola 
Clermont (20’14”).

Per categories, a banda de Casama-
da i Pi en sub-16 i Bertran en màster A, 
Ana Fernández (30’05”) era la més ràpida 
en màster femení i David Bonet (19’10”), 
el guanyador en màster B. Martí Garcia 
(27’32”) en sub-12, Laia Romero (22’33”) 
en sub-14 i Armand Vilà (29’01”) en sub-
18, van ser els millors de les respectives 
categories de base, així com Mireya Pa-
lencia (22’16”) i Marc Mateo (27’55”) els 
millors en sènior, amb Pol Roura (28’51”) 
com a guanyador en open.

Des del CAC van agrair al presi-
dent de l’ESCOAC, Joan Màrmol, “haver 
aconseguit organitzar una prova soli-
dària durant deu anys seguits per aca-
bar l’any corrent”. 

 albert San andrés
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El 2019 ha estat un any molt compensat pel 
que fa a resultats esportius a Castellar. Tot 
i no haver assolit grans resultats en l’àmbit 
d’equips, individualment aquests han estat 
força rellevants amb diverses fites a l’atle-
tisme màster o el tenis.

Els èxits, però, no només s’han de valo-
rar pels títols aconseguits, sinó per la capa-
citat dels esportistes i entitats de continuar 
un any més sent competitius en activitats, so-
vint de manera altruista i amateur, un aspec-
te poc valorat per la gran part de la gent que 
veu l’esport local des de fora. Sense aquests 
actors –presidents, col·laboradors, tècnics, 
pares, etc.– la pràctica esportiva seria més 
difícil i en moltes ocasions nul·la, motiu pel 
qual el reconeixement vers aquests figu-
rants hauria de créixer en comprensió, so-
lidaritat i atenció, aspectes que no sempre 
es tenen en compte.

En futbol, el segon descens consecu-
tiu de la UE Castellar en una temporada de 
turbulències va deixar el primer equip del 
club a Tercera Catalana, una divisió, però, 
que ha dominat des de la primera jornada 
a la segona part de l’any, i que ha presentat-
la candidatura a l’ascens directe amb con-
tundència. La remodelació de la plantilla a 
càrrec de Juan Antonio Roldán ha donat les 
garanties suficients a un equip que ha patit 
massa en les últimes campanyes.

En futsal, Darío Martínez va aconseguir 
mantenir l’equip a Divisió d’Honor amb sol-
vència, després d’un dur descens de Terce-
ra Nacional i l’equip haurà de consolidar-se 
en la categoria després del relleu a la ban-
queta, en què David Civit tracta de mante-
nir la filosofia d’un club que es nodreix prin-
cipalment de jugadors del planter i que ha 
acabat el 2019 en vuitena posició a la taula.

El CB Castellar va acabar la tempo-
rada 2018-19 lluitant per salvar la catego-
ria, tot i tenir planter per optar a més. Sis 
derrotes a final de temporada –amb molts 
homes clau lesionats– els van condemnar al 
play-out de descens, en què una palmellada 
a l’últim segon del tercer partit va perme-
tre mantenir la categoria als de Raúl Jodra, 
cosa que va donar pas a la banqueta a Quim 
Pérez-Alarcón, fins aleshores tècnic ajudant, 
en un canvi de rumb del club groc-i-negre, 
que acaba l’any en 12a posició i lluitant per 
evitar el descens.

L’hoquei va començar amb turbulènci-
es la primera volta de la 18-19, sense sumar 
cap punt fins al relleu a la banqueta a l’ini-
ci de la segona. Pere Gassó –substitut de 
Fidel Truyols– va deixar el càrrec després 
de completar la pitjor primera volta de la 
història a Primera Catalana, amb Ramon 
Bassols encarregat d’evitar un descens que 
no es va poder aconseguir. A Segona Cata-
lana, l’equip comença a rutllar després d’un 
dur començament i ja és en vuitena posició.

En l’àmbit individual, Carmelo Mo-
rales va tancar la pitjor temporada des del 
2006, en què problemes amb els pneumàtics 
han impedit al pilot, que va acabar en quar-
ta plaça al nacional de velocitat, aconseguir 
cap victòria. D’altra banda, Max Sánchez se-
gueix progressant amb una lluitada setena 
posició final i ha estat capaç de lluitar amb 
els equips oficials, ja que va aconseguir una 
èpica victòria a Navarra.

Javi Jabato Dols va aconseguir el títol 
de campió d’Espanya de Freestyle, un pas 
més en la seva acrobàtica carrera esporti-
va. També en motocròs, Eric Rubio segueix 
lluitant amb fermesa per complir el somni 
d’arribar al mundial amb un tercer lloc al na-
cional de supercròs en el seu debut o el sub-
campionat en la Lliga Catalana de motocròs.

Georgina Garcia no ha pogut millorar 
el rànquing mundial WTA i ha caigut fins 
al 257è lloc des del 124è. En dobles, però, ha 
aconseguit sis victòries que l’han catapul-
tat al Top100 i ha tancat l’any en 88a posició.

Garcia va tenir un paper destacat en 
l’ascens de la selecció espanyola a la Copa 
Federació i va ser la peça clau al Japó en la 
lluita posterior per a l’ascens contra Bèlgica.

En atletisme, els atletes veterans del 
CA Castellar, amb Chema Cañadas i Josep 
Obrador com a màxims exponents, han dei-
xat un reguerall de títols i èxits que necessi-
tarien un espai extens per anomenar. En ca-

alegries i decepcions a parts iguals
el 2019 esportiu a 
castellar ha estat un 
any amb varietat de 
resultats, marcat per la 
rotació a les banquetes 
de tots els clubs 

  albert San andrés

Javi ‘Jabato’ Dols va aconseguir ser campió d’Espanya de Freestyle MX. || a. San andRéS

Georgina Garcia celebra la victòria d’Espanya al Japó a la Copa Federació. || t. tanUMa

tegories inferiors, una bona fornada garanteix 
el present i futur dels verds, amb noms com Jan 
Casamada, Paola Pi, Paola Clermont o Ainhoa 
Roldán, entre d’altres.

Ivet i Oriol Alcaraz, Asier Casado, Nicole 
Castillo i Alan Rovira –a més dels seus deixebles 
de l’escola de trial– garanteixen un futur en el 
ciclisme castellarenc gràcies als èxits del 2019.

La llista de campions és interminable en 
una vila on l’aposta per l’esport queda patent 
gràcies als èxits de tots els seus practicants. 
Hagin aconseguit títols o no, tots han estat pro-
tagonistes en una temporada molt compensada 
entre èxits i fracassos, dels que esperem recor-
dar els primers i poder millorar els segons du-
rant aquest 2020.   ||  a. San andRéS
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garcia i Sorribes guanyen a llemotges (França)

La parella formada per Sara Sorri-
bes i la castellarenca Georgina Gar-
cia està aconseguint molts números 
per ser l’escollida per participar en 
els Jocs Olímpics de Tòquio d’aquest 
any, després de l’últim èxit aconseguit 
a l’Open BLS de Llemotges (França), 
on van sumar la segona victòria amb 
la de la Vall d’Uixó, després de l’acon-
seguida a Bad Saulgau (Alemanya) 
l’agost passat.

