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Setmanari d’informació local

Una delegació del ministeri de Salut del Marroc va visitar Castellar dimecres i van participar en activitats de prescripció social del CAP com, per exemple, els ‘Banys de bosc’. || q. pascual

Abraçada
saludable

ActuAlitAt | P07

una delegació del govern 
marroquí visita castellar per 
conèixer la salut comunitària

Testimoni 
castellarenc dels 
incendis a Austràlia

Més de 60.000 
euros per a la 
cooperació
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tema de la setmanaentitats

Prop de 62.000 euros per a cooperació

L’Escola Emili Carles-Tolrà desenvolupa un projecte a l’Escola Imsha, a Eseka, el Camerun, des de 2001. || cEDIDa

Castellar destina un total de 62.040 
euros a les subvencions de projectes 
de cooperació internacional al desen-
volupament i de sensibilització, pre-
sentats per diverses entitats, agents 
locals i ONG, i també a ajuts per a 
emergències. L’Ajuntament va resol-
dre el desembre passat l’atorgament 
dels ajuts per a projectes que es de-
senvoluparan el curs 2019-2020 des-
prés de la valoració i avaluació feta 
pel Consell de Cooperació.

Quant als projectes de coopera-
ció al desenvolupament, l’Ajuntament 
ha subvencionat les propostes presen-
tades per sis entitats: Agermanament 
sense Fronteres, Entrepobles, Asso-
ciació Afrocatalana d’Acció Solidària 
Amics de la Casamance, la Lliga dels 
Drets dels Pobles, Amics del Nepal i 
Castellar per Colòmbia. 

Per començar, Castellar ha 
donat suport al projecte per empo-
derar les dones enfortint les coope-
ratives rurals al Camerun, presentat 
per Agermanaments sense Fronteres, 
entitat que rebrà un total de 10.550 
euros. Una quantitat molt similar, 
10.330 euros, rebrà el projecte d’En-
trepobles amb el projecte localitzat 
a Chiapas (Mèxic) per a la consolida-
ció de la xarxa centreamericana per a 
un espai generador de comunicació.

Un tercer projecte que també 
obtindrà el mateix finançament, 
10.330 euros, és el que va sol·licitar la 
Lliga dels Drets dels Pobles, i que té 
per objectiu l’enfortiment i expansió 
de capacitats de la Federació Multièt-
nica de Comunitats del Paranapura. 
Es tracta de Unidos por la Amazonia.

el consell de 
cooperació assigna 
l’ajut d’emergències 
a donar suport a 
l’acollida de refugiats 
en trànsit a europa

També s’ha concedit una sub-
venció municipal al programa educa-
tiu per l’empoderament de joves a la 
vall de Katmandú que duen a terme 
els Amics del Nepal, una proposta que 
rebrà 8.440 euros.

D’altra banda, s’ha donat suport 
al projecte de l’Associació Afrocatala-
na d’Acció Solidària Amics de la Ca-
samance per al desenvolupament de 
l’hort i formació de les dones de l’As-
sociació Kambeng Kafo, al Senegal, i 
que rebrà 7.880 euros.

La darrera proposta és la de Cas-
tellar por Colombia, amb un projec-
te que rebrà 7.740 euros i que du per 
títol Mujer uva Isabella, amb l’objectiu 
que 14 dones agricultores producto-
res d’aquesta varietat de raïm, que 
han rebut assistència tècnica i lla-
vors millorades, també puguin mi-
llorar els seus ingressos i la segure-
tat alimentària.

Els imports aprovats se sumen 
als que s’han concedit a entitats sense 
afany de lucre, AMPAs dels centres 
educatius que realitzen activitats de 
sensibilització al municipi. Així, l’AM-

