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Setmanari d’informació local

Una família castellarenca saluda el rei ros durant la cavalcada de diumenge passat en un punt del recorregut pels carrers del centre.|| q. pascual

Els Reis de casa
cavalcada | P02 i 03

Milers de castellarencs van seguir el pas per  
la vila de les carrosses de Ses Majestats

política | P04

Castellar tanca el 2019 amb 
una taxa d’atur del 8,4%, 
la més baixa de la dècada

Valoració local de 
la investidura de 
Pedro Sánchez

ocupació | P06 
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Els reis escampen la màgia
Milers de castellarencs van seguir el pas de les carrosses de Ses Majestats d’orient pels carrers de la vila

És un dels dies més màgics per als 
més petits, i queda reflectit a les 
seves cares quan veuen passar tota 
la comitiva reial. Milers de castella·
rencs van sortir al carrer per veure 
el desembarcament de Ses Majes·
tats a la vila, carregats de regals i 
amb més d’una tona de caramels, a 
més de carbó per a aquells infants 
que no van fer bondat durant l’any 
passat. La Cavalcada de Reis 2020, 
organitzada per 46è any consecu·
tiu pel Grup Il·lusió, va fer dels reis 
Melcior, Gaspar i Baltasar els grans 
protagonistes de Castellar la vigília 
del 6 de gener.

Les voreres i els balcons es van 
omplir per gaudir de la comitiva de 
carrosses. L’any passat, els vehicles 
reials es van renovar gràcies als pres·
supostos participatius. Així doncs, 
en aquesta cavalcada, Ses Majestats 
van tornar a mostrar les noves tecno·
logies que incorporen les carrosses, 
com el sistema de mapeig que pro·
jecta imatges a les façanes dels edifi·
cis. Els Reis d’Orient van desfilar per 
la vila al damunt de tons galàctics, 

 G. P./ C. D.

Els ulls dels infants reflecteixen la il·lusió de veure l’arribada de Ses Majestats a Castellar del Vallès en la nit més màgica de l’any. || q. pascual

esglaonada del passeig de la plaça 
Major. Als tres Reis d’Orient, els es·
perava el Pessebre Vivent de Co·
lònies i Esplai Xiribec. Allà, hi van 
representar l’adoració. Finalment, 
l’alcalde Ignasi Giménez va entre·
gat la Clau Màgica de la Vila als tres 
Reis d’Orient a la plaça del Mira·
dor: “El que avui està clar és que 
l’Ajuntament té una funció que és 
la de donar la clau màgica que obre 
totes les portes, de totes les cases i 
pisos de Castellar del Vallès. Una 
clau que obrirà també una mica 
els nostres cors. Esperem que el 
principal regal que ens puguin por-
tar els Reis Mags sigui esperança, 
justícia i solidaritat perquè gràci-
es als desitjos i a les il·lusions dels 
nens i nenes de Castellar el poble 
també és molt millor”, va manifes·
tar Giménez. 

Gaspar, en nom dels tres Reis, 
va donar les gràcies al poble de Caste·
llar per la rebuda. “Estem molt con-
tents d’estar aquí. I volem agrair 
l’organització d’aquesta cavalca-
da al grup Il·lusió”.  

Els Reis Mags ja podien obrir 
les portes de Castellar per deixar els 
seus regals als menjadors. 

Un Nadal inclusiu a 
Castellar del Vallès

+ CAVALCADA 

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès s’ha sumat enguany a una 
campanya de Nadal inclusiu amb 
l’objectiu d’afavorir que totes 
les persones amb diversitat 
funcional puguin gaudir de l’oci 
amb les mateixes oportunitats que 
qualsevol altra persona, i ajudar 
així a minorar les seves dificultats.
En aquest sentit, diumenge 5 de 
gener, en el marc de la cavalcada 
de Reis, es va  reservar una zona 
preferent per a persones amb 
necessitats especials a la plaça 
d’El Mirador, en el moment en 
què Melcior, Gaspar i Baltasar 
van rebre de mans de l’alcalde 
la clau màgica que obre la porta 
de totes les llars de Castellar. 
El fet de disposar cues 
específiques per a aquests nens 
i nenes o accessos directes a 
les activitats que s’organitzen 

permet que tots i totes puguin 
gaudir igual de les festes.
L’únic requisit per poder accedir a 
aquesta zona va ser portar el car-
net de discapacitat. Amb aquesta 
iniciativa, es pretén minimitzar 
els efectes angoixants que sovint 
produeixen en aquestes persones 
l’espera, com l’excés d’estímuls, 
el fet d’estar envoltades de molta 
gent, la seva condició física o mo-
triu o la dificultat per expressar-se 
o comunicar-se, unes circumstàn-
cies que no els permeten gaudir 
dels actes socials i d’oci en les 
mateixes condicions que la resta.
La campanya Nadal inclusiu 
està promoguda pel projecte 
Mamas G, un blog que va néixer 
fa poc més d’un any amb 
l’objectiu de donar a conèixer 
totes les necessitats especials. La 
campanya va néixer el Nadal del 
2019 i aquest any ja s’han adherit 
molt municipis catalans, com 
Castellar del Vallès, Palau-solità i 
Plegamans, Arenys de Mar, Olesa 
de Montserrat o Lliçà d’Amunt.

adornats per efectes especials que 
van deixar nens i nenes bocabadats

L’Ambaixador, a través dels aju·
dants que el van acompanyar, van re·
collir diferents cartes d’última hora. 
I, a banda dels vehicles de Ses Majes·
tats, també van serpentejar els car·
rers dues carrosses més: una habita·
ció per a infants, plena de rellotges, 
que recordava els més petits que cal 
anar a dormir d’hora, i un vapor antic. 
A més de les carboneres, que anaven 
ballant i animant la gent.

Com l’any passat, la música i 
els motors de les carrosses van ar·
rencar entorn de les 18 h a l’Espai 
Tolrà. La comitiva va enfilar els car·
rers de Portugal, de Suïssa, de Bar·
celona i, l’avinguda de Sant Esteve, 
es van anar acostant al nucli de la 
vila. Les majorets, marcant ritme, 
evidentment no van faltar a la caval·
cada. Tampoc els Capgirats, Colòni·
es i Esplai Xiribec, l’AMPA de l’Es·
cola Mestre Pla  i diversos vehicles 
d’acompanyament d’empreses i col·
laboradors, com l’ADF, els Bombers 
Voluntaris, la policia local i el servei 
d’ambulàncies.

Després del passeig Tolrà, la 
comitiva va desembocar a la zona 
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UN DELS MOMENTS MÉS ESPERATS PER LES FAMÍLIES
Els Reis d’Orient van desfilar per la vila amb carrosses de tons galàctics, adornades per efectes 
especials que van deixar nens i nenes, però també adults bocabadats. Aquest és el segon any en 
què la cavalcada fa servir noves tecnologies que incorporen un sistema de mapeig que permet fer 
projeccions.   || foto: q. pascual 

SES MAJESTATS  VISITEN EL PESSEBRE VIVENT
Després de desfilar pel passeig Tolrà, la comitiva de Ses Majestats els reis va desembocar a la zona 
esglaonada del passeig de la plaça Major. Als tres Reis d’Orient, els esperava el Pessebre Vivent de Colònies 
i Esplai Xiribec. Allà, com ja és tradició de la cavalcada castellarenca hi van representar l’adoració, el 
moment culminant de les festes nadalenques. || foto: q. pascual

LLIURAMENT ALS REIS DE LA CLAU MÀGICA QUE OBRE TOTES LES PORTES
El rei Gaspar, en nom dels tres Reis, va donar les gràcies al poble de Castellar per la rebuda que els hi 
van oferir els veïns i veïnes. “Estem molt contents d’estar aquí. I volem agrair l’organització d’aquesta 
cavalcada al grup Il·lusió”, va dir el rei ros tot just en rebre la clau màgica de la vila de mans de l’alcalde, 
Ignasi Giménez, qui va demanar als reis “esperança, justícia i solidaritat”. || foto: q. pascual 

L’AJUT DELS PETITS CARTERS ÉS IMPRESCINDIBLE EN UNA NIT MÀGICA
Els tres reis mags d’Orient van comptar amb uns col·laboradors molt especials per recollir les cartes 
amb desitjos de petits grans: uns petits carters de la vila que van participar en la comitiva de Ses 
Majestats desfilant amb la seva oficina postal mòbil i, com ja és habitual, van ser dels més animats 
a l’hora de repartir carmels als assistents. || foto: q. pascual 
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S’obre nova etapa 
política a Espanya
les forces polítiques locals fan balanç de la investidura de pedro 
Sánchez com a president i el seu inèdit govern de coalició progressista

Una coalició de partits d’esquerres 
governarà Espanya per primer cop 
des de la restauració de la democrà·
cia. És el resultat de les negociacions 
que ha hagut de fer el PSOE amb Uni·
des Podem i altres partits per poder 
formar govern i investir Pedro Sán·
chez com a president, després de 
dues eleccions generals i una inves·
tidura fallida. 

A la primera votació, dissabte 
4, no es van aconseguir els vots re·
querits, per això va ser necessària 
la segona votació, que va tenir lloc 
dimarts, 7 de gener. Pedro Sánchez 
era reelegit president del govern 
espanyol per la mínima: 167 vots a 
favor corresponents al PSOE, Uni·
des Podem, PNB, Més País, Terol 
Existeix, Compromís, BNG i Nova 
Canàries. 165 en contra, els del PP, 
Vox, Cs, JxCat, CUP, Navarra Suma, 
Partit Regionalista de Cantàbria i 
Coalició Canària. I 18 abstencions, 
que són dels 13 diputats d’ERC i els 
5 de Bildu.

L’alcalde de la vila, Ignasi Gi·
ménez, ha celebrat la formació de 
govern per poder desencallar molts 
projectes: “Aquesta situació que 
s’ha viscut de provisionalitat ab-
soluta en els darrers mesos ha fet 
que molts programes i propostes 

  C.D. no tiressin endavant. Condicio-
nava molt les administracions”. 
Giménez confia que ara es pugui 
desplegar el programa social que 
va presentar el PSOE i propostes 
“com derogar la reforma laboral, 
impulsar la llei de canvi climàtic, 
abordar la reforma educativa i una 
nova etapa per a Catalunya”. Res·
pecte com veu la coalició d’esquer·
res, per a Giménez el nou govern –
que en principi comptarà amb tres 
vicepresidències– ha de ser capaç de 
crear un clima de confiança perquè 
l’oposició serà molt severa.

El portaveu d’ERC, Rafa 
Homet, entén que l’abstenció d’Es·
querra Republicana de Catalunya 
pot suposar una contradicció per a 
molta gent: “Però també és veritat 
que hi ha una part de catalans i ca-
talanes que creuen que un govern 
d’esquerra a l’Estat espanyol pot 
facilitar les coses, com el referèn-
dum d’autodeterminació, pot fa-
cilitar el diàleg i, per tant, es dona 
una oportunitat, tot i que molt es-
cèptica, i des de la desconfiança, 
però com a mínim s’ha de provar”.

El portaveu local de JxC, Pau 
Castellví, clarifica la posició contrà·
ria de Junts per Catalunya a la inves·
tidura de Pedro Sanchez: “La nostra 
intenció era votar que sí o abste-
nir-nos, sempre que es complis-
sin unes condicions. Entenem que 

estem en una situació d’excepcio-
nalitat, que no podem deixar que 
es normalitzi, perquè tenim com-
panys i companyes a la presó i mol-
tes persones reprimides. I com no 
hi ha hagut compromís de redre-
çar la situació, hem votat que no”. 

Des d’una altra força indepen·
dentista, la CUP, Roger Farriol, ha 
recordat que la Candidatura d’Uni·
tat Popular no va a Madrid a pactar 
res: “Volem dificultar la governa-
bilitat. Nosaltres no ens conside-
rem uns ingenus. No creiem que 
hi hagi cap via democràtica ni cap 
tipus de reforma sense ruptura de 
cara a l’Estat. Realment creiem 
que l’Estat espanyol és un estat ir-
reformable, que impedeix la sobi-
rania nacional i social dels pobles, 
i creiem que es resoldrà al carrer. 
L’únic que podem fer es seguir tre-
ballant per obrir des de baix allò 
que alguns volen tancar des d’allà 
i per això som a Madrid, també”.

Des de Ciutadans, Matías de 
la Guardia, portaveu de la formació 
a Castellar, considera que Espanya 
serà ingovernable amb aquesta coa·
lició. “És una coalició amb partits 
que no han condemnat el terroris-
me, partits que estan en contra de 
la Constitució i contra les autori-
tats estatals que han permès anys 
de convivència. Partits que incen-
tiven la desobediència a les lleis...

Pedro Sánchez, durant el debat de la seva investidura aquesta setmana . || cedida

tot això no representa, ni de lluny, 
el que vol la majoria de la població 
espanyola”. De la Guardia creu que 
no tots els membres del PSC seguei·
xen les directrius de Pedro Sánchez i 
per això justifica l’intent, per part del 
seu partit, de convèncer a alguns ba·
rons socialistes perquè votessin en 
contra del PSOE, “penso que és una 
estratègia legítima”.  

El secretari de comunicació 
del Partit Popular a Castellar, Agus·
tí Bernad, ha qualificat Pedro Sán·
chez d’excel·lent actor: “El que està 
fora de tota lògica és que els que 
han estat els teus enemics durant 
tota la campanya després siguin 
els teus amics. Jo sempre he dit que 
un acord entre les dues primeres 
forces de l’estat, el PSOE i el PP, és 
perfectament possible però aquest 
senyor, Pedro Sánchez, ha volgut 
evitar a tota costa aquest acord. 
Estem abocats a una possible crisi 
econòmica, amb reptes territorials 
complicats i en comptes de buscar 

iNVeStiDUrA | balanç dE lES foRcES localS

punts d’acord, ha fet tot el contrari, 
criminalitzar l’adversari”.

Humberto Carrero, portaveu de 
Podem a Castellar, afirma que s’ale·
gren perquè aquesta segona vegada 
tot hagi sortit satisfactòriament: “Ja 
hi ha un govern, ara ve la segona 
part, poder governar. Ho han de fer 
amb mires de futur, no amb mires 
partidistes”. Per a Carrero, el nou 
govern ha de ser ossat: “Hi ha vàries 
situacions que s’han d’arreglar i no 
tothom està d’acord en què s’arre-
glin, hi ha gent que vol que les coses 
continuïn malament. La reforma 
laboral, la llei de lloguers i la de les 
pensions. Això portarà molta cua”. 