Tot i arribar a França després de 
la derrota a la final de Dubai d’una set-
mana abans, a la dupla internacional 
no li va passar factura mental sobre 
la pista dura de Llemotges, un WTA 
125k ideal per seguir sumant punts i 
escalar el rànquing mundial.

Garcia va viatjar a Nova Aquità-
nia amb la missió de participar només 
en dobles, ja que havia tancat la tem-
porada individual a Dubai després de 

l’eliminació en 1/32 de final a mans de 
la georgiana Mariam Bolkvadze (155 
WTA). A Llemotges, Garcia i Sorri-
bes van superar la brasilera Laura Pi-
gossi i l’eslovena Tamara Zidansek per 
6-2/7-6 als quarts de final.

A les semifinals les esperaven 
la russa Anna Blinkova i la romane-
sa Monica Niculescu, a qui van supe-
rar per 6-3/2-6/7-10 per accedir a la 
final contra la georgiana Oksana Ka-
lashnikova –amb qui Garcia va for-
mar parella en la victòria al W100 de 
Contrexéville– i la russa Ekaterina 
Alexandrova. El partit va començar 
amb un 6-2 favorable a les dues inter-
nacionals espanyoles, però el segon set 
es va complicar en excés, i va acabar 
amb un 7-6 que els va donar la victò-
ria definitiva.

Els punts sumats permeten a 
Garcia pujar fins a la 88a posició del 
rànquing WTA de dobles, la millor po-
sició aconseguida en tota la seva car-

  albert San andrés

tEnnIS | Wta

Sara Sorribes i Georgina Garcia després de la victòria a Llemotges. || cedida

rera esportiva, en una temporada en 
què ha aconseguit un total de sis vic-
tòries en dobles (Llemotges, Asun-
ción, Székesfehérvár, Bad Saulgau, 
Contrexéville i Obidos). En canvi, en 
la categoria individual l’Huracà ha 
acabat l’any en el lloc 257, després de 
caure des del 124è, aconseguit el 2018. 
Una temporada per oblidar en l’àm-
bit individual, però recompensada 
àmpliament en els dobles.

L’Huracà ha canviat recentment 
de preparador: a partir d’ara pertany 
a l’acadèmia dels extenistes Albert 
Portas i Germán Puentes, on entre-
na amb Sorribes. La castellarenca, 
que ha qualificat la temporada com 
a “agredolça”, jugarà pròximament 
l’individual i el dobles de Hobart (Tas-
mània, Austràlia) i el dobles de l’Open 
d’Austràlia per començar la pretem-
porada i centrar-se a tractar de millo-
rar l’individual de cara a la tempora-
da que ve.  || a. San andRéS

Manel navarro va aconseguir el 2-2. || a.S.a.

FUtSaL | diviSió d’hOnOR

Condemna a la 
irregularitat de 
l’FS Castellar
Els de David Civit van sumar un punt a  
Sant Julià de Ramis (2-2) després de re-
muntar dos gols en contra al camp del pe-
núltim. L’equip tanca l’any en 8a posició, 
després de mostrar-se molt irregular du-
rant les 10 primeres jornades.  ||  a.S.a. 

FUtBOL | 3a catalana

Una gran victòria a Sabadell 
permet acabar l’any al liderat

El partit contra el Can Rull - Rómulo Tron-
choni estava marcat al calendari castellarenc 
com un dels més importants de la temporada. 
Un enfrontament que tot i no ser decisiu pot 
marcar bona part de la temporada gràcies a 
la victòria per 1-2 amb gols de Marc Estrada 
(9’) i David López (71’) a un potent Can Rull que 
va retallar en el temps de descompte amb un 

gol d’Alejandro Mallén. Això, sumat a la incer-
tesa del resultat final del Llano - Olímpic Can 
Fatjó, que va ser suspès al minut 85 per una 
batalla campal amb empat a un al marcador 
i en què la Federació haurà de decidir el de-
senllaç, fan que els de Juan Antonio Roldán 
tinguin ara mateix cinc punts d’avantatge res-
pecta als de Rubí.  ||  a.S.a.
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VOLEIBOL
4a catalana · gRUP d · J10

CLaSSIFICaCIó Pt PJ PG tB PP

FS Castellar a 30 10 10 0 0
v Sant Just 25 10 8 1 1
Sagrat cor Sarrià 20 10 6 1 3
escola Orlandai 13 11 4 1 6
colegio alemán 10 10 2 2 6
cv vall hebrón 10 10 3 1 6
cv cerdanyola 0 11 0 0 11

4a catalana · gRUP B · J10

CLaSSIFICaCIó Pt PJ PG tB PP

FS Castellar B 29 11 10 1 0
Jaume Balmes 24 12 10 1 1
RMSi Sports B 19 12 6 3 3
colegio alemán 13 12 5 3 4
cv llinars 8 11 3 1 7
Frederic Mistral 11 11 3 2 6
i. Montserrat c 10 12 1 5 6
cv Sant adrià B 0 11 0 0 11

el president del 
centre excursionista 
viatjarà al nepal 
en una aventura 
solidària

La serralada de l’Himàlaia s’estén des 
de Bhutan, el Nepal, la Xina, l’Índia i el 
Pakistan amb més de cent cims que su-
peren els 7.000 metres i nou de més de 
8.000. Des de temps immemorials ha 
estat un repte per als aventurers més 
atrevits, d’ençà que el 29 de maig de 
1953 Tenzing Norgay i Edmund Hi-
llary van fer cim al sostre del món –els 
8.848 metres de l’Everest–. És el para-
dís dels muntanyencs, que tot i l’han 
convertit en una mena de parc temà-
tic de muntanya –en aquestes dates 
es poden veure llargues cues per fer 
cim a l’Everest– encara manté aquell 
to místic que els nepalesos li han con-
ferit durant segles.

Lluny del mediàtic cim, l’Ama 
Dablam (6.812 m) s’alça elegantment 
amb la seva forma d’ullal, i és, segons 
molts experts, una de les muntanyes 

Objectiu:
l’ama dablam 

MUntanyISME | centRe excURSiOniSta

més maques de la serralada, que tot i 
no ser un mediàtic 7.000 o 8.000, sem-
pre ha mantingut la bellesa i elegància 
que el caracteritzen des que Mike Gill, 
Barry Bishop, Mike Ward i Wally Ro-
manes van fer el cim el 1961.

I serà aquesta la fita que el pre-
sident del Centre Excursionista de 
Castellar, Rafael Serra, juntament 
amb Ramon Moncholí, pretenen 
aconseguir: escalar l’Ama Dablam i 
fer trekking per la vall del Khumbu, 
una de les tres subregions de l’Himà-
laia habitada pels xerpes.