+ COOPERACIÓ

A Castellar del Vallès, cooperació, 
sensibilització i educació , van junts. 
De fet, tres centres educatius de la 
vila, l’Institut Escola Sant Esteve, 
les escoles Joan Blanquer i Emili 
Carles-Tolrà, han rebut una subvenció 
per part del Consell de Cooperació per 
tirar endavant  propostes que tenen 
una incidència transversal, tant als 
territoris beneficiaris del projecte 
com a Castellar. En aquest sentit, 
els projectes inclouen activitats de 
sensibilització i de descoberta de la 
cultura del país, que s’incorporen a 
l’itinerari acadèmic dels estudiants 
però que també es vinculen a tota 
la comunitat educativa. Tal com va 
detallar la coordinadora del projecte 
Fior di Loto, i professora de l’Institut 
Escola Sant Esteve, al magazín 
‘Dotze’ de Ràdio Castellar, Anna Roig, 
“es tracta  d’un projecte d’agerma-
nament amb una escola de Pushkar 
(Índia), que s’adreça a nenes en risc 
d’exclusió social. És un projecte 
continuat, significatiu i transversal 
que va començar fa 12 anys”. 
En el cas de l’Escola Joan Blanquer, la 
seva directora, Anna Riera, va detallar 
que des del centre van constatar 
que en el recorregut educatiu als 
alumnes “els faltava aquesta part 
més humana, que coneguessin una 
altra realitat, obrir els ulls a un món 
molt divers”. Des de fa quatre anys, 
l’Escola Joan Blanquer col·labora amb 
l’ONG Amics del Nepal, i ha centrat 
la seva proposta en un orfenat de 
Bhimphedi.  D’altra banda, l’Escola  
Emili Carles-Tolrà situa el seu projecte 
de cooperació al Camerun, a l’Escola 
Imsha Eseka. “És un projecte que va 
sorgir el 2001, a una escola amb nens 
i nenes sords, amb unes necessitats 
educatives més específiques. Hi 
estem agermanats i hi col·laborem”, 
va explicar Txell Fernández, 
docent de l’Emili Carles-Tolrà.

Projectes a les                
escoles de la vila

PA de l’escola Emili Carles-Tolrà ha 
rebut una subvenció de 400 euros 
per la seva col·laboració amb l’esco-
la Imsha d’Eseka (Camerun). A més, 
l’AFA de l’Institut Escola Sant Este-
ve compta amb una subvenció de 960 
euros per la proposta de cooperació 
i solidaritat amb l’Escola de Fior di 
Loto a Pushkar (Índia), mentre que 
l’AMPA de l’escola Joan Blanquer ha 

rebut 740 euros pel seu projecte de 
sensibilització al Nepal. 

Finalment, l’Ajuntament donarà 
al Fons Català de Cooperació al Desen-
volupament 3.000 euros de la partida 
reservada a casos d’emergència que 
es destinaran a donar suport a l’aco-
llida de població refugiada en trànsit 
a Europa víctima dels conflictes ar-
mats a l’àrea mediterrània.  

Entrevista al ‘Dotze’ a les responsables dels projectes escolars de cooperació. || cEDIDa

  Redacció
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Presència 
de senglars 
a la plaça 
Catalunya

La Regidoria d’Espai Públic i Man-
teniment ha finalitzat recentment 
diferents actuacions de millora a la 
via pública. D’una banda, ha ampli-
at de 50 a 60 places la zona d’aparca-
ment situada a la plaça de la Fàbri-
ca Nova. D’altra banda, ha renovat 
l’asfalt i la senyalització viària a di-
ferents punts del carrer de Barcelo-
na: entre l’avinguda de Sant Esteve i 
el carrer de Catalunya i en un segon 
tram a les cruïlles amb els carrers 
dels Pedrissos i Jaume I.

Aquestes actuacions es comple-
ten amb una campanya d’asfaltatge 
que s’està duent a terme al polígon 
industrial de Can Carner, concreta-
ment en diferents trams dels car-
rers de la Terra Alta, de Salvador 
Espriu i del Priorat. D’altra banda, 
a principis d’aquest mes de gener ha 
quedat finalitzada l’obra de renova-
ció del tram urbà de la carretera de 
Sabadell entre els carrers del Doc-
tor Pujol i dels Pedrissos. L’actua-
ció ha suposat una millora dels es-
pais d’aparcament, de manera que 
els vehicles ja poden estacionar en 
condicions sense afectar el trànsit de 
la calçada. La intervenció també ha 
servit per fer-hi millores en el clave-
gueram i l’enllumenat públic.

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès estalviarà cada any més d’11,5 
tones de de CO2 amb la substitució 
de l’enllumenat del camp de futbol 
Joan Cortiella – Can Serrador per 
un altre de tecnologia led, cosa que 
s’ha dut a terme recentment. La in-
versió també suposarà per al con-
sistori un estalvi econòmic anual de 
més de 5.000 euros i de 32.400 kilo-
wats per hora en el consum elèctric. 