Respecte si els nous aliats s’en·
tendran, assegura que tenen l’obliga·
ció de fer·ho: “Perquè si no, els que 
venen darrere acabaran amb ells, 
perquè l’oposició ha estat massa 
dura fins ara. El PP sap que ha de 
ser més moderat si vol tornar en un 
futur perquè si no, estarà en la ma-
teixa tessitura que Vox”, ha dit. 

A mitjans del mes de desembre, l’alcalde de 
la vila, Ignasi Giménez, i el primer tinent d’al·
calde, Joan Creus, van anar  a visitar al Cen·
tre Penitenciari de Lledoners Jordi Sánchez, 
expresident de l’Assemblea Nacional Catala·
na (ANC) i exdiputat de JxCat, condemnat pel 
Tribunal Suprem a 9 anys de presó per sedi·
ció. Així ho va fer públic Giménez en una en·
trevista al magazín Dotze de Ràdio Castellar 
per valorar la investidura del nou govern de 
Pedro Sánchez. Segons va detallar l’alcalde, 
es va tractar d’una “visita privada, progra-
mada des de feia temps”, ja que, tant Gimé·
nez com Creus coneixen Jordi Sánchez des 
de l’època en què aquest últim era adjunt al 
Síndic de Greuges. La trobada, qualifica·
da de molt profitosa per l’alcalde, va servir 
“per compartir punts de vista en relació 
al conflicte polític a Catalunya”.

Justament aquest dimecres ha trans·

L’alcalde Giménez va visitar al
desembre Jordi Sànchez a Lledoners

imatge d’arxiu de Jordi Sànchez. || cedida

Som De CASteLLAr-PSC | tRobada JUNtS Per CAtALUNyA | tRibunalS

Junts per Castellar demana a les forces in·
dependentistes, als Comuns i al PSC, que 
“no segueixin avalant ni un minut més 
aquest cop d’estat de la dreta espanyo-
la, que no contribueixin a donar estabili-
tat a l’Estat espanyol”. Al mateix temps, 
proposen “bastir plegats un consens par-
lamentari sòlid entorn les institucions 
catalanes, ratificant la figura de Quim 
Torra com a president, obviant la deci-
sió de la JEC [Junta Electoral Central] 
i confrontant-la obertament”.

Aquest posicionament polític fet pú·
blic per la formació castellarenca a través 
d’un comunicat respon a la decisió presa 
divendres passat per la JEC “de deposar, 
altra vegada, un president de la Genera-
litat i de retirar la seva condició de di-
putat”. Segons sostenen, la decisió de la 
JEC suposa, “de facto, la suspensió de la 

Junts per Castellar defensa Torra 
davant la inhabilitació de la JEC

cendit que Sànchez la setmana que ve dema·
narà el seu primer permís ordinari per sor·
tir de la presó de Lledoners on compleix la 
condemna dels nou anys en haver complert 
ja una quarta part de la pena imposada pel 
Suprem.  || redacció   

democràcia i la vulneració dels drets de re-
presentació de la ciutadania de Catalunya 
representada en el Parlament”. “No accep-
tem aquesta ingerència de la judicatura es-
panyola i donem suport al president com a 
representant legítim del Govern, investit 
democràticament pel Parlament sorgit de 
les urnes”, sostenen.   || redacció

Quim torra, en un acte a Castellar l’any passat. ||q. p.
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+ reBAiXeS

Segons dades del Consell de Gremis 
de Comerç, Serveis i Turisme, el 
sector del comerç preveu un augment 
d’entre un 3% i un 5% de les vendes 
aquestes rebaixes d’hivern respecte 
l’any passat. Aquest moment de l’any 
concentra pràcticament el 40% del 
que facturen. A més, fins ara les tem-
peratures suaus de l’últim mes han 
refrenat les vendes de roba d’hivern i 
calçat, dos dels productes estrella de 
les rebaixes de gener. Els comerciants 
confien que la meteorologia canviarà 
durant el mes i despertarà el consum. 
L’Organització de Consumidors i 
Usuaris ha tornat ha publicar per 
a aquesta campanya una guia per 
evitar els enganys durant els dies de 
promocions frenètiques. L’entitat 
recomana fer una llista de les coses 
que es necessiten per no caure en 
compres compulsives. A més, avisa 
que els productes rebaixats han de 
ser articles que es poguessin trobar 
abans a les botigues i que la seva 
qualitat no pot ser inferior en el mo-
ment del descompte. També demana 
que les botigues mostrin de manera 
visible el preu rebaixat i l’anterior en 
les etiquetes i que els consumidors 
tinguin clar que la garantia del que 
compren segueix sent la mateixa.

es preveu que les 
compres creixin entre 
el 3% i el 5%, segons 
els comerciants

unes rebaixes amb molt d’estoc

Als comerços de la vila es pot veure descompte de fins el 50%, com en el cas d’esports Castellar. || i. vizuete

Ja no es produeixen les cues habitu·
als del 7 de gener a l’espera que obrin 
els comerços el primer dia de rebai·
xes, bàsicament perquè ja no hi ha 
una data clau per a l’inici. Això ha 
fet que hi hagi un canvi d’hàbits de 
consum dels clients i que fins i tot la 
gent no esperi que hi hagi rebaixes 
per comprar.  

Maria Armengol, membre de la 
junta de Comerç Castellar i respon·
sable de la botiga Esports Castellar, 
explica que “abans del 7 de gener 
ja teníem productes seleccionats 
en rebaixes i ara tota la botiga està 
de rebaixes”. Els descomptes poden 
arribar al 60% en alguns productes. 
Tot i que, en general, la campanya de 
Nadal s’ha tancat amb bones vendes, 
“encara tenim estoc per vendre”, 
admet Armengol.

Alícia Beneyto, de Luque & 
Luque Sabaters, considera que les 
rebaixes “ja no són el que eren, la 
gent no s’espera a la porta abans 
d’obrir, però s’han de fer rebaixes”. 
Com pensa Armengol, Beneyto con·
sidera que “venim d’una bona cam-
panya de Nadal”. També conside·

Molts aparadors 
llueixen descomptes 
des de dimarts, però la 
majoria de comerços 
fan rebaixes des 
d’inici de mes

 Jordi rius

ra que “la gent ja no s’espera a les 
rebaixes, ara compra quan vol, és 
més impulsiva. Si li donen diners 
per Reis i veu el producte abans, 
ja se’l compra”. A la botiga els des·
comptes poden ser de fins al 30%.  Els 
descomptes poden arribar als 40  i al 
50% a la botiga de roba Be by Luxury,  
regentada per Belinda Gil.  La botiga 
va començar les rebaixes dimarts i 
“vam notar molt moviment”, afir·
ma la seva germana Emma, respon·
sable també de l’establiment Luxury 
Beauty. Al març comença la nova 
temporada de primavera “i tot el 

CoNSUm | caMpanya d’hivERn

que no hagis venut abans, t’ho men-
ges”. Com que fins ara hem tingut un 
hivern calorós, hi ha molt estoc a les 
botigues de roba, però pot ajudar a 
les vendes la baixada de les tempe·
ratures en els pròxims dies.

 bona campanya de nadal

La regidora d’Activitat Econòmica i 
Treball, Anna Màrmol, ha explicat 
que, si bé en un primer moment  sem·
blava que la campanya “començava 
una mica fluixa”, el fet que els hàbits 
de compra hagin variat ha provocat 
que “la sensació en la majoria de 

comerciants amb qui he estat par-
lant és que tots hem anat a última 
hora però que, en general, estaven 
satisfets amb els resultats que ha-
víen tingut”.

Respecte les rebaixes, Màrmol 
considera que el fet que no existeixi 
un període tan acotat de rebaixes i  
que molts comerços ofereixin des·
comptes preferencials als clients 
més habituals dies abans fa que les 
rebaixes d’hivern “siguin més rela-
xades”. On sí es pot acusar més l’im·
pacte de les rebaixes en els grans ma·
gatzems i centres comercials. 
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La dècada dels anys 10 va arren·
car amb els estralls de l’esclat de 
la bombolla immobiliària i la crisi 
financera mundial colpejant fort 
l’economia a tot el territori. L’any 
2010 va  arrencar amb 1.834 caste·
llarenques i castellarencs desocu·
pades, una taxa del 15% d’atur, que 
encara aniria a pitjor l’any 2012. Deu 
anys després el panorama –si més 
no amb les xifres a la mà– és ben 
diferent. El desembre del 2019 s’ha 
tancat amb 971 persones a l’atur, 
gairebé un miler menys que fa una 
dècada i amb una taxa d’atur lleu·
gerament per sobre del 8%. 

El creixement econòmic del 
país es va notar en la creació d’ocu·

10 anys d’evolució positiva de l’atur

castellar tanca 
el 2019 amb una 
de taxa d’atur del 
8,4%, de les més 
baixes de la dècada 
(971 desocupats)

 redacció

pació a Castellar a partir del 2016, 
quan el nombre d’aturats a Caste·
llar va experimentar un descens 
dels 1.467 desocupats del 2015 als 
1.240 amb què es tancava l’any se·
güent. A finals del 2017 el panora·
ma ja havia canviat sensiblement 
i amb taxa d’atur entre el 8 i el 9% 
el nombre d’aturats  va començar 
a situar·se per sota del miler de 
persones. De fet, el 2019 ha estat 
el millor any de la dècada i només 
al març i a l’agost de l’any passat 
es van donar xifres lleugerament 
per sobre dels 1.000. La xifra més 
baixa de desocupats va ser al mes 
de juny, que es va tancar amb 919 
castellarencs a les llistes de l’atur. 
El segon semestre de l’any, l’atur 
ha evolucionat a l’alça, però s’ha 
tancat amb una trentena de deso·
cupats menys que a principis d’any.

perfil de l’aturat

El perfil majoritari de les perso·
nes aturades a Castellar indica que 
principalment és un col·lectiu for·
mat per dones majors de 45 anys. La 
taxa d’atur general de Castellar ha 
anat experimentant un important 
descens en els darrers anys i s’ha 
situat en el 8%, però mentre entre 
els homes baixava més decidida·

eVoLUCió trimeStrAL De L’AtUr A CASteLLAr L’ANy 2019

Mes mArÇ· 1.003 persones

Mes JUNy · 919 persones

Mes SetemBre · 977 persones

Mes DeSemBre · 971 persones

ment, entre les dones s’acumulaven 
bosses d’atur de difícil combat. Se·
gons dades del darrer Infoatur del 
Vallès Occidental, mentre la taxa 
d’atur entre els homes se situa al 
6,51%, entre les dones es dispara al 
10,83%. Per edats, la franja d’edat 
que presenta més dificultats d’in·
serció laboral és la dels majors de 
55 anys, en què la taxa d’atur s’en·
fila al 19%. Entre els 30 i els 44 anys 
és la franja d’edat amb més pobla·

ció en actiu ja que la taxa es troba 
en el 5,4%. 

taxa d’atur estable

Des de la Regidoria d’Activitat Eco·
nòmica i Treball, la seva responsa·
ble, Anna Màrmol, considera que, 
“a nivell de contractació, podem 
estar contents, perquè la taxa ha 
baixat clarament en aquests 10 
anys del 15 al 8%. El que passa és 
que encara ens queda feina per-

què els contractes que tenim no 
són de llarga durada i moltes ve-
gades amb un sou per sota dels mí-
nims”. La regidora també suratlla 
que la taxa d’atur està “en els ni-
vells d’abans d’entrar a la crisi i 
s’està estabilitzant”. 

Sobre els col·lectius conside·
rats de difícil inserció laboral, Màr·
mol recorda que “la situació no és 
específica de Castellar, es dona a 
tot el territori i, per tant, inten-
tem  fer formacions adreçades a 
aquests col·lectius per a la seva 
inserció al mercat de treball”. 
En aquest sentit, apunta  els plans 
d’ocupació que s’acaben de posar 
en marxa amb subvenció de la Di·
putació, que inclouen col·lectius de 
dones i majors de 45 anys, i també 
recorda que des de l’Ajuntament 
s’ofereixen subvencions per a les 
empreses que contractin aturats de 
Castellar, principalment majors de 
45 anys. “Aquest any la subvenció 
per persona contractada pot ar-
ribar fins els 4.000 euros i espe-
rem poder fer una valoració po-
sitiva de la mesura”, assenyala la 
regidora, que recorda que aquests 
ajuts es donen a canvi de contracta·
cions de llarga durada que perme·
tin estabilitat laboral.  

emPreSA | pla dE la bRuguERa

Cobutrade ocuparà la 
nau reconstruïda
Cobutrade, empresa líder durant 
més de 20 anys en el sector de ser·
veis a grans marques nacionals i in·
ternacionals en la compra d’estocs, 
és el nou inquilí de la nau reconstruï·
da del Pla de la Bruguera, que abans 
ocupava Dispopack, fins que la nau es 
va cremar l’estiu del 2018.  L’adquisi·
ció per part de Cobutrade permetrà 
modernitzar·ne els processos i aug·
mentar el servei als seus clients. La 
nova nau, que encara està en cons·
trucció, disposa d’una superfície de 

1.482 metres quadrats. El nou dis·
seny de la nau permet la llum ambi·
ent de treball natural de forma trans·
versal, alhora que es complementa 
amb unes lluernes tèrmiques a la co·
berta. La façana principal d’entra·
da està presidida per un mur corti·
na de vidre de gran format on hi ha 
un espai d’oficines de 250 m2 distri·
buït en dues plantes, que acull una 
zona de show room. Les instal·lacions 
modernitzaran l’empresa Cobutra·
de i podran simplificar i millorar els 

seus processos en el servei. A la zona 
de magatzem, i amb més de 9 metres 
d’altura, Cobutrade podrà emmagat·
zemar prop de 1.300 palets. El disseny 
inicial del projecte contempla l’efici·
ència i l’eficàcia amb el medi ambient 
aplicant entre moltes altres mesures 
la il·luminació LED a tot l’edifici o la 
recollida d’aigües pluvials cap a uns 
dipòsits que permetin estalviar aigua 
per a ús propi i del reg de les zones 
perimetrals de la nau.