Durant els mesos d’octubre i no-
vembre d’aquest 2020 els dos munta-
nyencs visitaran aquesta magnífica 
zona: “L’activitat està preparada de 
forma particular, però com a presi-
dent del CEC, m’ha semblat oportú 
donar a conèixer el projecte als nos-
tres socis, perquè els possibles inte-
ressats puguin adherir-s’hi” explica 
Serra. “El sol fet de caminar per la 
vall del Khumbu i contemplar la be-
llesa d’aquesta muntanya, conside-
rada una de les deu més boniques del 
món, ja es mereix el viatge”.

El trekking serà l’activitat suau 
de l’aventura, “apta per a qualsevol 
persona que sigui bona caminado-

L’ama Dablam al fons, vist des de Dingboche, a la vall de Khumbu, una de les zones més belles de l’Himàlaia. || cedida

ra en ambient muntanyenc” afirma, 
mentre convida els possibles interes-
sats a participar-hi “perquè aquelles 
persones que tinguin la possibilitat 
i la il·lusió de fer un viatge al Nepal, 
aquesta serà una bona oportuni-
tat”. El cas de l’escalada ja és molt di-
ferent, ja que només els més experts 
poden realitzar l’ascensió.

A més, la idea és que el viatge 
sigui solidari i col·laborar amb els pro-
jectes de l’ONG, EDFON (Education 
Development Foundation Nepal).

“Anar al Nepal i poder contem-

plar les seves precioses muntanyes 
i compartir experiències amb els 
seus habitants és realment extra-
ordinari” conclou l’entusiasta Serra.

Per participar en aquesta aven-
tura, els interessats poden posar-se en 
contacte per correu (rafael.serralla-
nas@gmail.com, assumpte ‘Trekking 
Nepal’). Una oportunitat única de viure 
una aventura en la terra dels xerpes.

el cartell de la marxa, premiat

D’altra banda, el cartell de la 58a Marxa 
Infantil de Regularitat, dissenyat pel 

castellarenc Quim Salvador –mem-
bre del CEC– ha estat el guanyador 
del concurs organitzat per la vegueria 
del Vallès, que agrupa totes les entitats 
excursionistes del Vallès. La resolució 
del concurs i l’entrega de premis es va 
realitzar el dilluns dia 16 de desembre 
durant el transcurs de la reunió cele-
brada a Sabadell ,a la seu de la Unió 
Excursionista d’aquella ciutat.

La Marxa rep, així, un altre reco-
neixement com un dels esdeveniments 
muntanyencs més importants del Va-
llès.  || a. San andRéS

UE Castellar 40 15 13 1 1
Olímpic can Fatjó 35 14 11 2 1
cd Badia 30 15 8 6 1
can Rull Rt cFU 28 15 9 1 5
Pd Pajaril 28 15 8 4 3
Juv. 25 Septiembre 27 15 8 3 4
cd llano 25 14 8 1 5
cF la Romànica 23 15 7 2 6
Ue Rubí B 22 15 7 1 7
Marina-c. gambús 18 15 5 3 7
cd can Parellada 16 14 4 4 6
Ud San lorenzo 15 15 3 6 6
c Sabadellés 1856 15 15 4 3 8
Ue castellbisbal 13 15 3 4 8
escola Planadeu 15 15 3 4 8
cF Mirasol-Baco U. 9 14 2 3 9
Fc Matadepera 8 15 2 2 11
cS Juan xxiii 7 15 1 4 10
 

CLaSSIFICaCIó Pt PJ PG PE PP

Pajaril - la Romànica 0-1
Badia - Juan xxiii 7-0
Mirasol - can Parellada  Suspés
cercle - castellbisbal 5-3
Planadeu - Rubí B 1-1
Juv.25 Sept. - Marina 4-2
llano - can Fatjó Suspés
San lorenzo - Matadepera 3-3
Can Rull - UE Castellar 1-2

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

Montcada - can calet 2-2
cardedeu - Montmeló 1-3
Sant cugat - Manlleu 5-4
Mataró B - Parets 4-3
Pineda - Rubí 3-6
castellbisbal - lloret 1-1
Sant Julià - FS Castellar 2-2

FUtBOL FUtBOL SaLa BÀSQUEt HOQUEI PatInS
3a catalana · gRUP vi · J15 diviSió d’hOnOR · gRUP i · J10 cOPa  catalUnYa· gRUP 2 · J12 2a catalana · gRUP d · J14

Fav Mataró B 30 10 10 0 0
Rubí ceFS 25 9 8 1 1
FS Sant cugat 21 9 7 0 3
cFS Montcada 17 9 5 2 3
FS Pineda de Mar 15 9 5 0 5
cFS Barri can calet 15 9 4 3 3
Parets FS 14 9 4 2 4
FS Castellar 11 9 3 2 5
ceFS Manlleu 11 9 3 2 5
lloret costa Brava 10 9 2 4 4
Sporting Montmeló 8 9 2 2 6
FS cardedeu 7 9 1 4 5
Sant Julià de R. FS 7 9 2 1 7
FS castellbisbal 6 9 1 3 6

Ue Sant cugat  12 10 2
cB artés  11 10 1
cB cerdanyola  12 7 5
Bàsquet almeda  12 7 5
centre catòlic l’h  12 6 6
cB navàs  11 7 4
cB Ripollet  11 7 4
aeSe  12 5 7
Bàsquet Pia  12 5 7
cB alpicat  12 4 8
cB castellbisbal  11 5 6
CB Castellar  12 4 8
Reus Ploms Salle  12 3 9
cn tàrrega  12 2 10

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
cP Masquefa 27 14 9 0 5
ch cadí 27 13 9 0 4
hc Piera 27 13 9 0 4
hc alpicat 25 13 8 1 4
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 12 13 3 3 7
ceh Sabadell 10 12 3 1 8
hc Sfèric 6 13 2 0 11
cP Manresa 2 12 0 2 10

aeSe - Ripollet 61-84
tàrrega - Sant cugat 54-87
artés - CB Castellar  85-52
almeda - Reus 65-46
cerdanyola - navàs 58-65
centre catòlic - alpicat 75-57
Pia - castellbisbal 65-75
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El Patge Reial esperarà 
els nens i nenes a la  
Farmàcia Casanovas

el 3 de gener, de 17 a 20 hores, el 
patge reial visitarà la Farmàcia ca-
sanovas per recollir les cartes dels 

nens i nenes que encara no les hagin 
pogut entregar en dies anteriors. 
l’activitat està organitzada, un any 
més, per la Farmàcia casanovas i 
és oberta a tothom. aquesta  serà 
l’última oportunitat per portar la 
carta als reis a castellar.