En total, s’han instal·lat 19 làm-
pades led, que tenen una durada 
calculada d’uns 33 anys i que fun-

Feia més d’un mes que no plovia i els 
senglars busquen la humitat. Com 
que divendres va ploure i la plaça 
Catalunya acostuma a ser un lloc 
humit, que es rega sovint, els veïns 
van veure la presència de porcs sen-
glars per la zona. Una veïna del car-
rer Jaume I, Isabel Roig, advertia 
que “dissabte vaig veure que ha-
vien gratat molt el terra. Com que 
havia plogut, s’hi veien petjades”. 
Diumenge, la veïna va constatar 
que “hi havia més llocs excavats”.

La policia va ser avisada de la 
presència d’aquests animals, però 
no van poder localitzar els exem-
plars. Ara, a l’hivern, ens trobem 
en plena temporada de caça de sen-
glars. Desembre passat, també es 
van avistar diferents exemplars al 
Racó, que després baixaven fins a 
Sant Feliu del Racó. La presència 
de senglars a les zones urbanes 
comporta un gran perill pels acci-
dents de trànsit i causa destrosses 
a les zones verdes i mobiliari urbà. 
Al llarg dels últims anys, la presèn-
cia de porcs senglars s’ha vist molt 
augmentada a l’àrea de Barcelona. 
Les principals raons que expliquen 
aquest auge són el fet que el sen-
glar no té depredadors en aquesta 
zona i, per tant, perden la por als 
humans, així com la facilitat d’ac-
cedir a menjar a partir dels con-
tenidors de les ciutats, que fa que 
baixin freqüentment de la munta-
nya per alimentar-se.  || rEDaccIó

el camp de futbol municipal 
ja disposa d’enllumenat led

Entre les darreres obres, destaca l’asfaltatge del carrer Priorat. || ajuntamEnt Rastre dels senglars. || cEDIDa

Darrers retocs als LED del Joan Cortiella dimecres en presència dels responsables municipals i de la Unió Esportiva. || q. pascual

també s’han asfaltat carrers a can carner i s’ ha ampliat el pàrquing de la plaça Fàbrica nova

cionaran 1.500 hores a l’any apro-
ximadament. El seu cost ha estat 
de 41.800 euros, que l’Ajuntament 
amortitzarà en vuit anys amb l’es-
talvi de la factura elèctrica. Tal com 
va avançar en el seu dia la regidora 
d’Economia i Serveis Generals de 
Castellar, Yolanda Rivera, l’actua-
ció s’ha sufragat amb el préstec a 10 
anys que el consistori va subscriure 
el desembre de 2019 amb el BBVA i la 
Diputació de Barcelona per un valor 
de 350.000 euros i que servirà per fi-
nançar inversions en dependències 
municipals, escoles i instal·lacions 
esportives per millorar-ne l’eficièn-
cia energètica.   || rEDaccIó

ESPAI PúBLIC | ActuAcionS MEDI AMBIEnT | AlertA
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Els projectes de mobilitat per a Caste-
llar continuen fent passes dins l’admi-
nistració de la Generalitat. L’alcalde 
de Castellar del Vallès, Ignasi Gimé-
nez, i el tinent d’alcalde de Territori 
i Sostenibilitat, Pepe González, van 
reunir-se dimarts passat, 14 de gener, 
amb el secretari d’Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat de Cata-
lunya, Isidre Gavín, per plantejar  la 
creació d’un carril bus en el moment 
que es faci efectiu el projecte de des-
doblament de la carretera B-124. 

Segons han informat des de 
l’Ajuntament, la integració de la línia 
que connecta Castellar i Sabadell a 
una xarxa de Busos Ràpid Trànsit 
(BRCAT) afavoriria la intermodali-
tat i la “capil·laritat” entre mitjans de 
transport. Concretament, amb l’es-
tació de plaça d’Espanya de Renfe i 
Ferrocarrils o amb altres línies de 
transport en autobús que parteixen 
de Sabadell.  Segons l’alcalde, “urgeix 
tirar endavant el desdoblament de 

desdoblament de la b-124 
amb xarxa de bus ràpid (brt)
l’Ajuntament 
planteja que el 
desdoblament 
inclogui aquesta 
connexió ràpida de 
busos amb Sabadell

la carretera B-124 perquè això ga-
rantirà el compliment de les fre-
qüències de pas de la línia C1, que 
en aquests moments té com a prin-
cipal obstacle la capacitat d’absor-
ció de trànsit de la carretera”. 