Des dels seus inicis, l’empresa 
s’ha diferenciat pel seu respecte ri·
gorós al procés de gestió de diferents 
marques d’esport i moda com Stra·
divarius, Zara, Bershka, Massimo 
Dutti, H&M, Martinelli, Sisley, Be·
netton, Sita Murt i Kiabi, entre d’al·
tres.   || redacció.el cartell de l’empresa Cobutrade ja llueix a la nova nau del Pla de la Bruguera. || J. rius

|| font: observatori de treball de la generalitat

eVoLUCió DeL NomBre D’AtUrAtS A CASteLLAr DeL VALLÈS DeS DeL 2010 FiNS AL 2019

2010 2011 2012

tAXA D’AtUr 

2010: 14,99%

2019: 8,4%

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

1.738

1.850

2.069

1.945

1.713

1.467

1.240
1.123

982
971
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Els castellarencs Jesús Borjabad 
Delgado i Alicia Láinez Gómez van 
rebre la setmana passada la Meda·
lla Centenària del Departament de 
Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat, una distinció que s’ator·
ga a totes les persones residents a 
Catalunya que han fet cent anys o 
estan a punt de complir·los. La pri·
mera de les medalles commemora·
tives personalitzades, gravades amb 
el nom de la persona i l’any de cele·
bració del seu centenari, es va ator·
gar a Jesús Borjabad el dijous 2 de 
gener a l’Obra Social Benèfica, men·
tre que Alicia Láinez la va rebre al 
seu domicili. En tots dos actes, l’en·
carregat de lliurar la medalla va ser 
l’alcalde, Ignasi Giménez, acompa·
nyat del regidor de Cicles de Vida, 
Dani Pérez, i del 1r tinent d’alcalde, 
Joan Creus. Jesús Borjabad i Alicia 
Láinez s’han afegit a la llista de per·
sones empadronades a Castellar del 
Vallès que han arribat a complir cent 
anys. En l’actualitat, a la vila hi ha 
onze persones que superen el segle 
de vida: cinc dones i un home de 100 
anys, quatre dones de 101 anys i una 
dona de 102 anys. ||  text: redacció / 

fotos:cedides

Jesús borjabad i alicia laínez 
reben la Medalla centenària

GeNt GrAN | anivERSaRiS

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Castellar va mobilitzar·se 
ahir dijous contra un possible desnonament en un habitatge del carrer Santia·
go Rusiñol on hi viu una mare amb dues filles menors d’edat. La dona va ocupar 
per necessitat l’habitatge fa un any i mig. Mentre esperava la secretària judicial 
·visita que finalment no es va produir· Noèlia Rosales, portaveu de la PAH, va 
explicar que “estem intentant negociar  amb Servihabitat ·propietària de 
l’habitatge·  perquè ella vol pagar un lloguer i així poder-se quedar al pis que 
està a un bloc buit però encara no tenim cap resposta”. Noèlia Rosales ha re·
cordat que Servihabitat, vinculada a “la Caixa”, s’ha venut a un fons voltor.  La 
portaveu de la PAH explica que  Servihabitat els ha constestat que “amb ocu-
pes no pacten”. El regidor de Drets Socials, Joan Creus, que estava present a 
la protesta, va apuntar que la mare és usuària dels serveis socials municipals  
i, com amb moltes famílies que necessiten suport,  “intentem primer regula-
ritzar la situació, hem intentat que tingui el subministrament d’aigua que 
és una competència municipal i hem accelerat qualsevol actuació al tenir 
dos menors a càrrec” i del que es tracta “és d’arribar a un acord amb l’en-
titat financera i que pugui tenir un lloguer social en relació als  ingressos 
que té la família”.  Quan es va rebre l’avís de desnonament, el consistori va fer 
els primers contactes amb Servihabitat.  ||  text i foto: J. rius

Protesta de la PAH davant d’un habitatge

PAh CASteLLAr| Mobilització
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la zbE afectarà 85.000 
vehicles a la comarca

trànsit intens a la B-124, a la zona del polígon de la Bruguera. || arxiu

La Zona de Baixes Emissions (ZBE) 
de Barcelona ha entrat en vigor a par·
tir de l’1 de gener. L’accés dels vehicles 
més contaminants a la capital, però 
també a l’Hospitalet de Llobregat, i al·
gunes zones de Cornellà de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat i Sant Adrià 
del Besòs, està prohibida i es sancio·
narà. Val a dir que la restricció només 
s’aplicarà els dies feiners, de dilluns a 
divendres, de les 7 hores a les 20 hores. 

Aquesta mesura ha aixecat molta 
polseguera entre els usuaris que no po·
dran accedir a la capital i als municipis 
de l’Àrea Metropolitana que s’han ad·
herit a la ZBE. Tanmateix, l’Ajuntament 
de Barcelona ha anunciat que la infrac·
ció no se sancionarà fins a l’1 d’abril del 
2020, tot i l’entrada en vigor de la ZBE. 
Les multes a turismes i a motos tindran 
un cost de 100 a 499 euros. Si s’ha produ·
ït un episodi de contaminació, la multa 
oscil·larà entre els 500 i els 999 euros. 

la zona de baixes Emissions de barcelona i de diversos municipis 
de l’Àrea Metropolitana ha entrat en vigor des de l’1 de gener

 redacció

En el cas de reincidència, les multes po·
drien augmentar un 30%. 

D’altra banda, els vehicles profes·
sionals com camions, furgonetes, auto·
cars i autobusos tindran una moratòria 
d’un any per adaptar·se a la normativa. 

Durant aquest temps, podran circular 
sense el distintiu de la DGT.

Ara bé, els cotxes més contami·
nants comptaran amb un màxim de 10 
autoritzacions a l’any per circular dins 
l’àrea restringida. El permís tindrà un 

cost de 2 euros i una durada d’un dia. En 
el cas dels turistes, podran obtenir un 
permís d’un dia, per 2 euros, o de llarga 
durada, per 5 euros. La normativa de la 
ZBE  afecta els turismes de benzina ma·
triculats abans del 2000 o de dièsel que 
han estat matriculats abans de gener 
del 2006. En referència a les motos i ci·
clomotors, no podran circular si s’han 
matriculat abans del 2003. En el cas de 
les furgonetes, el màxim de la matricu·
lació se situa l’1 d’octubre del 1994. En 
tots aquests supòsits, els vehicles no 
comptaran amb el distintiu de la DGT.

com afecta la zbe al vallès?

Es calcula que el 14% del parc mòbil del 
Vallès Occidental, prop de 85.000 ve·
hicles, quedaran afectats pel veto. En 
aquest sentit, diversos municipis, com 
Sabadell o Terrassa, han anunciat que 
treballaran per implementar les seves 
pròpies ZBE. Aquest no és el cas de Cas·
tellar del Vallès, segons ha detallat l’al·
calde i president del Consell Comarcal, 
Ignasi Giménez, que ha  concretat que, 
a hores d’ara, no es contempla una ZBE 
al conjunt de la comarca perquè “no és 
viable”.  “L’autonomia municipal per-
met que es puguin delimitar ZBE a 
les zones especialment cèntriques, 
on hi ha més aglomeració de vehi-
cles”, ha apuntat Giménez.  En aquest 
sentit, l’alcalde demana “coherència 
en les decisions que prenguin els di-
ferents municipis”, però també diàleg 
per poder “acordar i consensuar” les 
mesures de futur, no només al Vallès, 
sinó també a l’Àrea Metropolitana de 
Barcelona.  || redacció

Des d’ahir i fins aquest divendres, 
l’Ajuntament realitza uns treballs 
de pavimentació al carrer de Bar·
celona, a dos trams situats entre 
l’avinguda de Sant Esteve (en 
aquest punt s’actua en tota la cru·
ïlla amb els carrers del Dr. Vergés 
i de Girona) i la cruïlla amb el car·
rer de Catalunya i entre Pedris·
sos i Jaume I i de Jaume I a Ge·
neral Prim. 

L’actuació, que consistirà en 
el fresat i l’asfaltat de la via, com·
portarà que es tanqui el trànsit del 
carrer en horari de feina dels ope·
raris, aproximadament entre les 8 
i 19 hores. Tot i això, es preveu que 
l’autobús pugui transitar·hi amb 
normalitat. A més, en la mesura 
que sigui possible, es garantirà 
l’accés als pàrquings particulars.

D’altra banda, durant els ma·
teixos dies que durin el treballs de 
pavimentació, s’asfaltarà l’ampli·
ació de l’aparcament que s’ha ha·
bilitat a l’antic pipican de l’Espai 
Tolrà.  || redacció

meDi AmBieNt | zona dE baixES EMiSSionS ViA PúBLiCA | obRES

Obres 
d’asfaltatge
al carrer 
Barcelona



DEL 10 AL 16 DE gEnEr DE 202010

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

El dia de Cap d’Any al vespre, sortí·
em del Cinema Imperial de veure la 
pel·lícula El oficial y el espía, versió 

Jo acuso. Cine, realitat i 
obsessions

Mercè Garròs i Sampere 
(Sant Esteve de Castellar, 
22/6/1925-Castellar del 
Vallès, 6/1/2020) 

 Josep m. martí S.

 oBitUAri

 Junts per Castellar  CUP Castellar

questa darrera setmana 
l’Estat ha estat sotmès 
a una tensió com no ho 
havia estat des de la tar·
dor del 2017. A la incer·
tesa acumulada sobre 

la investidura de Pedro Sánchez s’hi 
han afegit les bufetades provinents de 
les institucions europees. I era ara, en 
aquesta situació de debilitat, que haví·
em de fer valer la força de Catalunya i 
forçar l’Estat a acatar els dictàmens de 

a fa temps que a la po·
lítica s’ha començat a 
estendre una pràctica 
preocupant, com si es 
tractés d’un virus. En 

l’època de la postveritat, quan les 
fake news i els comentaris més hi·
perventilats són els que més resso·
nen, dir mentides surt molt barat. 
L’hemeroteca no té, ara per ara, 
un valor massa elevat. En política, 

A J
L’Estat espanyol, camí de 
la implosió

On vaig dir dic, dic Dídac

la justícia europea i reconèixer el nos·
tre dret d’autodeterminació. 
Ara per ara, no tenim cap garantia que 
Sánchez i el PSOE compliran el seu com·
promís d’investidura. Més aviat en des·
confiem. La JEC mateixa, que ha decidit 
inhabilitar el president Torra, té majoria 
progressista. A efectes nacionals, l’es·
querra i la dreta espanyola reprimeixen 
exactament igual i Podem no serà l’ex·
cepció ara que definitivament passaran 
a formar part del sistema.
L’estructura de poder a l’Estat espanyol 
només està concebuda per a una Espa·
nya centralista i uniforme. I evident·
ment, les nacionalitats que no siguin la 
castellana són un destorb. Sánchez, que 
ha canviat de discurs respecte Catalu· continua a la pàgina 11

Benvolguts vilatans, aquest any 
estem molt contents, ja que hem 
estrenat nou logotip, un logotip que 
representa tot el nostre poble, i així 
de pas fer·li un petit homenatge a 
aquesta plaça anomenada abans 
plaça de Mercadal i la seva font, 
plaça i font construïdes per Josep 
Perich Fruitós entre 1931 i 1934, i 
que hem plasmat en el logotip de 
la nostra entitat. Aquesta font no 
és cap altra que la nostra estimada 
font monumental de la plaça Major, 
escalinates incloses.
Divendres passat el Cercle de Col·
leccionistes va celebrar, com ja és 
costum per aquestes dates, un any 
més, la bona entesa entre els nos·
tres socis i amics, col·leccionistes 
del nostre poble. 
Per celebrar la bona acollida que va 
tenir la nostra exposició de la festa 
major d’aquest any 2019, ho hem ce·
lebrat amb un sopar de germanor, 
que s’ha realitzat en un restaurant 
de la nostra localitat.
Per tots aquests motius, el Cercle 
de Col·leccionistes de Castellar del 
Vallès vol donar les gràcies a tot el 
poble i desitjar·vos unes molt bones 
festes de Nadal i així mateix un feliç 
any nou 2020.

Cercle de Col·leccionistes

 La Junta

El 26 de desembre els Castellers ens 
van fer entrega dels 216,22 € recap·
tats en l’edició del quinto d’enguany.
Suport Castellar us agraeix la vos·
tra solidaritat amb la salut mental.

Agraïment

 Suport Castellar

Un cop acabat l’horari comercial 
és impossible trobar un dispensa·
dor de preservatius en tota la vila. 
Ni el CAP ni les farmàcies comp·
tem amb màquines que funcionin.  
La reparació dels dispensadors no 
és suficient. Es tracta d’un element 
tan bàsic per tenir relacions sexu·
als sense perill que hem de garantir 
l’accés als preservatius lliurement. 
Es per això que l’Assemblea distri·
bueix gratuïtament preservatius en 
la majoria d’actes i festes que rea·
litza. Aprofitem per fer ressò dels 
impediments que interposa l’Ajun·
tament en aquest tipus de campa·
nyes, l’última van ser les traves que 

No hi ha sexe segur a 
Castellar 

 Assemblea Llibertària

FAMÍLIA Filla de Cal Meima (l’ac·
tual Cal Metge), a la Plaça Vella, 
coneguts a l’època pel seu repu·
blicanisme. Néta del picapedrer 
Joan Sampere i Homet (l’autor de 
la font de la Plaça Major), filla de 
Simó Garròs i Canet (de Moià) i de 
Rosa Sampere i Torrella. Germà: 
Jordi. Casada amb Joan Pinyot i 
Pascual. Mare de Montserrat, Joan, 
Jordi i d’un albat que s’havia de 
dir Xavier. Àvia de Marta, Anna, 
Núria i Maria. Besàvia de Paula, 
Blai, Guim, Naret i Bruc.
ESTUDIS Fa els estudis primaris a 
les monges dominiques, al Patronat 
Tolrà. Primer a pàrvuls amb la ger·
mana Concepció, després amb les 
germanes Josefa i Montserrat. En 
inaugurar·se durant la República 
les Escoles Nacionals, passa a es·
tudiar a la secció de noies, on hi ha·
vien quatre grups, pàrvuls i quatre 
graus. Aleshores les mestres eren 
Maria Rodríguez (primer grau), 
Mercè Lazo (segon grau) i Paqui·
ta Serra (tercer grau). Ella entra 
a quart grau amb la mestra Carme 
Julià i Riqué, de qui guarda molts 
bons records. Al començament de 
la Guerra Civil del 1936·1939 les 
monges van desaparèixer i les es·
coles nacionals es van fer mixtes, 
nois i noies. Recorda amb pena que 
durant la guerra a un mestre, Joan 
Pascual, el van assassinar perquè 
era d’Estat Català, i que un altre, 
Joan Cerdó, va morir al front. Un 
dia hi havia classe, un altre dia no, 

nya manta vegades en qüestió de mesos, 
demostrant que no té principis, serveix 
els mateixos interessos que els seus pre·
decessors en el càrrec: mantenir l’statu 
quo. Un sistema polític que està fet per·
què no es pugui manar sense oprimir.
L’Estat espanyol tal com l’hem cone·
gut sempre és un projecte de país auto·
destructiu i basat en la imposició que fa 
convertir en botxins els qui el governen. 
És una estructura rígida que no admet 
altra reforma que no sigui ensorrar·la. A 
partir d’ara, Podem també serà corres·
ponsable de l’existència de presos po·
lítics, exiliats i cops d’estat continuats 
a les institucions de govern catalanes. 
L’experiència acumulada al llarg de 
300 anys ens ensenya que el problema 