La cavalcada de Reis serà 
al vespre de diumenge 5 de 
gener a Castellar

la cavalcada  de reis ja està a punt 
de sortir. diumenge, a partir de les 18 
hores, els carruatges i comparses re-

ials sortiran de l’espai tolrà en direc-
ció al carrer de portugal, c. de suïssa, 
c. de Barcelona, av. de sant esteve, c. 
de sant pere d’ullastre, passeig tolrà, 
c. de general Boadella, carrer major, 
pl. de cal calissó, ctra. sentmenat, 
pg. de tolrà i pl. mirador.

BaLanç tEMPORaDa  | teatRe i MÚSica

L’espectacle teatral Lapònia va tan-
car el dissabte 14 de desembre la 
temporada de teatre i música de 
tardor de Castellar del Vallès, que 
enguany ha comptat amb un total 
de nou propostes que han assolit 
un percentatge mitjà d’ocupació 
del 79,53%.

D’una banda, els espectacles 
de la temporada estable, sis en 
total, han registrat 1.209 especta-
dors sobre un total de 1.432 buta-
ques disponibles. Això suposa un 
80,17% d’ocupació de l’espai.

D’aquests espectacles, la co-
mèdia Lapònia ha estat la més 
sol·licitada i ha aconseguit un ple 
absolut (l’aforament és de 308 es-
pectadors), mentre que Una gossa 
en un descampat també es va posi-
cionar amb molts espectadors i en 
va atraure 270. La reina de la belle-
sa de Leenane va comptar amb  230 
espectadors  i l’espectacle musical 
d’Anna Roig i la  Big Band d’Àlex 
Cassanyes La Tendresse va tenir 
179 assistents. 

espectacles infantils

Pel que fa a les propostes que es 
van representar a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu (amb un afo-

assistents al concert de l’espectacle ‘La tendresse’ d’anna Roig, l’octubre passat a l’auditori. || q. pascual

   Marina antúnez

la temporada 
estable programada 
per l’ajuntament ha 
aconseguit 1.209 
espectadors 

Ocupació del 80% als espectacles 

rament de 100 assistents per sessió), a la multipremia-
da A.K.A. (Also Known As), que obria la temporada, van 
assistir 92 persones, i les dues sessions d’El brindis van 
sumar 130 espectadors. 

A totes aquestes xifres cal sumar el 78,90% d’ocu-
pació als espectacles familiars o infantils que s’han fet 
els diumenges. Dos dels aforaments van registrar un ple 
total  d’assistència, a les representacions Ballant damunt 
la lluna del grup musical especialitzant en canalla The 
Penguins - Reggae per Xics i El monstre de colors, de Tu-
tatis Produccions i Transeduca. 

L’altra proposta adreçada als infants, Mare Terra, de 
la companyia del Príncep Totilau, que va obrir tempora-
da el 6 d’octubre passat, va aconseguir atraure un total 
de 113 espectadors. 

tEMPORaDa   |  geneR

La temporada estable d’espectacles de la Re-
gidoria de Cultura de l’Ajuntament obrirà 
amb l’obra Rita, de les produccions de La Poc-
ket. Es tracta d’una obra escrita i dirigida per 
la dramaturga Marta Buchaca i interpretada 
per David Bagés i Anna Moliner, i que inicia la 
seva gira a Castellar del Vallès després d’ha-
ver-se estrenat a la  Sala Beckett. 

El muntatge està ideat com una tragico-
mèdia sobre la vida i la mort que parla sobre 
la dificultat de “deixar anar” les persones que 
estimes. 

En Toni i la Júlia són germans. Ell és de 
tirar pel dret i ella és incapaç de prendre de-
cisions. Quan al Toni el veterinari li aconse-
lla eutanasiar la seva gossa Rita, la seva segu-
retat personal s’esvaeix. La Júlia, en canvi, té 
molt clar quina és la decisió que s’ha de pren-
dre. Però quan en Toni planteja el mateix res-
pecte a la mare, les decisions dels germans es-
claten a la família.

Rita és una obra sobre la família, sobre 
els germans, sobre el vincle maternofilial i, 
també, sobre la incapacitat d’acceptar la mort. 
Es planteja preguntes incòmodes, què és viure 
amb dignitat, i explora la legitimitat que tenim 
de decidir sobre la mort dels altres.

D’altra banda, l’obra Bona gent, programa-
da per al 19 de març a l’Auditori Municipal, ja 
ha esgotat les entrades.  || redacció

L’any aixeca el 
teló amb ‘Rita’

anna Moliner i David Bagés. || cedida

És l’afluència màxima 
que permet l’auditori 
Municipal per sessió i 
que va aconseguir la 

comèdia ‘Lapònia’

ESPECtaDORS

308
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‘l’any que ve no l’altre’ reviu l’humor de la colla

el cinema que es podrà veure fins al mes de març

Què ha cagat el tió? Entre d’altres 
coses, el llibre L’any que ve no l’altre.  
Sabadell Còmics i La Llar del Llibre 
editen aquest 2019 una obra que se-
gurament no és mestra, però que vol 
servir d’homenatge a la Colla de Sa-
badell, un grup heterogeni d’intel-
lectuals que durant els anys 20 van 
revolucionar el panorama cultural 
sabadellenc.

El llibre que ara es publica posa 
en valor el que l’any 1925 va publicar 
un dels de la Colla, Francesc Trabal,  
titulat L’any que ve. Va lluir aleshores 
en unes edicions de luxe i va ser tot un 
escàndol, perquè a l’interior els lectors 
s’hi van trobar uns dibuixos “fets de 
mala manera expressament i acom-
panyats d’unes llegendes a sota que 
deien obvietats”, explica Anton Car-
bonell, del Col·lectiu Pere Quart. 

Al llibre de Trabal hi van col-
laborar Antoni Vila Arrufat, Ricard 
Marlet, Lluís Parcerisa, Josep M. Tra-

El Club Cinema Castellar Vallès ini-
ciarà la programació corresponent 
al segon trimestre de la temporada 
2019-2020 el 10 de gener amb el Docs-
Barcelona del Mes Els testimonis de 
Putin, un film que explica l’ascens 
al poder del president rus Vladímir 
Putin a través d’alguns dels actors 
que ho fan fer possible. En total, s’han 
previst més de 50 projeccions entre 
les sessions de cineclub, del Docs-
Barcelona del Mes, del Cicle Gaudí, 
de la Mostra de Cinema BRAM! (que 
enguany s’avançarà i es farà del 6 al 
16 de febrer) i les sessions per a cen-
tres educatius del BRAM! escolar. 

bal, Joan Oliver, Armand Obiols i Mi-
quel Carreras. El pròleg va ser de Josep 
Carner, “i no deia ximpleries, sinó 
que teoritzava sobre l’humor a la sa-
badellenca”, segons Carbonell. Seria 
el llibre fundacional de la Colla de Sa-
badell. Amb l’esperit i l’humor de tota 
la Colla de Sabadell implícits, “s’ha 
aprofitat l’any 2019 per celebrar el 
centenari de la Colla i per reeditar 
llibres, i aquest que ara presentem 
tenia una oportunitat”, diu Carbonell.