Giménez també recorda que “la 
C1 és la línia interurbana que su-
porta la quantitat de viatgers més 
alta de tota la comarca”, amb més de 
900.000 trajectes expedits cada any. 
“Cal donar una solució per assegu-
rar la qualitat del servei garantint 
la mobilitat a velocitats adequades 

MOBILITAT | ProPoStA

de punt a punt de les estacions de 
busos a l’intercanviador de la plaça 
d’Espanya”, ha explicat l’alcalde des-
prés de la trobada amb el responsa-
ble d’Infraestructures i Mobilitat de 
la Generalitat.

El BRCAT és un sistema d’auto-
bús de trànsit ràpid que té com a ob-
jectiu combinar els carrils d’autobu-
sos específics amb vehicles especials 
i serveis diferenciats per acostar-se 
al rendiment i la qualitat d’un tren 
lleuger de superfície o un sistema de 
metro, amb la flexibilitat, el cost i la 

Model de bus ràpid biarticulat en servei a Barcelona. || cEDIDa

Un usuari de La Vallesana marca una V1 a la plaça Calissó. || I. vIzuEtE

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
iniciarà gestions de manera immi-
nent per demanar a l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) i a 
l’empresa concessionària Moventis 
que els títols propis de La Vallesana 
V1, V2 i V3 continuïn sent multiper-
sonals, com ho eren fins al passat 
31 de desembre. L’aprovació de les 
noves tarifes del transport integrat 
de l’ATM per a 2020 ha provocat que 

demanen títols multipersonals per a la Vallesana

l’Ajuntament planteja 
a la Generalitat i a 
moventis que la V1, 
la V2 i la V3 permetin 
timbrar més d’un 
viatge, com abans

aquestes targetes ja no permetin tim-
brar consecutivament més d’un vi-
atge i, per tant, siguin d’ús uniper-
sonal. L’Ajuntament considera que 
“aquest és un greuge que s’afegeix 
a l’increment del 10% de les tarifes 
d’aquests títols”, segons assenyala 
el tinent d’alcalde de Territori i Sos-
tenibilitat, Pepe González.

Cal destacar que les targetes V-1, 
V-2 i V-3 són abonaments de 10 viat-
ges d’una, dues i tres zones respecti-
vament que es poden utilitzar en un 
únic trajecte sense transbordaments. 
El preu d’aquests títols ha quedat fixat 
en un 80% del preu de la nova T-Casu-
al. “Són molts els usuaris que viat-
gen acompanyats i utilitzen aquests 
títols per anar als centres hospita-
laris o fer gestions a Sabadell i que 
ara es veuen obligats a comprar una 
targeta per a cadascun d’ells”, ex-
plica el regidor González.

MOBILITAT | noVeS tAriFeS de trAnSPort

proposta de nou títol

Tanmateix, si no s’accepta aques-
ta demanda, el consistori propo-
sarà a la Generalitat i a Moventis 
la creació d’un nou títol multiper-
sonal, la V-Familiar, “que hauria 
de ser equivalent a la nova T-Fa-
miliar, però més econòmica que 
aquesta, ja que no permetria la 
possibilitat de fer intercanvis 
amb altres línies de bus o mit-
jans de transport”.  El consistori 
també insistirà davant la Genera-
litat en la reivindicació d’incloure 
Castellar a la mateixa zona tarifà-
ria de Sabadell, la zona 2, una de 
les peticions històriques pel que 
fa a la mobilitat dels veïns i veïnes 
de Castellar que, en pertànyer a 
un municipi de zona 3, veuen in-
crementat el preu del transport 
públic en comparació amb Saba-
dell.  || rEDaccIó

simplicitat d’un sistema d’autobusos.
D’acord amb les converses man-

tingudes dimarts amb el secretari 
d’Infraestructures i Mobilitat, Ajun-
tament i Generalitat es comprometen 
a treballar per al projecte de desdo-
blament i fer possible un carril bus a 
la carretera B-124 que podria ser se-
gregat o de prioritat del bus, segons 
el tram.

pla de mobilitat dels vallesos

Aquestes novetats coincideixen en 
el temps amb els darrers serrells del 
Pla Específic de Mobilitat del Vallès 
(PEMV), un document que fixa les 
infraestructures i serveis necessa-
ris per a aquest territori, i que hau-
ria d’entrar en exposició pública en 
properes dates. Com ja ha anat trans-
cendint públicament, el pla inclou im-
portants projectes que repercutiran 
en la mobilitat i les infraestructures 
per a Castellar del Vallès.