un mestre venia 15 dies fins que tot 
va acabar paralitzat fins a l’entrada 
de les tropes franquistes, els naci·
onales. A les acaballes de la guer·
ra, sense feina ni perspectives, les 
escoles no funcionaven, no hi havia 
menjar, el seu pare Simó l’envia a 
Moià, on encara hi havia l’avi Nar·
cís, a la casa del Carrer de l’Hospi·
tal, a cal Tabola. Hi arriba el dia de 
Cap d’Any del 1938: a peu de Caste·
llar a Caldes amb un fred enorme, 
i de Caldes a Moià amb el cotxe de 
línia, i en torna el maig del mateix 
any. A Moià aprèn a escriure català 
amb el professor Joan Estebanell, 
director de l’arxiu Rafael de Casa·
nova, on feia les classes, casat amb 
una filla del poble. Durant les clas·
ses molt sovint havien d’apagar el 
llum perquè a Barcelona hi havia 
bombardeig. De retorn a Castellar, 
estudià amb la mestra Rosa Solà 
i Ribas, llicenciada en Filosofia i 
Lletres, on comença una mena de 
batxillerat lliure a la torre dels en·
carregats de can Tolrà, a la carre·
tera de Terrassa. L’any 1940 torna 
a les monges on estudia comerç. 
Estudia Teneduria amb l’Emili 
Valbuena, un home coix i gran que 
feia de burot a Sabadell, que dona·
va classes de matemàtiques i que 
vivia al Carrer del Puig de la Creu. 
Les classes particulars les feien a 
Cal Meima, al menjador, amb và·
ries alumnes més del poble. Des·
prés ja no segueix més els estudis. 
Feia deures amb l’avi Joan, que la 
feia dibuixar i llegir i ajudava els 
pares i els avis a les feines de casa.
FEINA Acabada la guerra entra 
a treballar de secretària al Sindi·
cat, a la casa de cal Pau Sastre, al 
costat de cal Trullàs, a la Carrete·
ra de Sentmenat, on l’Enric Puig, 
casat amb la Ventura Piñot, porta·
va el registre dels nous sindicats. 
Com que aquell no sabia escriu·
re, un dia parlant amb l’avi Simó 
aquest li va recomanar la Mercè, 
que hi anà de grat una bona tem·
porada a portar les fitxes dels afi·
liats. Això fou quan ella tenia uns 
14 o 15 anys. Quan ho deixa la subs·
titueix la Concepció Rius, casada 
amb en Comellas.
PARRÒQUIA DE SANT ESTEVE 
De la mà de la Montserrat Rou·
mens Izard (filla de Pere Roumens, 
director de Cal Pinyot, de qui el 
pare Simó feia de xofer i assis·
tent) entra a formar part de les as·

pirants d’Acció Catòlica a l’Esplai 
de la Parròquia, i té com a compa·
nyes, la Mateu, la Maria Teresa 
Parcerisa i altres. Allà es relacio·
nen amb el grup de nois: el Marra, 
el Campderròs, el Joan Pinyot, i 
altres. Al capdavall es casa amb 
Joan Pinyot i Pascual el 3/4/1948 
(aleshores dirigent del Centre de 
Joves d’Acció Catòlica) a l’Esglé·
sia Parroquial de Castellar del Va·
llès, a les 10 del matí. Beneí la unió 
el Rnd. Josep Maria Bardés i Hu·
guet, actuant de testimonis Joan 
Rabal i Valverde i Josep Marco i 
Fuster. Foren padrins de l’acte Bo·
naventura Piñot i Ubàguls i Ramo·
na Piñot i Domènech. Emprengue·
ren viatge de noces a Montserrat, 
Barcelona i altres capitals. Direc·
tora de l’Escola Nocturna Femeni·
na durant molts anys, succeint a la 
Maria Teresa Girbau de cal Picotí 
fins a l’any 2000. 
Participà activament al Moviment 
de Colònies a Castellcir, essent cui·
nera els estius dels anys 1966·1968.
SOCIETAT  Com la majoria de 
dones del seu temps dedicà la seva 
vida a la família, a tenir cura de la 
casa, de la cuina i la neteja, i de 
l’atenció als malalts, els fills i els 
néts, sempre amb bon humor i dis·
posició fins que les forces li flaque·
jaren després de la mort del marit. 
Bona cosidora, fou una reconegu·
da camisera. D’àmplies inquietuds 
culturals, participà a tots els mo·
viments parroquials i fou membre 
fundadora de l’Associació Cultural 
Cal Meima (22/2/2009). 
Dotada d’excel•lent memòria i de 
conversa precisa explicava amb de·
lectança qualsevol detall de la so·
cietat del Castellar del seu temps. 
Així la recordem i així la recorda·
rem. Gràcies Mercè. 
Exèquies el diumenge dia 12 de 
gener a l’església parroquial de 
Sant Esteve a la missa de 12
||  Joan pinYot

de fons no és el règim, l’època, els qui 
manen o el que voti la gent. El proble·
ma és Espanya en si. 
I és sota la falsa màscara amigable de 
l’esquerra espanyola quan més mal s’ha 
fet a Catalunya. 
La investidura de Sánchez és una ma·
niobra perjudicial per a l’independen·
tisme perquè blanqueja la repressió, 
disgrega la unitat d’acció de l’indepen·
dentisme i el desactiva. 
Al final, ens fa caure en el parany que el 
problema no és Espanya, sinó la dreta 
espanyola.
L’últim baluard que ens queda és persis·
tir, no tirar·nos pedres a la teulada, so·
bretot, i aprofitar tota ajuda externa que 
contribueixi a dur al col•lapse l’Estat.

en castellà de la producció france·
sa titulada J’accuse, de Roman Po·
lanski, i se’ns va enganxar una dona 
amb ganes de comentar·la, o ho sem·
blava. I així va ser fins poc més de  
vuitanta metres enllà, quan, emo·
cionada, va voler compartir la seva 
obsessió: “Com s’assembla allò del 
cas Dreyfus amb el que està pas·
sant aquí...!”. 
“Perdoni, senyora: Té idea de la bur·
rada que diu? Que potser el groc de 
la meva parka li ha fet pensar que 
era de la seva corda, per atrevir·se 
a tocar aquest tema? No faci cas de 
les aparences”. 
El fet que la cúpula de l’exèrcit fran·
cès de finals del segle XIX  apliqués 
un injust consell de guerra a un ofi·
cial jueu basant·se en la interpre·
tació equivocada d’una sola prova 
escrita que un grafòleg del serveis 
secrets va fer no té res a veure amb 
l’intent d’aplicar una DUI, al marge 
de la llei i de la democràcia, per part 
d’uns polítics encegats pel naciona·
lisme exaltat d’aquí. El que es fa evi·
dent, una vegada més, és que els in·
dependentistes s’han apropiat del 
color groc amb lectura única i que 
tenen l’obsessió d’interpretar qual·
sevol realitat com a favorable a les 
seves idees, com en el cas d’aquesta 
pel·lícula, tot i que no vingui al cas. 
Una pena! Em dol Catalunya!

va patir el punt lila de Barrakes per 
incentivar la mateixa campanya. 
Des de l’Assemblea seguirem tre·
ballant per difondre dins de l’eix 
de sexe i feminisme les relaciones 
sanes i segures i exigim a l’Ajunta·
ment la seva promoció.
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opinió

  Parc temàtic. || Joan Mundet

PLAÇA mAJor

miQUeL rAmoS
Pintor

mb la crisi econòmica 
sobrevinguda a l’escla·
tar la bombolla immo·
biliària cap al 2008, es 
van interrompre els 
variats espectacles 

que les obres, presents arreu del 
país, oferien diàriament de forma 
gratuïta a quasi més jubilats dels que 
els aforaments vials podien acollir.
En aquells temps, a cap emprenedor 
se li va acudir que potser hagués es·
devingut un negoci rendible disse·
nyar un bus turístic amb itineraris 
que seguissin per diferents poblaci·
ons les seves obres més destacades 
–cal reconèixer que els de Txernò·
bil han sigut més murris traient·ne 
un bon profit per ensenyar tan sols 
un munt de runes, camps i edifica·
cions abandonades.
Llavors, les veteranes opinions sobre 
el desenvolupament del treball de la 
construcció també es van quedar atu·
rades traumàticament. La contem·
plació de les grues immòbils, silenci·
oses, i que irremissiblement s’anaven 
revestint de rovell, no constituïa cap 
atractiu per aquells espectadors que, 
fins el moment, havien esdevingut 
tan assidus i fidels. Tot el contrari, la 
caiguda del teló va comportar molta 
tristor pels carrers. Els paletes can·
taires a cappella s’havien esvaït. Tris·
tor pels carrers i greus situacions a 
les llars de tots aquells que depenien 
del sector, des de la mà d’obra direc·

‘Show must go on’

A
miQUeL rAmoS

Pintor

 yolanda rivera*

mb l’any nou s’obre 
el període de sol·
licitud dels ajuts 
fiscals per a aquest 
exercici del 2020. 

Enguany cal destacar dues nove·
tats importants: la bonificació del 
95% a l’Impost de Béns Immobles 
(IBI) dels pisos destinats a lloguer 
social i l’increment de la bonifica·
ció en l’impost de circulació per a 
vehicles elèctrics, que passa del 
50% al 75%.
Mantenim la resta d’ajuts fiscals 
entre els que destaquen les re·
duccions de la taxa per recollida 
de residus o la subvenció de l’IBI 
per a famílies monoparentals o 
nombroses, entre altres.
És important que els potencials 
beneficiaris d’aquests ajuts es·
tiguin al cas de fer la correspo·
nent sol·licitud dins els terminis 
establerts.
Un dels eixos bàsics del pressu·
post municipal del 2020 és l’aten·
ció a les persones i la despesa so·
cial, que ha augmentat un 13% 
respecte al 2019.
En aquest sentit cal destacar els 
ajuts a les persones amb rendes 

A
Comença el període per 
demanar els ajuts fiscals

baixes, també els que incenti·
ven els comportaments ambien·
talment responsables i els ajuts 
per a famílies monoparentals i 
nombroses.
Cal remarcar que la teleassistèn·
cia, un servei essencial per al su·
port a la gent gran, manté la seva 
gratuïtat, tal i com ja es va decidir 
als pressupostos de l’any passat.
També es mantenen les subven·
cions vinculades a l’emprenedo·
ria i a la contractació de castella·
rencs i castellarenques, així com 
els ajuts als joves, per raó de mo·
bilitat d’estudis i al transport de 
la gent gran.
Recordar que la presentació de 
sol·licituds es pot fer al registre 
general de l’Organisme de Ges·
tió Tributària de la Diputació de 
Barcelona, ubicat a El Mirador. 
També es pot presentar electròni·
cament a la pàgina web del mateix 
organisme: https://orgtn.diba.
cat/.Per a més informació podeu 
consultar l’apartat www.caste·
llarvalles.cat/ajutsfiscals.
L’actual equip de govern muni·
cipal continua apostant per una 
política fiscal que protegeixi les 
persones que més ho necessiten 
i ajudi que tothom pugui gaudir 
del progrés econòmic i el benes·
tar social, així com la lluita con·
tra el canvi climàtic.

*regidora d’economia

ve de la pàgina 10

ta fins als bars i restaurants, passant 
pels tècnics, transports, magatzems i 
tots els que vosaltres mateixos podeu 
posar a la llista sense haver de furgar 
gaire. Mitja societat, vaja.
Quantes obres de les que ja es van 
aturar coincidint justament amb la 
col•locació de la primera pedra i al·
tres més avançades, es poden veure 
encara al cap de tots aquests anys, en 
el mateix estat o, més ben dit, en un 
notable estat de degradació.
La banca, cofoia propietària aca·

paradora de la majoria d’aquestes 
obres inacabades, en fa una custò·
dia molt sui generis, sense tenir·ne 
una adequada cura de conservació. 
Algunes esdevenen nius insalubres 
a la vista de tothom.
Ara, uns petits brots verds s’enfilen 
per les grues intentant guanyar·li 
la batalla al rovell. No hi ajuda gens, 
a brotar, però, tan caldejat que està 
l’ambient per l’evident canvi climà·
tic i altres raons també atribuïbles 
a l’acció humana, amb el tipus d’ac·

cions i postures polítiques que ens 
afecten descaradament des de 2010.
Els interessos dels bancs aplicables 
a l’estalvi ja fa temps que són nuls. 
Qui pot fer·ho torna a invertir en el 
totxo i la bombolla es prepara joiosa 
per al proper Big Bang.
Sembla que la frase relativament 
recent de: “ho tornarem a fer”, al·
guns se l’han apropiat canviant·li 
totalment el sentit, mentre per dins 
deuen pensar: la bombolla serà sem·
pre nostra!

quasi tothom acostuma a posar 
els peus a la galleda tard o d’hora i 
el discurs del “tu més” ens ataba·
la, ens carrega de tantes mentides 
que ja és molt complicat saber a qui 
fer cas. Un dels exemples més fla·
mants el tenim als Estats Units. El 
milionari president nord·americà 
ens sorprèn cada dia amb les bar·
baritats més extravagants que hom 
podria esperar d’un polític. I valgui 
la pena dir que les seves justifica·
cions falten més a la veritat que la 
pubàlgia del jugador de futbol. I és 
que la seva llengua viperina ha pro·
nunciat fal•làcies tals com “el con·
cepte de canvi climàtic el van crear 
els xinesos per tal de convertir en 
no competitiva la manufactura dels 
EEUU” o “per tal de sortir reele·
git, Barack Obama començarà una 
guerra amb l’Iran”. Sorprenent, eh?
Un cas més proper el tenim en el po·
lític i tuitaire professional Gabriel 
Rufián. És famós el seu comentari 
que deia: “En 18 mesos deixaré el 
meu escó per tornar a la República 
catalana”. És probable que el canvi 
d’estratègia d’ERC els últims anys 
estigui fundat en un full de ruta al·
ternatiu, però també és cert que la 
falta de franquesa és preocupant. 
Però, tot i que podria semblar que 
això només passa a les grans esfe·
res de la política, la realitat és que 
no cal anar massa lluny per trobar 

exemples de postveritat. En tenim 
aquí mateix. I és que no ens podem 
oblidar que el nostre estimat alcal·
de va estripar el carnet socialista 
el novembre del 2017 pel desacord 
amb la direcció del PSC respec·
te del 155. Bé, no el va estripar del 
tot, el va amagar al calaix per re·
cuperar·lo per les eleccions. No cal 
dir que això l’ha portat a tombar la 
moció en contra de la sentencia del 
Tribunal Suprem i els presos polí·
tics. La vida dona moltes voltes... 
I és que si no ens agrada, podem tit·
llar el mitjà de fake news, fer bloc 
o, simplement, menystenir el que 
es digui. Total, se’ns diuen tantes 
coses que no totes poden ser certes.