L’any que ve no l’altre  pot ser un 
llibre per divertir-se però, segura-
ment, és molt més que un divertimen-
to. “Es trobava a faltar un llibre que 
reflectís l’humor de la Colla”, diu 
Carbonell, que constata la bona feina 
feta amb l’edició de La Mirada, de Mi-
quel Bach, una antologia de textos de 
la Colla, amb un estudi inicial ben fet. 
“També hi ha hagut altres coses se-
rioses com el simposi que es va fer 
al Casal Pere Quart de sabadell”. El 
pròleg del llibre és de Jaume Aulet, que 
com a professor de filologia ha sabut 

La programació de cineclub in-
clou Los informes sobre Sarah i Saleem, 
un drama sobre una relació entre una 
dona israeliana i un home palestí; Lo 
que arde, el darrer film d’Oliver Laxe 
nominat als premis Goya; o el wes-
tern de Jacques Audiard Los herma-
nos Sisters.

Després del BRAM!, es projec-
taran A la vuelta de la esquina, recone-
guda a diversos festivals; Proxima, que 
tracta la conciliació de la vida familiar 
i laboral d’una astronauta, La virgen de 
agosto, de Jonás Trueba, i Yomeddine 
(El día del juicio final), film egipci que ex-
plica el periple d’un leprós i el seu apre-
nent orfe, que s’embarquen per bus-
car el que queda de les seves famílies.

  Marina antúnez

  Redacció

aUtORS CaStELLaREnCS  | nOvetat editORial

tRIMEStRE | Pel·licUleS

Rafel Sabater, Cesc Prat, anton Carbonell, antoni Dalmases i Carles Fàbregues. || cedida

‘La hija de un ladrón’ és una de les cintes programades al Cicle Gaudí.  || cedida

explicar què signifiquen la Colla i el 
llibre. També hi ha una introducció 
al llibre feta per Anton Carbonell. 

La idea va sortir de Rafel Saba-
ter, de Sabadell Còmics. Se li va acu-
dir que es podria fer un homenatge 
actual del llibre L’any que ve. Carles 
Fàbregues, de La Llar del Llibre, de 
seguida s’hi va mostrar interessat.

El resultat és un llibre amb gai-
rebé 50 col·laboradors actuals, ple de 
dibuixos volgudament mal fets i amb 
llegendes plenes d’obvietats. “No ens 
pensàvem que tindríem tants col-
laboradors”, reconeix Carbonell. En 
destaquen noms com Ramon Solso-
na, Narcís Comadira, Enric Casasses, 
Màrius Serra, Adrià Pujol, Marina Es-
pasa, Feliu Formosa i Roc Casagran, 
i inclou els autors castellarencs Joan 
Sellent, Joan Mundet, Josep-Ramon 
Bach, Gisela Pou, Marina Antúnez, 
Miquel Desclot, Natàlia Cerezo i el 
professor Josep Lluís Badal. Es pre-
sentarà oficialment el dia 24 de gener 
a La Llar del Llibre. 

Pel que fa al Cicle Gaudí, que 
promou l’Acadèmia del Cinema Ca-
talà, algunes de les propostes són El 
viatge de Marta (Staff Only), de Neus 
Ballús, i La hija de un ladrón, de Belén 
Funes. La primera està nominada als 
premis Gaudí per a millor pel·lícula, di-
rectora i actor. La segona ha rebut 13 
nominacions als premis Gaudí i 2 als 
premis Goya (millor direcció novell i 
millor actriu).

El DocsBarcelona del Mes pre-
senta novetats: el cicle passa a ser or-
ganitzat pel cineclub i L’Aula d’Exten-
sió Universitària per a Gent Gran, i es 
trasllada a la Sala d’Actes d’El Mira-
dor. Els títols escollits per a febrer i 
març seran Chris el suís i Cachada. 
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anna R. Costa i Paco León, al primer pis, a l’exposició del CCCV. || cedida

CCCV | PeSSeBReS

Visites de 
cinema als 
pessebres

El Grup Pessebrista de Castellar en-
guany està d’especial enhorabona. 
Amb el tema afegit al tema pesse-
brístic triat aquest 2019, el cinema, 
fins ara ha aconseguit rebre fins a 
un 50% més de visites que en altres 
edicions. I encara seguirà obert, fins 
al dia de Reis cada dia, i després els 
caps de setmana i festius, fins al 2 de 

febrer, quan es tanqui definitivament 
l’exposició d’enguany. 

Amb el títol Pessebres de pel-
lícula, cada diorama o vitrina s’ins-
pira en una de les moltíssimes pel-
lícules que al llarg de la història han 
format part de l’imaginari col·lectiu. 
Segons l’opinió d’alguns visitants, 
“són pessebres molt originals, molt 
ben fets, i molt ben il·luminats”. 

El Grup Pessebrista ha tingut 
visitants ben especials, alguns dels 
quals també tenen una relació molt 
estreta amb el cinema. És el cas de 
la visita que van fer el dia de Nadal 
el popular actor Paco León i la cas-
tellarenca Anna R. Costa, creadora i 
codirectora de la sèrie Arde Madrid, 
a més de dona de León. També va 
visitar l’exposició de pessebres l’ac-

triu castellarenca Montse Germán. 
No només l’exposició de pesse-

bres de la planta baixa està agradant 
molt, sinó que també rep molt bones 
crítiques l’exposició que aquest any 
ha creat el Club Cinema Castellar 
Vallès, un viatge a l’interior d’una 
pel·lícula. De fet, els actors que van 
passejar-se per l’exposició van apro-
fitar-ho per fer-se una fotografia 
just davant del decorat original que 
va servir al director Francesc Bs-
triu per rodar La plaça del Diamant, 
amb Sílvia Munt i Lluís Homar d’ac-
tors protagonistes. A primer pis, hi 
podem veure els diferents aparells 
que antigament servien per a pro-
jectar pel·lícules, i material gràfic 
molt interessant del cinema de tots 
els temps.   ||  m. antúnez

viatge en el temps a través dels sentits
Més de 2.500 persones han passat pel Pessebre vivent en els tres dies d’escenificació d’aquesta desena edició

Els tres Reis Mags reposen a l’en-
trada i van saludant tothom qui 
passa. Uns soldats romans penti-
nen la zona, imponents dins l’arma-
dura. Un ferrer treballa vora el foc 
roent, al costat de paradetes d’her-
bes aromàtiques, pa, teles, fruita i 
verdura, ous i llegums a granel. Per 
tot arreu ronden pastors, ben tapats 
amb mantes.

Al Pessebre Vivent de Sant 
Feliu del Racó, cada detall està cui-
dat al mil·límetre perquè retroce-
deixis més de dos milers d’anys en-
rere i et capbussis completament 
en la realitat d’aleshores. 