El Departament de Territori i 
Sostenibilitat ha liderat la redacció 
d’aquest pla amb la col·laboració dels 
Consells Comarcals i també amb els 
agents socials. Una de les conclusi-
ons més importants per a Castellar –a 
banda del desdoblament– és que els 
Ajuntaments de Terrassa i Sabadell 
finalment han consensuat una propos-
ta de traçat per fer arribar l’autovia 
B-40 –que es coneix històricament 
com a Quart Cinturó– fins a Sabadell 
Nord i portar-la fins a Castellar en el 
que esdevindria la Ronda Vallès.   

El 2019 ha estat un any d’impor-
tant creixement per al portal 
de notícies i continguts multi-
mèdia lactual.cat –que aglutina 
l’activitat de Ràdio Castellar i 
del setmanari L’ACTUAL–. En 
concret, el número de pàgines 
vistes han augmentat un 25% 
de 2018 a 2019: va passar de 
444.484 pàgines vistes a 557.541. 
Això significa que, el 2019, el por-
tal va sumar de mitjana més de 
46.000 pàgines vistes mensual-
ment. Aquestes dades són acre-
ditades per Google Analytics i 
també assenyalen un augment 
dels usuaris únics aquest 2019, 
que es consolida en una mitja-
na superior als 12.000 navega-
dors únics mensuals.

A banda de les notícies es-
crites, un altre dels elements 
de més pes de lactual.cat que 
també han experimentat un fort 
impuls són els continguts multi-
mèdia tant a través del podcast 
que aporten els informatius i els 
programes de ràdio de l’emis-
sora municipal com dels víde-
os que es distribueixen a partir 
del canal de YouTube del por-
tal, que ja suma més de 175.000 
visualitzacions. 

Els continguts també es 
distribueixen als canals de 
Twitter, Facebook i Instagram 
–xarxes que  acumulen més de 
10.000 seguidors– i que sumen 
milers de reproduccions setma-
nalment.  || rEDaccIó

MITJAnS| internet

Les visites a 
lactual.cat 
creixen 
un 25%

 Redacció
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Miquel Camps, president d’Autònoms Pimec. || cEDIDa

dos milers d’emprenedors 
apuntalen l’economia local

Castellar del Vallès compta amb 1.976 
autònoms, segons les dades que recull 
l’IDESCAT. La vila va tancar el 2019 
amb gairebé dos milers de treballa-
dors per compte propi, dels quals el 
70,39%, 1.391, es dediquen al sector ter-
ciari: els serveis. En segona posició, i a 
molta distància, es troba el sector de la 
construcció, amb 332 autònoms cas-
tellarencs, seguit de la indústria, amb 
239, i l’agricultura, amb només 14 tre-
balladors autònoms. A hores d’ara, els 
autònoms representen el 17,26% de la 
població activa registrada de Castellar, 
que va sumar un total 11.450 persones 
l’últim trimestre de 2019.

La radiografia del municipi es 
replica a la comarca. En termes ge-
nerals, al Vallès Occidental la xifra de 
treballadors autònoms s’enfila fins als 
61.087, i com en el cas de Castellar, el 
nombre més elevat d’emprenedors es 
concentra al sector de serveis, amb 
46.849. Aquesta tendència es consolida 
al conjunt de Catalunya, que compta 
amb 550.000 treballadors autònoms, 
418.169 dels quals opten per una ocu-
pació relacionada amb el sector ter-
ciari. Els emprenedors, a Catalunya, 
representen gairebé el 15,9% de la po-
blació activa, que el desembre de 2019 
es xifrava en 3.459.377 treballadors.

Els treballadors autònoms són, 
per tant, un dels col·lectius més impor-
tants per a l’economia catalana però, 
en contraposició als treballadors assa-
lariats, assumeixen una pressió fiscal i 

  Rocío Gómez 

550.000 
És el total de 
treballadors 
autònoms a 
catalunya 

PROP DEL 12% 
Dels emprenedors 
a Espanya són 
falsos autònoms  

SEGOnA 
OPORTUnITAT  
només el 20% 
dels autònoms 
que fracassa ho 
torna a intentar  

el 70,39% dels 
autònoms de 
castellar del Vallès 
es decanten pel 
sector dels serveis 

CECOT | PreViSionS

La previsió de creixement 
serà com la del 2019

El president de la patronal terras-
senca CECOT, Antoni Abad, aquest 
matí ha volgut transmetre el mis-
satge que l’economia continuarà 
creixent. El màxim responsable de 
CECOT  ha dit que “no ens agrada 
parlar de desacceleració” però sí 
que hi haurà “una certa modera-
ció” en la marxa de l’economia i ha 
vaticinat que el 2020 “podem créi-
xer repetint els índex del 2019”. 
Abad ha fet aquestes declaracions 

en el decurs del tradicional esmor-
zar amb els mitjans de comunicació 
de principis d’any. Dins de la carpeta 
de prioritats per aquest any per a la 
patronal hi ha el de l’emergència cli-
màtica, i Abad ha aprofitat per dir 
que la CECOT “està implicada en 
15 dels objectius de desenvolupa-
ment sostenible de l’agenda 20/30 
de Nacions Unides”.