 rafa homet*

7 d’agost 2016: Els 
joves catalans desti·
nen un 59,3% del seu  
sou a pagar el lloguer. 
30 de novembre 

2017: Els joves han de destinar 
un 65% del sou a pagar el lloguer.  
19 de juliol de 2019: Els joves 
han de destinar més d’un 90% 
del sou per poder viure sols. 
17 de desembre 2019: En con·
cret han de dedicar el 119,7% 

2
Un poble sense famílies 
joves?

del sou a pagar habitatge. 
Quatre titulars de diferents mit·
jans de comunicació trobats amb 
una simple cerca al navegador. 
La solució passa, òbviament, per 
tenir habitatge públic de lloguer que 
ajudi a baixar el preu augmentant 
l’oferta: quan tota la política d’habi·
tatge es deixa en mans del mercat 
tenim l’experiència que és un au·
tèntic desastre social i econòmic. 
També sabem que no es pot fer po·
lítica d’habitatge sense tenir cases 
ni pisos de propietat municipal. 
Per això estem extraordinàriament 
preocupats per la lleugeresa i la ir·
responsabilitat amb que s’ha apar·
cat el projecte de construir 40 pisos 
de protecció oficial destinats al 
lloguer. 
Ha costat molts anys que la Ge·
neralitat ajudi a la construcció 
de pisos a Castellar destinats a 
que l’Ajuntament pugui oferir llo·
guers a preus raonables com per 
què ara ens dediquem a jugar·hi. 
Afegim·hi que la taxa de natali·
tat s’ha reduït a la meitat en deu 
anys (sí, hi ha la meitat de nai·
xements que fa una dècada!) 
Voleu dir que som els únics que 
estem molt preocupats pel tema? 
Segur que ens hem de dedicar so·
bretot a buscar a quina adminis·
tració li hem de donar les culpes? 
No hauria de ser aquesta una prio·
ritat per a Castellar?
*Portaveu d’erC

els interessos dels 

bancs aplicables a 

l’estalvi ja fa temps 

que són nuls
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actualitat gastronomia

 manel Bonafacia

més freqüents els problemes cardio·
vasculars i altres malalties derivades 
d’una alimentació deficient sumada a 
un consum alt d’alcohol i altres con·
ductes de risc. 
Vol dir això que ens hem de posar tots a 
córrer, deixar de beure vi i castigar·nos 
cada matí amb sucs verds, desterrar 
el fuet i anar a dormir havent menjat 
una poma?
La resposta també és que no, que no cal 
seguir la moda dels sucs verds per es·
morzar perquè ens omplen de vitami·
nes però no ens aporten l’energia que 
necessitem per arrencar i funcionar. Ni 
afartar·nos de brioixeria, cacaus solu·
bles o begudes ensucrades o energèti·
ques, que sí que són calòriques, però són 

Fem règim o 
canviem d’hàbits?el 

menjador

que els puguem consumir fora de tem·
porada o en llocs on no són habituals.
Alhora que augmenta el consum de 
productes industrials ultraprocessats, 
estan en alça els aliments ecològics i les 
dietes healthy. Em sembla que no cal. 
És clar que si en trobem i ens ho podem 
permetre és més saludable consumir 
productes ecològics, però un tomàquet 
no ecològic no ens aportarà menys vi·
tamines, per a l’alimentació no és un 
valor remarcable, una altra cosa és per 
a la salut, per això sí que hem de vigilar 
d’on ve i qui produeix allò que mengem.
I les dietes? Ja he dit que miracles no 
n’hi ha, procurem complir la piràmide 
alimentària, belluguem·nos i fem bellu·
gar els nens; si no som esportistes ni 
tenim una feina física, procurem sor·
tir cada dia a caminar una estona, no 
portem una vida sedentària.
I mengem a poc a poc, i cuinem més i 
comprem menys menjars preparats, 
així estem segurs de què li donem al 
nostre cos.
La gent abans s’alimentava de patates, 
cansalada i embotits, quan n’hi havia, 
i no tenien tant colesterol, dirà algú. I 
podem contestar que abans ningú es 
feia anàlisis, i que si ets un pagès que 
treballa tot el dia al camp, o et passes 
12 hores en una fàbrica, t’asseguro que 
cremaràs la cansalada que t’has men·
jat i la teva i tot. 
Prenem consciència de qui som, de què 
fem i de què necessiten. I apliquem el 
sentit comú.

calories buides, que ens donen una em·
penta però no ens alimenten; el sucre 
no aporta vitamines, ni proteïnes ni fi·
bres ni res més que calories i hidrats.
Apliquem el sentit comú i les recoma·
nacions de les autoritats, fem una ulla·
da a l’anomenada piràmide alimentària, 
en què trobarem a la base els aliments 
que hem de consumir cada dia i, al cap·
damunt, els que només podem tastar 
molt de tant en tant.
De consum diari? 4·6 racions de farina·
cis (pa, pasta, arròs, patata, llegums), 
3·5 racions de fruita fresca i 2 de ver·
dures, combinades amb oli d’oliva i 2·3 
racions de làctics (llet, iogurts, format·
ge). Cada setmana, 3·4 racions de peix, 
les mateixes d’ous i de carn (res de tall 
cada dia, més peix i menys carn), 2·4 
racions de llegums i 3·7 de fuita seca. 
Molt més ocasional, pel seu contingut 
en sucres, sal i greixos saturats, ha de 
ser el consum d’embotits i carns gras·
ses, i sobretot de snacks fregits i sa·
lats, llaminadures, brioixeria, galetes 
i, en general, de productes ultrapro·
cessats, aquells que no són realment 
menjar, sinó preparacions industrials 
comestibles. Les distingireu fàcilment 
per la llarga llista d’ingredients, la ma·
joria additius (conservants, colorants, 
edulcorants, potenciadors del sabor...)
I què és menjar real (ara en diuen real-
fooding)? Doncs els aliments primaris 
sense processar (fruita, verdura, lle·
gums, carn, peix) i els mateixos produc·
tes en conserva, que no vol dir proces·
sats, ja que una bona conserva només 
afegeix els ingredients mínims (aigua 
o bé oli i sal) als aliments, de manera 

Diuen els tòpics que tots fem bons pro·
pòsits per a l’any que comença, i que no 
hi falta el de “fer bondat” i “vigilar” amb 
el menjar, o directament de començar 
a fer règim, de seguir alguna dieta que 
faci el miracle i perdem els quilos acu·
mulats durant les festes o durant l’any.
Fer règim per perdre pes, o per fer bai·
xar el colesterol, és un dels propòsits 
més estesos, juntament amb la prome·
sa d’anar al gimnàs, fer més esport, dei·
xar de fumar o beure menys.
Segur que tots hem fet anuncis o pro·
meses semblants, i s’han quedat en 
això: promeses que s’esvaeixen amb el 
pas dels mesos, de les setmanes, o fins 
i tot, dels primers dies de l’any. Quan 
surti aquest article, molts ja ni recor·
darem els bons propòsits que vam fer 
fa només nou dies.
Val la pena fer règim, seguir dietes mi·
racle recomanades per amics o tre·
tes d’internet? No soc metge ni dietis·
ta, però sí partidari d’aplicar el sentit 

**L’Actual visita els establiments sense 

avisar, de forma anònima, i paga totes 

les consumicions.

comú i seguir les recomanacions d’au·
toritats i especialistes. I la resposta de 
tots ells és que no, que fer règim està 
bé per perdre algun quilo, però que els 
recuperarem aviat si no canviem o, al·
menys, modifiquem els nostres hàbits 
alimentaris.
Aquest és el nus de la qüestió: adqui·
rir uns hàbits, per nosaltres i per donar 
exemple als nostres fills, que no ens 
obliguin a fer de tant en tant dietes de 
desintoxicació ni d’aprimament, que 
ens permetin no estar pendents de la 
cintura ni del colesterol.
En una societat teòricament avança·
da, mengem pitjor que anys enrere. 
Augmenta l’obesitat tant d’adults com 
de nens per la manca d’activitat, i són 
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esports

L’FS Castellar vol superar el 
montcada en l’arrencada

l’equip comandat per david civit 
vol començar l’any nou al màxim 
amb una victòria contra el cfs 
Montcada, quart classificat, per 

seguir escalant posicions a la taula 
i deixar enrere definitivament el 
descens. l’equip taronja encadena 
dues jornades sense perdre, des-
prés d’haver sumat dos empats 
consecutius contra el cardedeu i 
el sant Julià de ramis.

L’open trial ‘eLBiXU’,
al gener a l’era d’en Petasques

el 19 de gener se celebrarà una nova 
edició del campionat open de trial 
‘elbixu’, organitzat per l’escola de 
trial del mateix nom. les inscripci-

ons podran fer-se des del 13 al 16 
de gener al web www.trialelbixu.
com. com a cada edició, el campi-
onat comptarà amb un total de tres 
proves i es dividirà en 13 categories, 
a més, hi podrà participar tothom 
que ho desitgi.

Marc cabestany intentarà la proesa

El castellarenc Marc Cabestany ha ac·
ceptat el càrrec d’entrenador en el CF 
Igualada per tractar de salvar la cate·
goria, una missió complicada però que 
no descarta aconseguir.

Amb l’equip de l’Anoia en penúl·
tima posició –pel davant del Reus, que 
no participa en la Lliga– i amb un total 
de 12 punts, el tècnic de 36 anys té la 
responsabilitat de tractar de reflotar 
el conjunt blau per evitar el descens de 
categoria. Una feina molt complicada, 
ja que l’equip necessita fer números de 
play·off per aconseguir·ho.

En una Lliga comandada per his·
tòrics com el CE L’Hospitalet, el Terras·
sa, el Granollers o el Sant Andreu, les 
opcions per al Castellar són mínimes, 
però aquest no refusa el repte més im·
portant de la seva extensa carrera es·
portiva a les banquetes.

Tot i la seva joventut, Cabestany 
es va formar com a tècnic en el futbol 
base de l’Europa, Sant Cugat i Júni·
or. El Mercantil va ser el seu següent 
destí, des d’on va passar a la banqueta 
del Mollet en categoria juvenil nacional.

El Sabadell va confiar·hi per diri·
gir el filial a Segona Catalana. Posteri·
orment va fitxar pel Vilanova del Vallès 
a Tercera Catalana per aconseguir l’as·
cens la mateixa temporada. El San Lo·
renzo, a Segona Catalana, va ser el se·
güent, per passar a ser el responsable 
de la metodologia de l’escola de futbol 
Manu Lanzarote de Terrassa. Aquest 
va ser el punt d’inflexió en la seva car·
rera esportiva, ja que li va permetre fer 
el salt al futbol semiprofessionalgràcies 

marc Cabestany –a la dreta– té la complicada missió d’aconseguir salvar l’igualada en la tercera Divisió. || cf igualada

El tècnic castellarenc té la difícil missió de salvar l’igualada de tercera divisió, la seva primera gran aventura en solitari

a l’exjugador blaugrana Ramón Calde·
ré, que el va acompanyar a la banqueta 
de l’Olot, on van quedar campions de 
Tercera i van aconseguir l’ascens con·
tra l’Sporting de Gijón B en la primera 
eliminatòria. “Calderé és una perso-
na amb molt carisma i molta ener-
gia, que transmet a tothom. La ges-
tió del vestidor és el seu punt fort” 
explica Cabestany.

El següent equip de Calderé va 
ser el Badalona, a 2a B, on només va·
estar·se del juliol a l’octubre del 2018, ja 
que una trucada de l’Atlètic de Kolkata 
de l’Indian Super League el va fer can·
viar de plans.

A l’ATK va anar com a assistent 
tècnic i preparador físic, i ho dissenya·
va i executava tot amb Steve Coopell, 
un dels tècnics anglesos més mítics, en·
trenador d’equips com el Manchester 
City, el Bristol City, el Brighton & Hove 
Albion i el Brentford. Van acabar en si·
sena posició amb el Calcuta en una Lliga 
en creixement i per on han passat juga·
dors com Diego Forlán, Roberto Car·
los, Alessandro del Piero o David Treze·
guet, entre d’altres. “Va ser una gran 
experiència. És un futbol en creixe-
ment i molt exòtic. Ser ajudant de Co-
opell va ser molt enriquidor” explica 
el professor d’educació física.

“Si has estat a 2a B, pots tornar 
a 2a B, si ho has fet a Tercera també, 
i és per això que vaig decidir anar a 
l’Índia, una Lliga molt ben muntada i 
molt interessant” indica. L’arribada a 
final de temporada del cordovès Anto·
nio López Habas –amb qui van guanyar 
la Lliga la temporada 2014– va deixar 
fora tot l’staff tècnic, ja que l’ex del Celta, 
Tenerife o València –on va ser segon de 

 Albert San Andrés

Rafa Benítez– va decidir confiar en els 
seus homes habituals.

“A l’Índia el primer esport és el 
criquet, però en el futbol ho estan fent 
molt bé i estan avançant molt. Jo no 
havia sortit mai i vaig marxar deixant 
dos nens a casa. Fer-ho és sempre un 
pas endavant en aquest món” reco·
neix l’ara tècnic igualadí. “Allà es viu 
en una bombolla futbolística. Vius 
en un hotel i parles anglès”.

Després de tornar de l’Índia, va re·
córrer a una agència de representació, 
on va rebre diverses ofertes del futbol 
femení professional i d’altres equips de 
categoria catalana. Fins i tot va rebre 

propostes per ser segon en un equip 
de Segona A, que finalment no es va 
concretar. Va ser en aquest moment 
que l’Igualada ja s’hi va interessar, 
tot i que van haver d’esperar, per 
contractar·lo en el mercat hivernal.

“És un repte molt difícil. Gai-
rebé un miracle, però no impossi-
ble. A més haurem d’esperar que 
no perdi la categoria cap català –
Prat i Nàstic ocupen places de des·
cens directe i Badalona és en play-
out– per evitar la compensació per 
descens” explica, tot i que reconeix 
estar molt “il·lusionat” en aquesta 
nova etapa.

Cabestany ja fa una setmana 
que entrena l’Anoia i ja ha pogut de·
butar com a tècnic en Lliga després 
de sumar un punt per empatar a un 
contra el Cerdanyola, en un partit 
amb “bones sensacions” reconei·
xent que “amb bona dinàmica gua-
nyes per 0-3”.