Entre els tres dies en què els 
carrers de la urbanització es trans-
formen, hi ha més d’un centenar de 
figurants –entre els quals alguns po-
lítics castellarencs. El primer dia de 
representació, el dissabte 21, hi van 
passar més de mig miler de perso-
nes: 370 grans i 176 infants. I, entre 
els dies 26 i 28, es va arribar a la 
xifra total de  2.500 visitants. El dia 
en què més gent va fer cua per gau-
dir de la representació va ser, sens 
dubte, Sant Esteve. 

Per primera vegada, aquest 
any Josep i Maria representen l’en-
trada a dins de Betlem, acompanyats 
del burro. Al Pessebre Vivent, t’hi 
pots trobar animals vius en un cor-
ral, com ànecs i gallines. També un 
safareig per fer la bugada, i pels car-
rers hi ha paradetes d’artesans, i als 
oficis, n’hi ha que esmolen eines, que 
treballen el fang i que modelen fusta.

En un racó, fins i tot, hi ha atra-
cada una barqueta i aprofita per 
comerciar peix. Les olors i els sons 
t’endinsen completament dins del 
Pessebre Vivent i, a través dels sen-
tits, viatges en el temps.

En sortir dels carrerons i anar 
a parar a la plaça Doctor Puig de 
Sant Feliu, el salt temporal et torna 

  Guillem Plans

a les festes del present. Hi ha un am-
baixador amb una bústia reial i els 
nens i nenes que fan cua per seure a 
la seva falda. Paradetes de format-
ges i centres de taula nadalencs, un 
marc de fotos per immortalitzar un 
record i un taller per fer decoració 
per a l’arbre de Nadal o escriure una 
carta als Reis Mags. I tot, ambien-
tat amb música nadalenca.

Aquest any, hi ha hagut una 
performance inclusiva a càrrec de 
l’Associació Moviment i Expressió, 
que insta a ballar, també, als espec-
tadors del pessebre.

Per primera vegada, Sant Josep i Maria representen l’entrada a Betlem en el Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó. || q. pascual

naDaLa DE L’aCtUaL

Les nenes i nens del 
Pessebre són els 
protagonistes

Aquest Nadal, i coincidint amb 
els 10 anys que ha commemorat 
el Pessebre Vivent de Sant 
Feliu, les nenes i nens que hi 
participen han protagonitzat una 
entranyable nadala en vídeo, així 

com la portada de L’ACTUAL del 20 
de desembre. No hi van faltar els 
desitjos dels més petits per al 2020: 
treure bones notes, ‘xuxes’, i felicitat 
per a totes les famílies en totes les 
diversitats possibles. Accediu al 
vídeo a través del codi qR següent:

El Pessebre Vivent de Sant 
Feliu del Racó, a més, compleix deu 
edicions. I va tocar celebrar-ho amb 
música d’aniversari i un agraïment 
a tothom qui ho fa possible. 

Una inocentada
“L a Junta ha decidit que ha arribat 
el moment d’abaixar el teló. Les dis-
crepàncies entre alguns membres 
i les últimes crítiques ens ha for-
çat a prendre aquesta decisió”, va 
lamentar a Facebook l’entitat, per 
espantar a algun despistat, el 28 de 
desembre. 
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cultura

“La primera pel quinto i per tothom 
ja ha sortit, i és...”, la cantarella amb 
què arrenquen les partides d’aquest 
tradicional joc fa molts anys que 
campa a la vila durant les festes na-
dalenques. Però aquest any, per pri-
mera vegada, hi ha hagut tres enti-
tats que n’han organitzat partides: la 
Penya Blaugrana, Vilabarrakes i els 
Capgirats. Les sales s’han omplert, 
sobretot el dia de Sant Esteve, per 
escoltar els lloros cantar números 
personalitzadament, per marcar 
amb les guixes –llegums crus– les 
caselles dels cartons i per compar-
tir un moment amb família i amics. 

penya blaugrana

A finals dels anys 70, es va començar 
a jugar al quinto al local de la Penya 
Blaugrana. Després d’un temps en 
què la tradició es va aturar, fa una 
quinzena d’anys que l’entitat hi ha 
tornat. I, com sempre, ha tingut molt 
bona rebuda. “Hi ha moltes perso-
nes que repeteixen cada any, però 
també ha vingut gent que no havíem 
vist mai. L’ambient és molt famili-
ar i el quinto ens ajuda a tenir una 
mica d’ingressos”, explica Antoni 
Falcó, president de la Penya Blau-
grana.  S’han organitzat partides 
de quinto 5 dies diferents i encara 

el tradicional quinto 
guanya adeptes a castellar

Partida de quinto a la Penya Bluagrana, aquest nadal. || g.p.

vilabarrakes, els capgirats i la Penya Blaugrana n’han organitzat partides

s’hi podrà jugar el 6 de gener, a par-
tir de les 19 h. 

capgirats

Des del 2015, els castellers s’han 
sumat a la tradició, “i cada any hem 
anat a més, ja que ens estem donant 
a conèixer”, considera Xavi Almoha-
lla, un dels organitzadors del quin-
to. Els Capgirats van oferir partides 
el 26 de desembre a  l’Espai Tolrà, 
on es van aplegar més de dues-cen-
tes persones. “Ha sigut espectacu-
lar la gent que ha vingut”, sintetit-
za Almohalla.

tRaDICIOnS | qUintO

vilabarrakes

Per primera vegada, Vilabarrakes 
ha organitzat partides de quinto, a 
l’ETC, sobretot dirigides als més 
joves de la vila. L’entitat va om-
plir sala el 26, 27 i 28 de desem-
bre, amb un centenar de persones 
cada dia. “Pel que fa a la participa-
ció hi ha hagut molt bona resposta, 
i també pel que fa a la col·laboració 
de comerços: una norantena d’es-
tabliments ens han donat més d’un 
centenar de premis per donar als 
guanyadors”, explica Pep Martí, 
un dels organitzadors de l’entitat.   

 G. P

El 22 de desembre A Cop de Taca va presentar un espectacle de contes per 
recollir fons per al projecte ‘La gota musical’, al Panamà, amb l’objectiu 
d’apropar la música a tots els nens que, allà, no tenen els recursos necessa-
ris. Hi va haver actuació de Sergi Gil amb Roser Julià i de Gabi Ruiz.   || m. .a. 

Contes solidaris amb A Cop de Taca 

SaLa DE PEtIt FORMat | la gota musical

El dia 19 de desembre, la Biblioteca Municipal va acollir un acte que home-
natja les escriptores Doris Lessing i Teresa Pàmies. L’acte va comptar amb 
més d’una cinquantena de persones i hi van actuar Agnès Hernández, Héc-
tor Hernández, Rosa M. Baró, Marina Antúnez i Mònica Mimó, sota la co-
ordinació de Mimó i l’acompanyament instrumental d’Antúnez. 