Un altre dels cavalls de batalla 
de la patronal serà la competitivitat,  El president de la CECOT, Antoni Abad, atenent els mitjans de comunicació. || j. rIus

sobretot en les infraestructures. 
“Per què la distribució territorial 
de les inversions és, des de fa dè-
cades, insuficient per als interes-
sos dels catalans?”, es preguntava 
Abad, que ha confiat una vegada més 
a donar una oportunitat “a la nego-
ciació”. A més de la connexió orbital 
Vallès entre la B-40 i la Ronda Oest 
entre Terrassa i Sabadell, “que es-
perem que s’impulsi”, ara hi ha la 
novetat “de la connexió del Vallès 
amb l’aeroport per ferrocarril”. 

Abad espera que la taula de 
diàleg que s’ha de formar entre la 
Generalitat i l’Estat permeti avan-
çar en assumptes de competitivitat 
econòmica i finançament.   || j. rIus

cau, o sancionar l’empresa. Amb tot, 
Camps matisa que és una figura “amb 
grisos, i de vegades no queda clar si 
ets o no un fals autònom”. 

D’altra banda, una dècada des-
prés de l’esclat de la crisi,  encara res-
sona la febre de l’emprenedoria com a 
nova via laboral. Aquest és un plante-
jament que, tot i obrir un gran ventall 
d’oportunitats per impulsar el talent 
i la innovació del país, no sempre va 
acompanyat d’un context legal i eco-
nòmic favorable. “Molts han consi-
derat que els emprenedors, els au-
tònoms, ens havien de treure de la 
crisi. La realitat és que als països del 
nostre voltant els autònoms no pa-
guen quota o simplement la tenen lli-
gada a la seva facturació”, constata.

En aquest sentit, Camps apun-
ta que des de l’administració públi-
ca s’ha de fer costat als autònoms i 
posar remei als principals obstacles 
a què s’enfronta el col·lectiu. “La mo-
rositat, la burocràcia administra-
tiva, la pressió fiscal o la dificultat 

per trobar finançament són alguns 
dels entrebancs més habituals”, de-
talla el president d’Autònoms Pimec. 
“Als EUA, el 80% dels autònoms que 
falla ho torna a intentar. Aquí no ar-
ribem ni al 20%, i no és per falta de 
ganes. És perquè tenim un marc 
molt agressiu amb qui fracassa”, 
sentencia. 

De fet, entre el decàleg d’objec-
tius dels autònoms per al 2020 que ha 
publicat l’associació, un dels punts que 
destaca és l’empara dels autònoms 
sota la normativa de la segona opor-
tunitat, i també que s’estableixi un ajut 
de 426 euros durant sis mesos per als 
autònoms que hagin esgotat la presta-
ció per cessament d’activitat. 

Finalment, al nou govern espa-
nyol que encapçala Pedro Sánchez, 
Camps demana mesures efectives 
per sancionar la morositat, una cotit-
zació d’acord amb la facturació, una 
burocràcia més senzilla, i més suport 
econòmic, amb ajuts públics i línies de 
finançament per a emprenedors. 

una càrrega burocràtica més elevada. 
En referència a aquest doble esforç, i a 
l’escenari que es dibuixa aquest 2020 
per al sector, el president d’Autònoms 
Pimec, Miquel Camps, en declaracions 
a L’ACTUAL, lamenta la poca repre-
sentació dels autònoms tant als mit-
jans com a l’agenda política. “A Cata-
lunya som 550.000 autònoms, que 
no és poc, però no se’n parla prou. 
Estem molt sols”, assevera Camps.