El castellarenc s’uneix a l’este·
la dels tècnics de la vila més recone·
guts com Xavi Calm (Birmingham 
City), ‘Piti’ Belmonte (CE Manresa) 
o Juan Antonio Roldán (UE Caste·
llar), que s’han fet  lloc a base de feina 
en un món difícil i massificat com és 
el futbol. 
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Jairo díaz: la tornada del fill pròdig
El sabadellenc, un dels artífexs de l’ascens a primera catalana, torna a la uE castellar després de dues temporades

Minut 2 de la pròrroga. Promoció d’as·
cens a Primera Catalana. Dani Que·
sada penja una pilota al mig·cercle de 
l’àrea del Bosc de Tosca que Jairo Díaz 
pentina cap endavant per anotar l’1·0. 
Minut 120, Jairo xuta des de la banda 
dreta, gairebé des del mig del camp: 
“Pilota cap a Jairo, Jairo controla, 
prova el xut i gooool, gooool, Jairogoo·
ol, Jairogoool” com així ho va narrar un 
servidor a Ràdio Castellar.

Jairo va aconseguir arrodonir la 
jornada amb un doblet, desfermant 
l’eufòria al llavors Pepín Valls. Una 
gesta històrica per a la UE Castellar 
que va posar la cirereta a la tempora·
da 2016·17. Per primera vegada l’equip 
aconseguia l’ascens a Primera Catala·
na –si bé anteriorment havia ascendit 
en dues etapes a Preferent, antiga de·
nominació– amb una generació de ju·
gadors plens de talent, però que eren 
una caixa de trons al vestidor.

La desfeta de la temporada se·
güent va provocar l’èxode de diversos 
jugadors, entre els quals hi havia Jairo, 
fitxat per l’aleshores líder del grup 4, 
el Sabadell Nord, equip que finalment 
aconseguiria l’ascens.

Sense Jairo i els seus gols, la falta 
de gols seria la carència de l’equip du·
rant les últimes dues temporades, en 
què la falta d’olfacte i de xutar amb con·
tundència van ser alguns factors per 
arribar a dos descensos consecutius.

Jairo, mentrestant al Sabadell 
Nord, era temptat en diverses ocasions 
per tornar. L’última a inicis d’aquesta 
temporada, ja que al Sabadell Nord no 
ha desenvolupat el rol d’importància 

 Albert San Andrés

que tenia al Castellar.
Al club blanc·i·vermell era un ídol 

per a petits i grans. Tothom volia fer 
gols com els de Jairo, un jugador molt 
mental, però capaç d’esborrar·se d’un 
partit després de fallar dues ocasions 
o d’anotar un hat-trick en deu minuts.

El sabadellenc, format als plan·
ters del Can Rull Rómulo Tronchoni, 
l’RCD Espanyol i el Mercantil, va re·
calar per primera vegada al Castellar 
fa nou temporades, en la 2012·13, en 
què va tenir un paper important des 

del principi.
En la 13·14, una lesió a final de 

temporada amb l’amateur B –va jugar 
el partit de tornada de l’ascens a 3a Ca·
talana contra el Calaf– el va deixar fora 
set mesos amb una fractura de tíbia i 
trencament parcial de lligament. El 14 
de desembre reapareixia al minut 61, 
amb dos gols i una assistència, líder de 
la remuntada contra el Gironella (3·1).

Uns mesos després, a mitjans de 
la 14·15, per temes laborals es veia abo·
cat a fitxar pel Can Deu, on es va tornar 

a lesionar, abans de tornar al Castellar 
per recuperar sensacions a mitjans de 
la 15·16, salvant una temporada dolenta 
dels de Juan Antonio Roldán i assen·
tant les bases de l’ascens a la següent.

A Primera, l’equip mai es va sen·
tir còmode, i un desgavellat Jairo mar·
xava a mitja temporada al Sabadell 
Nord, on ha estat dues temporades –
una i mitja a Primera– sense tenir el rol 
destacat que va tenir al Castellar, tot i 
fer gols i grans actuacions.

Un dels seus defectes principals, 

Jairo Díaz en el partit d’anada de la promoció d’ascens a Primera Catalana, contra el Bosc de tosca. || a. san andrés

la irregularitat, li ha passat factura en 
una categoria on els equips que lluiten 
per evitar el descens no s’ho poden 
permetre. Ell necessita jugar. Neces·
sita el gol. Viu del gol. I a Castellar, els 
podrà tenir.

“Torno a casa perquè neces-
sito noves motivacions i noves il-
lusions. No se m’acut cap lloc millor 
per fer-ho que a la UE Castellar i, so-
bretot, amb Juan Antonio Roldán a 
la banqueta” ha explicat el davanter 
a L’Actual.

Jairo torna a casa, en un fructí·
fer mercat d’hivern per a la UE Cas·
tellar, que recupera el fill pròdig. El ju·
gador que mai hauria d’haver marxat.

I és que, si s’ha de buscar un de·
fecte a l’equip d’aquesta temporada, és 
la falta d’olfacte de cara a porteria, ja 
que només Marc Estrada ha aconse·
guit 11 gols –quart màxim anotador de 
la categoria– però es necessiten mol·
tes ocasions per anotar. Tot i ser líders, 
són el sisè millor atac de la categoria 
amb 36 gols –el millor, l’Olímpic, en 
porta 53– i potser el que més es troba 
a faltar són golejades més sovint que 
reforcin encara amb més autoritat el 
lideratge de l’equip. Una dupla Estra·
da·Jairo, dos jugadors amb qualitats 
molt diferents, podria ser la solució si 
s’arriben a entendre bé i si l’estratègia 
ho permet, ja que amb el 4·3·3 serà di·
fícil encabir els dos jugadors.

De moment, el sabadellenc va de·
butar en l’amistós que els blanc·i·ver·
mells van jugar contra el CE Mataró 
de Primera Catalana el dos de gener,  
tot i perdre per 2·1, Jairo (21’) va fer el 
gol de l’equip. Tota una declaració d’in·
tencions del que pot arribar en el segon 
tram de la Lliga. 
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Aquesta setmana el Club d’Es·
cacs Castellar participarà en la 
Copa Barcelona de partides ràpi·
des amb tres equips. I la setmana 
que ve, al Campionat de Catalunya 
per Equips. Amb un equip de qua·
tre jugadors a la Tercera Categoria 
Grup B, i un a la Segona Provincial 
Grup V amb sis jugadors.

Els equips B i C de Tercera 
Categoria Grup B, jugarà amb els 
següents equips: Ateneu Colon E, 
Mataró D, MIR. Malgrat C, Pine·
da B i C, Badalona C, Sant Martí E, 
Tres Peons, Argentona B, La Lira 
E, Sant Boi, C, Peona i Peó F, Cor 
de la Marina D, Vilassar de Mar B 
i Hortenc i Castellar B i Castellar 

El cEc, a punt per a 
la temporada 2020

Participants en un torneig del Club d’escacs Castellar. || cedida

eSCACS | copa baRcElona

C. El nombre de jugadors de cada 
equip és de 6.

L’equip A de Segona Cate·
goria Provincial Grup VI del Club 
d’Escacs Castellar jugarà contra els 
següents equips: Abrera, Cadena 
B, Castellar A, Cervelló, Congrés E, 
Espiga C, Gramenet D, Sant Feliu 
C, Sitges B, i Tres Peons F. 

Aquests equips integren vuit 
jugadors. Abans de començar el 
Campionat per Equips de Catalu·
nya, es poden fer tot tipus de con·
jectures, però el que sí que direm és 
que cada vegada hi ha més equips 
i aquests cada any són més forts. 
Ànims a tots els jugadors castella·
rencs.  || s. Juanpere

L’atleta Jordi Torrents va aconse·
guir tornar de la llarga lesió que l’ha 
deixat durant més d’un any sense 
competir, amb una victòria en els 5 
quilòmetres de la Cap d’any Race de 
Sabadell, on l’atleta del CA Caste·
llar, Chema Cañadas va aconseguir 
el segon lloc en els 10.

Amb més de 2.300 participants 
entre totes les curses disputades, la 
novena edició de la prova de la ciu·
tat veina va establir un nou rècord 
de participació, amb 1.996 partici·
pants sumant els 5 i 10K. Amb aques·
ta afluència d’atletes, la Cap d’Any 

Jordi torrents guanya a
Sabadell en el seu retorn

Jordi torrents –primer per l’esquerra– durant els 5 K de la Cap d’Any race. || reservoirwods

S’imposa als 5 K, mentre que chema cañadas és segon en els 10 K

Race es ja és la segona de Catalunya, 
només pel darrere de la Cursa dels 
Nassos de Barcelona, estrenant, a 
més, recorregut. 

Sota aquesta pressió, Torrents 
va deixar enrere tots aquests mesos 
de turment que l’han mantingut lluny 
de les pistes per una lesió que s’ha 
allargat més del previst.

Tot i així, l’atleta del Playas de 
Castellón no va tenir pietat dels ri·
vals, aconseguint la victòria després 
de completar el nou traçat del cir·
cuit en 00:15,32, pel davant de Llo·
renç Esteve (00:15,55) i Roger Sans 

AtLetiSme | cap d’any 

(00:16,01). En la mateixa cursa, l’at·
leta del CAC, Chema Cañadas era 
dotzè (00:17,05) i el seu company Javi 
López, 28è (00:18,07). En categoria fe·
menina, es va imposar Marta Casajo·
ana (00:17,31).

En la cursa llarga de 10K, l’atleta 
del CAC Chema Cañadas va finalitzar 
una gran temporada amb un segon 
lloc. L’atleta verd (00:33,22) va que·
dar pel darrere del de la JAS, Marc 
Otero (0:33,09), amb Paquito Pérez 
(00:34:19) completant el podi en ter·
cer lloc. Ana Belén Garcia (00:39,51) 
va guanyar en femení.  || a.s.a.
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Albert Cadafalch serà el representant del CB Castellar a l’All Star de Copa Catalunya. || a.san andrés

L’hC Castellar en un temps mort en el partit contra el manresa. ||cedida

BàSQUet | copa catalunya

hoQUei | hc caStEllaR

El Cerdanyola 
visita el Puigverd

Inici d’any amb victòria 
a Manresa (1-2)

L’HC Castellar va començar l’any amb una victòria a domicili (1·2) contra 
el CP Manresa, cuer de la categoria, en el partit pertanyent a la jornada 12, 
ajornat a inicis de desembre. Amb aquesta victòria els de Ramon Bassols 
fan un pas més per apropar·se a la zona alta de la taula i ja són a només cinc 
punts de la zona de promoció i a nou del lideratge.

“Va ser un partit molt lent, molt mort, en una pista de parquet 
molt lenta, en què tot i tenir el domini de la possessió durant tot el par-
tit, la poca velocitat no ens va ajudar. Tot i tenir moltes ocasions, ens 
vam posar 0-1 al final de primera part. El 2-0 va ser al final de la segona 
i en una acció desafortunada ens van retallar diferències en un partit 
que se’ns va fer molt llarg” va explicar el tècnic castellarenc Ramon Bas·
sols. Per al partit, Bassols va tornar a convocar els juvenils Javi Ruiz, Marc 
Soley i Eric López.  || a.san andrés

Després de les vacances de Nadal, el CB Castellar torna a la com·
petició amb la visita del CB Cerdanyola (diumenge, 19:h), tercer 
classificat del grup, equip amb què els de Quim Pérez·Alarcón in·
tentaran donar la sorpresa per sumar una important victòria que 
els faci escalar posicions.

En l’últim partit, la caiguda contra el líder Artés (85·52), no 
va deixar bona boca després de la ratxa de dues victòries consecu·
tives enfront del Centre Catòlic (64·65) i del Tàrrega (69·49) i una 
evident millora de joc dels groc·i·negres (4/8). Tot i això, contra 
el Cerdanyola, l’equip vol tornar a la millor versió per seguir allu·
nyant·se de la zona de descens directe que ocupa el Tàrrega (2/10).

D’altra banda, Albert Cadafalch serà el jugador del CB Cas·
tellar que representarà el club de Castlellar en el pròxim All·Star 
de la Copa Catalunya que es disputarà a Granollers (25 de gener, 
18 h).  || albert 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 22 13 7 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 13 0 2 11

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

FUtBoL (Ue Castellar)

DiSSABte 11 GeNer
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   aleví c – base Montcada cf
09:00   aleví e – aristoi fa
10:30     debutants – llerona ce 
10:30     prebenjamí b – sant cugat 
11:30     aleví a – gimnàstic Manresa  
11:30     aleví b – cerdanyola
13:15     infantil c – la romànica cf
14:45     infantil a – Manresa ce 
17:00     amateur – san lorenzo ud

Partits a fora
09:00    n.terrassa -  prebenjamí a
10:00    base Montcada -  benjamí d
10:00    cerdanyola -  aleví d
10:15    e. llavaneres -  infantil fem
11:30    sant quirze -  aleví f
13:00    la romànica cf -  cadet c
16:00    base Montcada -  infantil b
17:00    ef sabadell -  juvenil b

DiUmeNGe 12 GeNer
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15     veterans – barberà  
10:15     benjamí c – sant quirze 
10:15     benjamí e – ef planadeu  
11:30     amateur fem – roureda vdf 
13:30     cadet b – can fatjó  
15:30     juvenil a – ef sabadell
  
Partits a fora
09:00    sabadell fc -  benjamí b  
10:30    terrassa fc -  benjamí a
14:00    Mercantil ce -  prebenjamí c  
15:55    ef barberà -  cadet a  

AGeNDA
dEl 10  al 16 dE gEnER

BàSQUet (CB Castellar)

DiSSABte 11 GeNer
Pavelló Puigverd
16:30   sots 25 b  – valldoreix fc 

Partits a fora
17:00   cb alisos -  júnior 

DiUmeNGe 12 GeNer
Pavelló Puigverd
17:00    sots 25 a  – Manyanet 
19:00    sènior a  – cb cerdanyola 

FUtSAL (FS Castellar)

DiSSABte 11 GeNer
Pavelló Joaquim Blume
12:45     aleví c -  sant Joan vilassar
16:00    aleví b – natació sabadell
17:30     sènior a -  cfs Montcada

Partits a fora
11:30    ripollet fs -  aleví a
16:15    ripollet fs -  infantil a

DiUmeNGe 12 GeNer
Pavelló Joaquim Blume
10:00   cadet – natació sabadell
12:55     juvenil b – parets fs

Partits a fora
09:00    unió 10 -  infantil b
13:15    premià de Mar -  juvenil a

teNiS tAULA (AAtt Castellar)

DiSSABte 11 GeNer
Partits a fora
17:30   Mexclat - sènior 3ª a
18:00   la pobla de lillet - sènior 1ª

DiUmeNGe 12 GeNer
Partits a fora
11:00   falcons sabadell - sènior 3ªb

hoQUei (hC Castellar)

DiVeNDreS 10 GeNer
Partits a fora
21:45   Hc Montbui -  sènior 2 cat 

DiSSABte 11 GeNer
Joan Cortiella - Can Serrador
17:00    juvenil – ce noia 

Partits a fora
10:00   cH claret -  infantil 
13:45   cp congrés -  benjamí a 
15:30   cp vilanova -  aleví 

DiUmeNGe 12 GeNer
Joan Cortiella - Can Serrador
10:00    prebenjamí b – arenys de M. 
11:10    fem 13 – reus deportiu
 
Partits a fora
12:15   sHuM -  júnior
12:30   cH Mataró -  benjamí b
12:45   palau -  prebenjamí a 
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Aquest dissabte, es reprèn 
L’hora del Conte en anglès a 
la Ludoteca municipal 

amb idiomes castellar, aquest dis-
sabte torna l’Hora del conte en an-
glès a la ludoteca Municipal, a partir 

de les 11.30 h. en aquesta ocasió, el lli-
bre protagonista que es llegirà és ‘litt-
le bear’s spring’, d’elli woollard i bri-
ony May smith. durant la sessió, els 
infants descobriran com un menut ca-
dell d’os veu per primera vegada l’ex-
plosió  de la primavera al bosc.