Homenatge a Teresa Pàmies i Doris Lessing

BIBLIOtECa | acte literari
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agenda

DEStaQUEM

del 3 al 12 de gener de 2020

DivenDres 3

17 h – CInEMa
Harry Potter y la orden del Fénix
auditori Municipal
Organització: ajuntament 
(castellar Jove)
gratuït. Reserves a www.auditori-
castellar.cat 

de 17 a 20 h – PROPOSta
El Patge Reial a la farmàcia 
casanovas
Farmàcia casanovas
Organització: Farmàcia casanovas

20 h – CInEMa
Harry Potter y el misterio 
del príncipe
auditori Municipal
Organització: ajuntament 
(castellar Jove)
gratuït. Reserves a www.auditori-
castellar.cat 

Dissabte 4

17 h – CInEMa
Harry Potter y las reliquias de la 
muerte (parte 1)
auditori Municipal
Organització: ajuntament 
(castellar Jove)
gratuït. Reserves a www.auditori-
castellar.cat

19 h – PROPOSta
Sessió de quinto familiar
local de la Penya Solera 
Barcelonista
Organització: Penya Solera 
Barcelonista

20 h – CInEMa
Harry Potter y las reliquias de la 
muerte (parte 2)
auditori Municipal
Organització: ajuntament 
(castellar Jove)gratuït. 
Reserves  www.auditoricastellar.cat

Diumenge 5 

18 h - PROPOSta
Cavalcada de Reis
Recorregut: espai tolrà, c. de 
Portugal, c. de Suïssa, c. de 
Barcelona, av. de Sant esteve, c. de 
St. Pere Ullastre, pg. de tolrà, c. de 
general Boadella, c. Major, pl. de cal 
calissó, ctra. de Sentmenat, pg. de 
tolrà, adoració al Pessebre vivent 
de colònies i esplai xiribec a la zona 
esglaonada del pg. de la pl. Major i 
recepció institucional a la 
pl. d’el Mirador
Organització: grup il·lusió i 
ajuntament

 
Dilluns 6

19 h – PROPOSta
Sessió de quinto familiar
local de la Penya Solera 
Barcelonista
Organització: Penya Solera 
Barcelonista
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimecres 8 

09.30 h - SORtIDa
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del caP
Organització: ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

Dissabte 11 

18 i 20.30 h - tEatRE
Rita, de La Pocket
Sala de Petit Format de l’ateneu
Organització: ajuntament

11.30 h - PROPOSta
Once Upon a time:
“Little Bear’s Spring”
ludoteca Municipal les 3 Moreres
Organització: ludoteca Municipal 
les 3 Moreres

22.30 h – BaLL
nit de ball amb el Duet Zenit
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: tot Ballant

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diumenge 12 

12 i 16.30 h - CInEMa
Cinema familiar: 
Frozen II
auditori Miquel Pont
Organització: ajuntament

12 h - PROPOSta
SonaSwing vermut
Pl. de cal calissó
Organització: SonaSwing

19 h - CInEMa
Le Mans’66
auditori Miquel Pont
Organització: ajuntament

18 h – BaLL
Ball a càrrec del duet Rico Rico
Sala Blava de l’espai tolrà
Organització: amics del Ball de Saló

‘Harry Potter i l’orde del Fénix’
divendres 3 · 17 hores · auditori 
municipal

‘Harry potter i l’orde del Fènix’ és la 
cinquena pel·lícula (2007) extreta 
de la sèrie de llibres Harry potter, es-
crits per J. K. rowling. està basada 
en el cinquè llibre de la sèrie, amb el 
mateix nom, ‘Harry potter i l’orde del 
Fènix’. està dirigida per david yates, 
i el guionista és michael goldenerg, 
reemplaçant steve Kloves que va es-
criure els guions de les quatre prime-
res pel•lícules. Ha estat doblada al 
català.

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
organització: grup pessebrista de castellar del Vallès

Exposició de Pessebres de Sant Feliu del Racó
4 i 6 de gener, de 18 a 21 h; dia 5 de gener, d’11 a 13 h a ca la pepeta
organització: grup pessebrista de sant Feliu del racó

Exposició: “no hi has jugat mai? te la recomano!”
Fins al 8 de gener al pati de les 3 moreres
organització: ludoteca municipal les 3 moreres

Exposició permanent: “trenquem reixes per la llibertat” 
exterior de l’escola municipal d’adults

Exposició permanent d’escultures de Josep Llinares 
Ermita de Sant Pere d’Ullastre
Visites concertades: 650008074

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

EXPOSICIOnS I aLtRES
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“Avi, per què el cel és tan blau? Perquè per fer-te feliç, em vaig empassar tots els núvols negres.”
Alejandro Jodorowsky

@22sylvi @martins.alrope @annagalob
un altre regal de la natura escapada de nadal a madrid Vall Fosca, desconnexió i família

MEMÒRIES DE L’aRXIU D’HIStÒRIa 

InStaGRaM · @lactual

Imatge excepcional i insòlita de la tradicional arribada de l’Ambaixador dels Reis d’Orient pels 
volts de Cap d’Any, aquesta vegada amb un helicòpter que va aterrar dins del camp de futbol Pepín 
Valls, diumenge a la tarda d’un dia gris i rúfol. A més dels seus patges, fou rebut per la Pubilla i les 
Dames d’Honor, les senyoretes Anita Rovira, Montserrat Domingo i Maria Carme Girbau. Per 
aquells anys, possiblement era la primera vegada que aterrava un helicòpter al poble.  || Fons: arxiu 

d’HistÒria de castellar ||  autor: torrents || arxiuHistoriacastellar@gmail.com ||  

FaceBooK.com/arxiuHistoria 

arribada del Sr. ambaixador el desembre de 1963

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat, 1

www.farmaciayanguela.com 

Recoma-
nació

penúltima
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Compte amb els excesos!

Durant les festes nadalenques se solen fer ex-
cessos amb el menjar i la quantitat nutricional a 
cada àpat. És normal que passi, són dies de men-
jars i/o postres que només consumim en aques-
tes dates. De fet, un 85% dels espanyols ens sal-
tem la dieta per Nadal, i de mitja pugem de pes 
entre 2 i 5 quilos. Es calcula que en només les 24 
hores entre el 24 i 25 de desembre, una persona 
consumeix de mitja fins a 6.000 calories, és a dir, 
quatre vegades més de l’habitual!
Tot plegat, és molt comprensible que passi, són 
moltes trobades amb família i amics, i encara 
queda el dia de Reis! A continuació us donem al-
guns consells per saber gestionar aquesta última 
gran trobada i fer minvar la balança:
- És preferible menjar els dolços sense sucre.
- Eviteu els excessos de greixos.
- No acumuleu la gana: mireu de fer un aperitiu 
(el més saludable possible!) 20 o 30 minuts abans 
de gran àpat per no menjar després en excés.
- Intenteu no saltar-vos cap àpat i mantenir la 
rutina de cada dia.
- Eviteu els àpats difícils de digerir, com els fre-
gits o les salses (especialment les precuinades). 
Opteu per menjars cuits o cuinats al forn/vapor.
- Limiteu el consum d’alcohol i  begudes amb gas.
- I en el màxim del possible, mireu de practicar 
una mica d’esport! 