 Segons un informe de l’Euros-
tat, el 26% dels treballadors autònoms 
a Espanya ho són per falta d’alterna-
tives laborals, i el 12% són falsos au-
tònoms. Camps reconeix que molts 
treballadors no denuncien la seva situ-
ació “per por a perdre la feina, hi ha 
empreses que n’abusen”. “No té cap 
sentit que emmascarem un treball 
de règim general en un autònom”, 
afegeix. És per això que el president 
d’Autònoms Pimec sosté que és fo-
namental lluitar contra aquest frau 
a través d’inspeccions laborals, per 
tal de regularitzar la situació si s’es-

TREBALL | AutònomS

La unitat mòbil de la Policia Naci-
onal de Sabadell serà novament a 
Castellar a (El Mirador) dijous 20 
de febrer de 10 a 13 h, per a les expe-
dicions i renovacions del DNI -per 
aquest dijous 23 de gener ja s’han 
esgotat les sol·licituds-.

Es pot reservar hora a partir 
del 10 del febrer de forma presencial 
al Servei d’Atenció Ciutadana d’El 
Mirador o per Internet (només per 
a renovacions): A través de l’agenda 
de reserva d’hores, a l’adreça www.
castellarvalles.cat/reservahoradni 
fins a un dia abans de les expedici-
ons (en cas que la llista de reserves 
no s’ompli abans). No es gestiona-
ran reserves d’hora a través del te-
lèfon. Es recomana que les perso-
nes que no necessitin expedicions 
o renovacions amb urgència s’adre-
cin a la Policia Nacional de Saba-
dell, als matins i de 15.30 a 20.15 h, 
per demanar cita prèvia al telèfon 
902 247 364 o al web www.citapre-
viadnie.es. Les taxes per a lareno-
vació, primera inscripció i pèrdua 
són de  12 €. El servei és gratuït si 
s’han de modificar les dades,  sem-
pre que el DNI no estigui caducat. 
El nombre total de reserves: 80, in-
closes un màxim de 8 primeres ins-
cripcions. La documentació que cal 
aportar és una fotografia específi-
ca de carnet i el document d’iden-
titat vell.  || rEDaccIó

SERVEIS | 20 de Febrer

Reserva 
d’hora per 
expedir 
els DNI

Foto de la renovació del DnI. || arxIu
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salut

el marroc 
s’interessa per la 
salut comunitària 

Una delegació diplomàtica del Go-
vern del Marroc, formada per mem-
bres del Ministeri de Salut i del Mi-
nisteri d’Economia i Finances, va 
visitar dimecres Castellar del Vallès. 
La reunió s’emmarcava en una visita 
més àmplia, d’una setmana a Cata-
lunya, per conèixer el model de salut 
del país, ja que en el procés de redefi-
nició del sistema sanitari al Marroc 
volen descentralitzar la gestió per 
donar més pes a les regions. 

De Castellar concretament, vo-
lien conèixer de primera mà el pro-
jecte de salut comunitària que es 
desenvolupa a la vila, d’èxit, des de 
fa uns anys. “Es van posar en con-
tacte des del Govern del Marroc 

Dos membres de la delegació del Marroc es fan un selfie al CAP abans de la sortida de l’activitat Caminada Saludable  || q.pascual

una delegació diplomàtica del Govern del 
marroc visita castellar per conèixer de 
prop iniciatives com la prescripció social

perquè estaven interessats a co-
nèixer tant el model sanitari de 
Catalunya com el model de des-
envolupament de la salut comu-
nitària. Durant aquesta setmana 
estan coneixent diferents propos-
tes, com la de Castellar, la de Salt o 
la de Cassà de la Selva”, va detallar 
el metge i responsable d’Estratègia 
i Comunicació de l’Agència de Salut 
Pública de Catalunya, Esteve Saltó.

La delegació, formada per deu 
persones entre metges, secretaris 
generals del ministeri de Rabat i di-
rectors, van poder veure un exem-
ple vivencial de la prescripció social 
acompanyant les activitats “Camina-
des Saludables” i “Banys de Bosc”. 
Per a la directora de l’ABS Castellar 
del Vallès, Isabel Martínez, el fet que 
altres regions vulguin implementar 

 Cristina Domene

aquest model fa la proposta més gran. 
“Nosaltres ens considerem modes-
tos i fem cada dia la nostra tasca 
pensant en el bé de les persones de 
la nostra comunitat, però ara ens 
estem plantejant un pas més enllà. 
Si això es pot reproduir a altres 
llocs i pot ajudar, la nostra feina 
estarà molt més recompensada”. 

Després d’una pausa per fer un 
cafè, la comitiva, també acompanya-
da per altres professionals de l’ABS 

i de l’Ajuntament, van poder mirar 
plegats el vídeo de la Primera Jor-
nada de Prescripció Social de Cas-
tellar. “Malgrat ser una delegació 
protocol·làriament de nivell alt, 
són molt propers, tenen molt in-
terès, venen molt informats i hem 
pogut anar al moll de l’os”, va de-
tallar Saltó.