“Le mans ‘66” es veurà 
aquest diumenge a les 19 h 
a l’Auditori municipal

Últim èxit de Matt damon i chris-
tian bale, es recrea l’equip de 
carroll shelby i Ken Miles, per 

construir un cotxe capaç de des-
tronar ferrari al campionat del 
Món de le Mans. el director 
James Mangold ens convida a 
una passejada pel circuit automo-
bilístic més famós en aquest èpic 
drama esportiu.

“Hem de celebrar molt més la vida”

·L’espectacle parla de la mort a 
través de l’eutanàsia de la masco-
ta dels dos protagonistes, la rita.
La mort és molt present en el nostre 
dia a dia, i la comèdia sorgeix d’aques·
tes situacions en què l’espectador es 
troba reflectit. Penses què faries tu i 
t’ajuda a relativitzar·ho. És una obra 
que genera debat. Rita va de com 
afrontem la mort, de com decidim si 
un ésser viu ha de morir o no. Parla 
de l’eutanàsia a través del cas d’un 
animal, però també de la mare dels 
dos protagonistes, el Toni i la Júlia.

· És un tema delicat per tractar-lo 
dalt de l’escenari?
És una qüestió que genera debat en 
la societat, en la nostra cultura. Nos·
altres no volem pontificar sobre l’eu·
tanàsia. La Marta Buchaca, l’auto·
ra, planteja el dilema a què s’enfron·
ten els protagonistes, i ella tria una 
opció determinada. Possiblement, hi 

haurà espectadors que no hi estiguin 
d’acord. M’agrada fer obres que fan 
raonar els espectadors, que els con·
vida a pensar. Quan vam fer tempo·
rada a la Beckett amb Rita, ens vam 
adonar que era un tema que genera·
va controvèrsia. Tant de bo contri·
buïm a què la gent en parli.

· No estem preparats per accep-
tar la mort. Se’ns fa difícil.
No, no ho estem, però és que tenim 
una cultura que no ens ho posa fàcil. 

Aquest dissabte a les 18 h i a les 20.30 h 
la Sala de Petit Format de l’Ateneu pro-
gramarà ‘Rita’, una obra de Marta Buc-
haca, que coprotagonitza Anna Moliner  
i que arriba a Castellar després de fer 
temporada a la Sala Beckett.

eNtreViStA

DAViD BAGÉS 
Protagonista de ‘rita’

  rocío Gómez 

Els mites, la religió, l’Església... Tot 
això neix de la por a la mort, tant 
la dels éssers estimats com la nos·
tra. També ens fa molta por el pati·
ment, el dolor. Hi ha una dita cata·
lana molt adient que diu: “Bon dia, 
i bona hora. I bona mort quan sigui 
l’hora”. Una bona mort és el més de·
sitjable. També ens preocupa molt 
el patiment dels nostres ésser esti·
mats, la pérdua del coneixement, de 
qui són, en casos com l’Alzheimer. Hi 
ha altres cultures que, tot i ser catò·

D’altra banda, Rita és una obra que 
tracta les relacions familiars, perquè 
els protagonistes són dos germans. 
És maco veure a l’escenari aques·
ta franquesa entre familiars, sobre·
tot entre germans, de dir·te coses 
que potser et poden ofendre, però al 
cap d’una estona tornes a estar bé, i 
només ha estat una anècdota. És una 
relació més enllà de l’amistat. Una de 
les coses més maques que ens han dit 
sobre l’obra és que l’Anna Moliner i 
jo semblem germans de veritat. No 
hi ha cap floreta millor! 

· Com és la teva germana, la Júlia?
El personatge de l’Anna Moliner, la 
Júlia, és el pol oposat del Toni en algu·
nes qüestions, per exemple, quan par·
len de l’eutanàsia, però és veritat que 
són molt semblants en moltes coses. 
Això passa molt entre germans.

· De fet, has estrenat una nova 
germana perquè l’Anna moliner 
agafa el relleu de la Sara espígul.
Treballar amb l’Anna Moliner ha 
sigut encantador, és una persona 
meravellosa, ha estat un regal. Ens 
coneixíem d’haver coincidit al sec·
tor però mai havíem treballat junts. 
Rita, la vam estrenar amb la Sara Es·
pígul al projecte Cultura als Terrats, 
a Barcelona. La dramaturga i direc·
tora de l’espectacle, Marta Bucha·
ca, tenia prevista la substitució de la 
Sara, que ha estat mare recentment. 
De fet, vam reprendre els assaigs amb 
Anna Moliner per preparar Rita amb 
cara i ulls. Tant la Sara com l’Anna 
són fantàstiques. Et trobes molt bé 
amb elles dalt de l’escenari. 

David Bagés i Anna moliner, en un dels moments de l’espectacle ‘rita’.  || cedida

teAtre | Sala dE pEtit foRMat dE l’atEnEu

liques o cristianes, tenen una altra 
visió de la mort que no pas la cultu·
ra occidental. Sobretot aquells països 
de Sud·amèrica, com Mèxic, que van 
ser colonitzats pels espanyols. Hem 
de celebrar molt més la vida.

· Què caracteritza el teu perso-
natge, el toni?
És una persona amb pors, una mica 
paranoic en referència a la salut, però 
tot i això és molt pragmàtic. Amb tot, 
les relacions personals l’afecten molt. 
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Aquestes festes han estat molt con·
corregudes de gent al local del Grup 
Pessebrista de Castellar. Entre d’al·
tres novetats, les més destacades són, 
d’una banda, la col·laboració amb el 
Club Cinema Castellar Vallès i, de l’al·
tra, el tema triat enguany, ‘Pessebres 
de pel·lícula’. Aquestes dues circum·
stàncies han fet que segurament per·
sones molt cinèfiles, ja sigui com a afi·
cionats o professionals, hagin volgut 

Els pessebres 
més mediàtics 

La directora i actriu Sílvia munt i el president del Grup Pessebrista, Joan Juni. || cedida

Sílvia Munt, Ramon 
Madaula i la 
muntadora teresa 
font han visitat 
la mostra

visitar les exposicions que es poden 
veure. A la planta baixa, 15 diorames 
i quatre vitrines del Grup Pessebrista 
de Castellar. Al primer pis, el ‘Viatge 
a l’interior d’una pel·lícula’ del CCCV. 
Una de les visites més estimades 
aquests dies ha estat la de l’actriu i 
directora Sílvia Munt i el seu marit, 
també director i actor, Ramon Ma·
daula. En aquest sentit, Munt ha pogut 
comprovar amb els propis ulls la in·
formació que el Club Cinema Caste·
llar ha compilat sobre la pel·lícula la 
La plaça del Diamant, en què Munt era 
l’actriu principal. “Ha gaudit molt de 
les fotografies del rodatge de la pel-
lícula exposades, no les havia vist 
fins ara”, apunta Joan Juni, el presi·
dent del Grup Pessebrista de Caste·

PeSSeBreS | viSitantS llar del Vallès.
D’altra banda, la muntadora de 

cinema Teresa Font, candidata als 
premis Gaudí i Goya, també va visitar 
l’exposició. També ho van fer –com ja 
es va comentar en aquest mateix set·
manari– l’actor Paco León, la guio·
nista Anna R. Costa i l’actriu Mont·
se Germán.  

La satisfacció de la colla pesse·
brista, formada actualment per una 
seixantena de persones de diferents 
edats, és evident. A més d’oferir aques·
ta temàtica del cinema s’ha volgut ser 
rigorós amb la temàtica bíblica i és per 
aquest motiu que les escenes pesse·
brístiques hi són presents. A més, amb 
l’ajut de la tecnologia és possible am·
pliar la informació de cada pessebre 
amb les pantalles tàctils situades al 
costat de cada escenificació. Els pes·
sebres i l’exposició del CCCV estaran 
oberts fins al 2 de febrer, cada cap de 
setmana i festius. Aquest diumenge 12, 
a les 12 hores, els pessebristes també 
faran entrega dels premis als concur·
sants al Concurs de Pessebres fets a 
casa, que cada any organitza l’entitat. 

 || M. antÚnez

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort acull un taller d’escriptu·
ra els dilluns a la tarda entre el 
20 de gener i el pròxim 1 de juny. 
L’activitat s’adreça tant a gent 
jove com a adults i està dinamit·
zat per Cos de Lletra. La compa·
nyia Cos de Lletra està formada 
per Salva Artesero i Ruth Vilar 
i des de l’any 2006 desenvolupa 
una intensa tasca docent: ofereix 
tallers d’animació a la lectura, de 
lectura en veu alta i d’escriptu·
ra creativa tant a infants com a 
adults. Aquestes activitats pre·
tenen estimular el gust per la li·
teratura a través de la compren·
sió i la creació de textos. La seva 
eficàcia va estretament lligada 

taller d’escriptura 
a la biblioteca

amb el seu vessant lúdic. 
L’activitat és gratuïta però cal 

fer una inscripció a la mateixa bi·
blioteca perquè les places són limi·
tades.  || redacció

BiBLioteCA | activitat

L’Associació Pessebrista de Sant 
Feliu del Racó ja ha tancat les por·
tes de l’exposició d’enguany. Des 
de fa més de 30 anys Sant Feliu 
del Racó manté viva la tradició 
dels pessebres amb aquesta expo·
sició, que compta amb diversos di·
orames que s’han pogut visitar al 
local de l’entitat durant les festes 
nadalenques. 

En concret, s’han obert al pú·
blic els dies 23, 25, 26, 29 i 30 de de·
sembre i 12 de gener, de 12 a 14 h i 
de 18 a 20.30 h; 5 i 13 de gener, de 
12 a 14 h; 6 de gener, de 18 a 20.30 h, 
al local de La Pepeta, al costat del 
Centre Feliuenc. En total, es podran 
veure vuit diorames diferents. amb 
un tema comú, les coves. Es pesse·
bres s’han acompanyat d’uns ele·
ments a cada pessebre que qualse·
vol visitant podia ajudar a trobar.

tanca l’edició de Sant feliu
PeSSeBreS | Sant fEliu dEl Racó

Un dels diorames que s’han pogut veure a l’exposició de Sant Feliu. || cedida

Salva Artesero i ruth Vilar. || cedida
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Els grans moments culturals del 2019
l’any passat, Macedònia va anunciar la seva retirada i la muntadora teresa font va estar nominada en diferents certàmens

MULTITUDINÀRIA ACTUACIÓ D’OQUES GRASSES PER  FESTA MAJOR   
La Festa Major de l’any 2019 va tenir un gran pes musical amb una oferta molt àmplia de músiques per a 
tots els públics. Però segurament serà recordada sobretot per la multitudinària actuació, a la plaça de la 
Fàbrica Nova, d’Oques Grasses, una de les bandes més en forma del panorama musical català. El concert 
van atraure 5.000 persones que volien corejar els temes del darrer disc, ‘Fans de sol’. || foto: q. pascual

MOR ANTONI COSTA, UN DELS PINTORS MÉS SINGULARS I ESTIMATS A LA VILA
El 4 de febrer moria als 91 anys el pintor Antoni Costa, un pintor de referència a Castellar. El poeta 
Joan Arús el va definir com un home reservat, ple de sensibilitat i amb una gran capacitat per mostrar 
les emocions a través de la seva obra. El tema central dels seus quadres sempre va ser Castellar. Per 
a l’artista, el seu poble era un escenari perfecte que li servia de model.  || foto: q. pascual

L’ONzENA EDICIÓ DEL BRAM! ES TANCA AMB 1.845 ESPECTADORS
El BRAM! 2019 va registrar una assistència inferior a la d’altres edicions, amb un total de 1.845 
espectadors, cosa que suposa una mitjana de 109 espectadors per sessió. La pel·lícula documental 
‘El silencio de otros’, d’Almudena Carracedo i Robert Bahar, es va endur el Premi Especial del Públic, 
que consisteix en un sac d’un quilo de mongetes del ganxet.  || foto: cedida

ANy DE NOMINACIONS PER A LA MUNTADORA CASTELLARENCA TERESA FONT
La muntadora de cinema castellarenca Teresa Font va rebre l’any passat una nominació als premis Goya 
per la pel·lícula que dirigeix Pedro Almodóvar ‘Dolor y gloria’, i que es lliuraran a Màlaga el 25 de gener. 
A aquesta nominació s’afegeix la de l’Acadèmia del Cinema Català, que lliurarà els Gaudí el 19 d’aquest 
mes. Font  també ha estat escollida per formar part de l’Acadèmia de Hollywood.  || foto: cedida

PREMI ‘EL OJO CRÍTICO’ DE RNE PER A NATÀLIA CEREzO I NOU LLIBRE DE MIQUEL DESCLOT
La jove escriptora castellarenca Natàlia Cerezo va guanyar el prestigiós Premi El Ojo Crítico de 
Narrativa 2018 de RNE gràcies al seu debut pel llibre de contes ‘A les ciutats amagades’. L’autor 
castellarenc Miquel Desclot va reeditar el llibre de poemes ‘Oi, Eloi’, publicat ara fa 27 anys però 
amb il·lustracions de Kaladranka edicions. || foto: cedida

EL GRUP MACEDÒNIA ATURA LA SEVA ACTIVITAT COINCIDINT AMB ELS SEUS 20 ANyS
Macedònia va anunciar a finals de novembre  que aturarà la seva activitat el 2021. La decisió de plegardel 
grup juvenil no és per la manca de seguidors, sinó per la reflexió que va fer el director de la formació, Dani 
Coma, de si és necessari el grup en un moment en què el públic passa dels grups d’animació infantil a 
grups d’adults. Macedònia treurà al febrer un nou disc, ‘Papallones’. || foto: cedida
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Ja és al mercat la nova publicació 
d’un nou llibre l’enginyer de so cas·
tellarenc Julián Zafra, Mezcla en el 
audio profesional. El llibre ha sortit a 
Espanya i a tot el continent americà. 
Es tracta del primer volum sobre la 
mescla d’audio escrit originalment 
i exclusiva en castellà. És un llibre 
que resol dubtes i llacunes que hi 
havia amb temes de procediments i 
la tecnologia del món de les mescles 
en l’audio professional. 