FaRMÀCIES DE GUÀRDIa 
 
divendReS 03 CaSanOVaS 
diSSaBte 04 ROS 
diUMenge 05 yanGÜELa 
dillUnS 06 CaStELLaR 
diMaRtS 07 ROS 
diMecReS 08 PERManyER 
diJOUS 09 CataLUnya 
divendReS 10 FEnOy 
diSSaBte 11 PERManyER 
diUMenge 12 yanGÜELaZ 

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

Juan Ferrer Rifé
20/12/2019 · 76 anys
Josep Vila  Borràs 
20/12/2019 · 87 anys
Juan Luna toledano   
20/12/2019 · 67 anys
Miquel Pla tarragona
21/12/2019 · 86 anys
Luis Franco ariza 
24/12/2019 · 77 anys
Montse Font Constantí  
25/12/2019 · 83 anys
Juanita Virgili Granell         
28/122019 · 93 anys
Josep Garriga Farràs          
28/12/2019 ·72 anys

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

Montse Ribell

Som pols d’estrella. 
Pot semblar molt 
romàntic però és cert 

Astrònoma per vocació r
.g

ó
m

e
z

Des de ben petita mirava els estels, i ara, encara els observa 
des de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, de la qual 
en forma part. És feminista, una viatgera empedreïda, 
inquieta i curiosa, i somia a veure la Terra des de l’espai.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
perseverant
Un defecte que no pots dominar?
soc molt impacient
Una persona que admires?
totes les que lluiten pels seus ideals
Una astrònoma?
caroline Herschel
Un descobriment científic?
la descoberta dels primers exoplanetes
Un llibre?
‘el petit príncep’, d’a. de saint-exupéry
Una pel·lícula?
‘memòries d’Àfrica’, de sydney pollack
Un grup de música?
sigur rós
Un racó de Castellar?
m’agrada molt el nucli antic 
Una ciutat?
reykjavík
Un viatge pendent?
la patagònia

”

“

· D’on prové la teva passió per 
l’astronomia?
Al meu pare i al meu avi matern els 
agradava moltíssim. Recordo que a 
mitjans dels anys 90, va passar un 
planeta que es veia a ull nu, sense te-
lescopi. Amb la meva germana vaig 
anar a l’Agrupació Astronòmica de 
Sabadell per veure’l, i des de llavors 
que en formo part.

· Mirar el cel, els estels, sempre 
ha fascinat els éssers humans.
Sí, perquè te n’adones de com de pe-
tits i de ridículs som. Nosaltres venim 
d’aquí, d’aquest univers. Som pols 
d’estrella. Pot semblar molt romàn-
tic, molt poètic, però és cert. No sa-
bria dir-te perquè m’agrada l’astro-
nomia, és una cosa que em surt del 
cor. Veure els planetes per un telesco-
pi és una cosa que t’enamora. Veure 

el Sol, la Lluna, una galàxia... En una 
galàxia hi ha milers de milions d’es-
trelles, i per tant, hi ha milions i mi-
lions de planetes. Tota aquesta infi-
nitat, que no s’acaba mai, em fascina.

· Quin és el fenomen astronòmic 
més memorable que has vist?
N’hi ha molts, però sobretot veure 
passar Venus per davant del Sol. 
D’això se’n diu trànsit. Mercuri no 
he aconseguit veure’l mai. Els aste-
roides també m’encanten. Durant 
una temporada vaig dedicar-me a 
observar-los i a fer el seu seguiment.

· Fas turisme astronòmic?
M’apassiona viatjar, però no he fet 
gaire turisme astronòmic. Sempre 
que viatjo fora, si puc, si hi ha un ob-
servatori, intento visitar-lo. Sobre-
tot m’agraden els observatoris antics, 
com l’observatori Fabra a Barcelona. 
Tinc pendent anar a l’observatori del 
Teide, a Tenerife. 

· I veure la terra des de l’espai!
I tant! És un dels meus somnis, des 
de ben petita. Poder veure des de l’es-
pai el planeta Terra. Quan era una 
nena volia tenir un globus terraqüi, 
per poder veure la Terra i fer-la girar.

· Per observar una nit els estels 
a Castellar, què ens recomanes?
Muntanya, un lloc amb poca conta-
minació lumínica. A Barcelona o Gi-
rona és impossible veure res. Imagi-
na’t els egipcis, quan no hi havia llum 
de nit, sense contaminació. Els es-
tels els il·luminaven, se’ls queien al 
damunt! Com no havies de mirar al 
cel i sentir-te fascinat... Era impos-
sible no alçar la vista.

· Des de fa uns anys, treballes per 
redescobrir la figura d’algunes 
astrònomes oblidades.
Sí, vull treure-les a la llum. Des de 
l’Agrupació Astronòmica de Saba-
dell fem llibres, revistes... I quan vaig 

entrar a formar part a la Junta Di-
rectiva, em van dir, en una juguesca, 
que segur que no podria trobar més 
de deu dones astrònomes. Això per 
a mi va ser un repte i vaig començar 
a buscar-les en una època en què no 
teníem internet a l’abast. T’asseguro 
que vaig trobar moltíssimes dones!  

· Per què no han tingut tanta re-
percussió les astrònomes?
Abans, les dones astrònomes no 
podien presentar treballs propis 
amb el seu nom. Feien servir pseu-
dònims, o els publicaven amb nom 
del seu marit, d’un parent o d’un 
amic. Aquest és el cas de Caroline 
Herschel. El seu germà era un as-
trònom molt reconegut, que va des-
cobrir planetes com Urà.

· Què en sabem, de Caroline 
Herschel?
La vocació de la Caroline era ser can-
tant d’òpera, però ho va deixar tot per 

ajudar el seu germà en les recerques. 
No es va casar mai, ni va tenir fills. 
Treballava de dia com a “esclava de 
casa” i de nit ajudava el seu germà a 
mirar el cel. Ella també va descobrir 
moltes coses, i tanmateix, després 
de tota una vida de sacrifici, quan 
va morir les últimes paraules que 
va pronunciar van ser: “digueu que 
jo no he servit per a res”. Això ho va 
dir una dona que va dedicar tota la 
seva vida a l’astronomia, al seu germà 
i als altres! És una vida molt trista. 

· Una altra de les teves passions 
és col·leccionar tota mena d’edi-
cions de ‘El Petit Príncep’.  
En tinc prop de 200! De joveneta vaig 
llegir El Petit Príncep en francès, però 
no el vaig entendre. Anys després, el 
vaig recuperar, i em va encantar la 
història, la innocència del Petit Prín-
cep. A partir d’aquí, vaig començar 
a comprar-los en diversos idiomes, 
també com a record dels viatges. 

 Rocío Gómez