L’enginyer publica aquesta 
nova obra centrada en la mescla 
d’àudio i l’explica mitjançant exem·
ples i descripcions didàctiques, resol 
els temes i dubtes més rellevants que 
se’ns plantegen en el moment d’in·
troduir·nos en el món de la mescla, 
tant a nivell professional com aficio·

nat. En el llibre es detallen els proce·
diments i fases de la mescla en l’àu·
dio, descrivint totes les etapes de la 
gravació, des de les fases preliminars 
a l’entrega pel procés del màstering. 

En aquest llibre també es poden 
trobar diverses entrevistes revela·
dores i alguns dels noms més im·
portants de la indústria com Ron 
McMaster, Tchad Blake, Bob Katz, 
Mark Needham, Jonathan Wyner, 
Davis Miles Huber, John Agnello, 
Michael Leary i Joe Vessetti. 

En aquesta obra i de manera ex·
clusiva, es recullen testimonis de re·
coneguts profesionals que han com·

Julián zafra publica ‘Mezcla’
l’enginyer de so 
castellarenc publica 
aquesta nova 
entrega del món de 
l’àudio professional

  marina Antúnez

partit la seva experiència, tècniques 
i secrets, oferint una refinada selec·
ció entre alguns dels més respectats  
i coneixedors de l’ofici. Compartei·
xen les seves pràctiques, consells i 
anècdotes. 

Mezcla en el audio profesional 
és una eina perfecta per a qualsevol 
aficionat, estudiant, músic, produc·
tor, tècnic o enginter que desitgi con·
sells, opinions,trucs i tècniques uti·
litzats pels principals experts en la 
matèria. El llibre es pot comprar a 
Amazon i diferents portals de venda 
de les principals llibreries del país i 
Amèrica.   

Detall de la portada del llibre ‘mezcla en el audio profesional’. || cedida

Aquest divendres torna el Docs·
Barcelona del Mes, que a partir 
d’aquest 2020 es farà a la Sala 
d’Actes d’El Mirador, a les 20 h. 
Els programadors d’aquesta ac·
tivitat són el Club Cinema Caste·
llar Vallès i L’Aula. 

Els testimonis de Putin és la 
proposta que omple la pantalla 
d’aquesta setmana, una pel·lícula 
que s’estrena a més de 70 sales 
aquest mes de gener. A través dels 
testimonis com el de l’antic secre·
tari general de la Unió Soviètica 
Mikhaïl Gorbatxov, el primer pre·
sident de Rússia, Borís Ieltsin o el 
mateix Putin, el director, Vitaly 
Mansky, explica la història sobre 

? | ?NoVetAt  | autor castellarenc

‘Els testimonis de Putin’, 
aquest divendres al Docs

com l’actual president va ascendir 
al poder i ha mantingut la seva po·
sició durant dues dècades. 

Els testimonis de Putin narra 
l’arribada al poder d’aquest per·
sonatge l’any 2000, després de 
la renúncia de Borís Ieltsin, i les 
bases de la seva política. Amb un 
accés molt difícil d’aconseguir, 
Mansky també retrata aquells que 
van veure com aquest personatge 
críptic va obtenir el vot de la ma·
joria amb promeses de democrà·
cia. Mansky havia estat contractat 
per seguir i filmar la primera cam·
panya del polític, que ben aviat es 
convertiria en un dels líders més 
controvertits.  || M. a.

Fotograma del documental ‘els testimonis de Putin’, que es projecta divendres.
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agenda

DeStAQUem

del 10 al 19 de gener de 2020

DivenDres 10

20 h - ProJeCCió
DocsBarcelona del mes:  
els testimonis de Putin
Sala d’actes d’El Mirador
organització: cccv i l’aula

Dissabte 11

11.30 h - CoNteS
once Upon a time:  
Little Bear’s Spring, d’elli 
Woollard i Briony may Smith
l’hora del conte en anglès, a càrrec 
d’idiomes castellar
ludoteca Municipal
organització: ludoteca Municipal i 
idiomes castellar

18 h i 20.30 h - teAtre
rita, de La Pocket
Sala de petit format de l’ateneu
organització: ajuntament

22.30 h - BALL
Nit de ball a càrrec del Duet Zenit
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: tot ballant

 
 
 
 
 
 

Diumenge 12

12 h i 16.30 h - CiNemA
Cinema familiar: Frozen ii
auditori Municipal
organització: ajuntament

12 h - pRopoSta
SonaSwing vermut; amb easy 
Living Jazz Band 
pl. de cal calissó
organització: SonaSwing

18 h - BALL
Ball a càrrec del duet rico rico
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

19 h - CiNemA
Diumenge d’estrena: Le mans’66
auditori Municipal
organització: ajuntament

Dimecres 15

9.30 h - ProPoStA
Caminada saludable:  
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del cap
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de Salut

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DivenDres 17

21 h - CiNeFÒrUm
Los informes sobre Sarah y 
Saleem
auditori Municipal
organització: club cinema 
castellar vallès

Dissabte 18

17.30 h - BALL
Festa country
Sala blava de l’Espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diumenge 19

de 10 a 13 h – XerrADA-tALLer
“La problemàtica de la vespa asi-
àtica” i taller per fer trampes de 
captura
inscripcions gratuïtes del 3 al 16 de 
gener al Servei d’atenció ciutadana 
(El Mirador) o al tel. 93 714 40 40
Sala lluís valls areny d’El Mirador 
(entrada pel costat del casal d’avis)
organització: adf
hi col·labora: ajuntament

16.30 h - CiNemA
Cinema familiar: 
Dora y la ciudad perdida
auditori Municipal
organització: ajuntament

18.45 h - CiNemA
Diumenge d’estrena: 
el viatge de la marta (Staff only)
cicle gaudí
auditori Municipal
organització: club cinema 
castellar vallès

‘Frozen ii’
diumenge 12  
12 i 17.30 h · auditori
per què l’elsa va néixer 
amb poders màgics? 
la resposta amenaça el 
seu regne. Juntament 
amb l’anna, el Kristoff, 
l’olaf i l’sven empren-
drà un viatge perillós i 
inoblidable. a ‘frozen’, 
l’elsa temia que els seu 
poders fossin massa 
per al món. a ‘frozen 
ii’ desitjarà que siguin 
suficients. ‘frozen ii’ 
porta encara més enllà 
la temàtica sobre el 
poder de les dones (...) 
Mostra el que significa 
tenir el cor al lloc cor-
recte”.

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
c. doctor pujol, 26
organització: grup pessebrista de castellar del vallès

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, dimecres a les 12.30 h

eXPoSiCioNS i ALtreS
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FArmàCieS De GUàrDiA 
 
 
divEndRES 10 FeNoy 
diSSabtE 11 PermANyer 
diuMEngE 12 yANGÜeLA 
dillunS 13 eUroPA 
diMaRtS 14 CASANoVAS 
diMEcRES 15 roS 
diJouS 16 PermANyer 
divEndRES 17 CAtALUNyA 
diSSabtE 18 CAtALUNyA 
diuMEngE 19 CASteLLAr 

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

DeFUNCioNS 

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

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

“La mandra no és més que l’hàbit de descansar abans d’estar cansat.”
Jules Renard

@deborah_teran @tsegui @jninerola
primer dia castell de clasquerí bouziges

memÒrieS De L’ArXiU D’hiStÒriA 

iNStAGrAm · @lactual

Paisatge nevat amb dos homes, dues dones i un gos presa l’any 1911. Sembla una mica més avall d’on 
hi havia el molí d’en Busquets. Probablement es tracti de la gran nevada tardana del 4 i 5 d’abril, quan 
la neu es va estendre per tota la comarca del Vallès. Es calcula que en alguns llocs la neu va arribar 
als 60 centímetres de gruix i va trencar un gran nombre de fils de telèfon.  || fons: arxiu d’Història de 

castellar || autor: desconegut  || arxiuHistoriacastellar@gMail.coM ||  facebooK.coM/arxiuHistoria 

Passejada per la neu, 1911 (2)

penúltima

Felisa Díaz González                     
04/01/2020 · 88 anys
enriqueta Casas martí   
05/01/2020 · 96 anys
marina Blancafort Silla 
06/01/2020 · 81 anys
mercè Garrós Sampere 
07/01/2020 · 94 anys
Felisa Pérez López    
07/01/2020 · 94 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



del 10 al 16 de gener de 2020

la contra

mercè Álvarez

Crear flors és tot 
un altre món de 
la pastisseria

Directora de l’acadèmia de la pastisseria Escribà
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Amb les seves flors de sucre, botànicament perfectes, 
ha estat mereixedora de diversos premis internacionals 
de pastisseria, ha treballat amb els millors ‘cake desig-
ners’ i coordina l’acadèmia de la pastisseria Escribà

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
empàtica
Un defecte que no pots dominar?
soc una desordenada a qui agrada 
l’ordre
Una persona que admires?
la meva mare
Un pastisser?
alan dunn
Quin plat t’agrada més?
la paella, tenim un grup de paelleros
Un color
el blau
el pastís que més t’ha agradat fer?
el del meu home, pels seus 60 anys
Un músic?
andrea bocelli
Un viatge?
roma
Un llibre?
‘los pilares de la tierra’
Un racó de Castellar?
el carrer de l’església

”

“

· Quan vas decidir entrar en el 
món de la pastisseria?
Al 2010 vaig començar, tot i que sem·
pre m’havia agradat molt fer cose·
tes, a casa fèiem coques típiques als 
nens i m’agradava molt implicar·los. 
Va haver·hi un moment que ells van 
anar creixent i, com que tenim pas·
tisseries a Castellar de molta quali·
tat, vaig acabar comprant els pastis·
sos. Fins que el meu fill petit em va 
dir: mama, ja no fas les coques que 
feies abans?

· i t’hi vas posar de ple, pel que 
veig...
Vaig buscar per Internet fer alguna 
cosa més divertida i diferent. Vaig 
topar amb unes galetes decorades 
de sucre i vaig començar a inves·
tigar, aleshores no es veien galetes 
així. Com que les receptes eren molt 

angleses, massa dolces per al nostre 
paladar, les vaig adaptar. Vaig seguir 
amb els cupcakes, després pastis·
sos decorats amb fondant o sense, 
i després ja em vaig definir amb les 
flors de sucre i galetes de glaça.  Ho 
feia pels amics, receptes per tastar.

· i on et vas formar?
Aquí no hi havia res per fer cursos. 
A Madrid vaig anar a una fira que 
es deia Sugar 09, i allà vaig trobar el 
meu món, talladors diferents, gent 
aficionada com jo, i vam fer un grup 
de noies de diversos llocs. En això no 
hi ha edat, l’afició és la mateixa. Em 
vaig posar reptes. Un d’ells, el Cake 
Internacional de Birmingham. L’any 
2013 hi vaig anar amb un grup d’ami·
gues, i volíem tornar·hi l’any següent 
fent expedició per comprar coses que 
ens facilitessin la feina. El  meu home 
em va animar a presentar·me al con·
curs. I em van donar premi, medalla 
d’or en la categoria d’arranjament 

floral. He estat la primera espanyo·
la a guanyar aquest premi. A més, 
el certamen és útil perquè et diuen 
com pots prosperar, quins defectes 
tens... El nivell d’exigència és molt 
alt. No em van donar el guardó de 
Gallo perquè van dir que les fulles 
de sota eren de tardor i, en canvi, 
el  ram era de primavera. També he 
guanyat premis a Londres, i a Mar·
sella, un bronze. També he guanyat 
certificats al mèrit de diverses fires, 
sempre presentant flors.

· i com es fan, aquestes flors?
Crear flors de sucre és tot un altre 
món de la pastisseria. Estan fetes 
amb una pasta especial de sucre. 
Porta sucre glacé i glucosa i és com 
una plastilina. El fondant porta sucre 
i glicerina. La pasta que faig servir es 
pot fer molt prima i té un temps de 
treball més curt que el fondant. Jo no 
la faig, la compro feta. Compro la flor 
de veritat i la sacrifico. Faig la plan·

tilla en forma de flor o motlles. Tinc 
una neboda que és dentista i, amb les 
pastes de silicona que puc fer amb el 
seu material, marco els nervis de la 
flor, que tinguin els mateixos que la 
real. Són flors de floristeria. Encara 
que siguin de sucre han de ser botà·
nicament perfectes, sinó, no poden 
participar en els concursos. El color 
el faig amb colorants alimentaris en 
pols, quan la flor ja està seca. La flor 
està filferrada, amb una cinta de flo·
risteria que compro. 

· i es conserven bé?
Sí, es conserven bé i molt de temps. 
Cal tenir cura de no deixar·les en un 
lloc amb humitat ni que els toqui el 
sol directament. Però no cal tapar·les 
amb vitrina. Es poden conservar tot 
tipus de flors de sucre. Són delicades, 
això sí, com si fossin de porcellana. 
Però ara per Nadal jo he tingut una 
ponsètia com a centre de taula i ha 
aguantat perfecta. 

· Professionalment on treballes?
Soc la directora de l’acadèmia de la 
pastisseria Escribà de Barcelona. 
Allà coordino els cursos i també hi 
faig de professora de cursos de flors 
i galetes decorades amb glaça. Ja fa 
un any que hi soc. De fet, quan vaig 
guanyar l’or ja vaig estar impartint 
cursos a pastisseries creatives de 
tot Espanya, els caps de setmana. 
També col·laboro a l’Obrador d’en 
Gregori, a Castellar, on faig les ga·
letes decorades i pastissos d’encàr·
rec. També faig pastissos infantils. 

· Creus que s’ha de tenir alguna 
habilitat especial, per fer això?
Només requereix que t’agradi i 
tenir temps. Amb la glaça cal tenir 
presents les consistències, i anar 
afegint més o menys aigua, segons 
faci falta. A la cuina no m’hi dedi·
co, ho deixo al meu home, perquè 
no tinc tant temps. O faig flors o 
cuino [riu].  

 marina Antúnez