Durant la trobada també es van 
explicar els antecedents i la metodo-
logia de treball en Salut Comunitària 

de Castellar. Les experiències acu-
mulades, les dificultats superades i 
la situació actual. Per al regidor de 
Salut, Joan Creus, és un orgull per 
a Castellar ser un exemple en salut 
comunitària: “Sempre se’ns ha re-
conegut aquesta bona feina entre 
les diferents administracions i ens 
agrada molt que un país que s’està 
desenvolupant en els darrers anys 
com el Marroc agafi com a referèn-
cia el nostre territori”.  
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actualitat medi ambient

“l’impacte ambiental ha estat brutal”
el castellarenc ramon Fernández, que des fa un any i mig viu a Austràlia, relata el drama dels incendis en aquest país

Fa un any i mig que va arribar a Aus-
tràlia amb la seva parella, tot i que 
ella ja era en aquest país de l’hemis-
feri sud abans que ell. Després d’es-
tar un any en el sector de l’hoteleria 
amb un visat de working holiday, que 
atorga el Govern australià per treba-
llar a les zones més despoblades del 
país –concretament en un hotel de 
l’illa de Hamilton, l’illa habitada més 
gran de les illes Whitsunday, a Que-
ensland– el castellarenc Ramon Fer-
nández ha tornat a renovar el visat 
per un any més. 

Ara treballa al complex hote-
ler Byron Resort de Byron Bay, el 
punt més a l’est del país. La pobla-
ció pertany a l’estat de Nova Gal·les 
del Sud, “un dels estats més afec-
tats pels focs que afecten aquests 
dies Austràlia, però jo soc a la part 
nord  de l’estat i els grans incendis 
són cap a la zona sud”, tot i que a la 
població “també tenim petits focs, 
però ja estan controlats”, assegu-
ra el Ramon.  A l’hotel, a causa de la 
popularitat internacional de les plat-
ges de Byron Bay, freqüentades per 
surfistes d’arreu del món, “tenim 
molts clients i ens trobem que, per 
culpa dels incendis, han de canvi-
ar el viatge que tenien organitzat”. 
Per exemple,  els que volien anar a 
Sydney, a 766 quilòmetres, per la Pa-
cific Hwy/A1 o la New EnglandHwy/
A15 o visitar el parc de les Blue Moun-
tains “han hagut de canviar el viat-
ge perquè les zones on volien anar 
estaven afectades pel foc”. 

Fernández treballa com a coor-
dinador del resort i té com a missió 
principal supervisar l’equip de tre-
balladors, fer comandes i realitzar 
els reports al final del dia, “a més de 
tenir cura dels clients”. Fernández 
ha detectat que molts dels clients 
“estaven enutjats, han hagut de 
pagar un extra per canviar el pla 
de viatge perquè, per exemple, no 
podien anar a Sydney en cotxe i han 

  Jordi Rius

hagut d’anar-hi en avió”. Per sort, 
el país és com un continent –té 7,69 
milions de quilòmetres quadrats–  i 
“s’han pogut visitar altres indrets 
interessants que hi ha al país”.

La gran esperança per sufocar 
els incendis –més de 150 focs actius 
a hores d’ara– és la pluja. “Aquesta 
setmana ha començat a ploure  i la 
previsió és que estigui plovent tota 
la setmana”, assegura Fernández, 
que afegeix que “l’impacte econò-
mic i mediambiental dels focs ha 
estat brutal”.

11,2 milions d’hectàrees cremades

A hores d’ara s’han cremat més d’11, 
2 milions d’hectàrees, uns 112.000 
quilòmetres quadrats, una extensió 
superior a la superfície d’Andalusia i 
la Comunitat Valenciana juntes o si-
milar a la de Portugal.  Algunes fla- Mapa amb els focus d’incendis. Ramon Fernández viu a la zona encerclada. || GooGlE

mes han arribat fins als 70 metres 
d’altura. La temporada d’incendis a 
Austràlia, coneguda com a bush fire 
season, és habitual, però aquests úl-
tims anys s’està tornant gairebé im-
possible de controlar. 

Els focs han destruït unes 2.000 
llars, han obligat a evacuar desenes 
de milers d’habitants i han acabat 
amb la vida de 28 persones. A més, 
el fum ha fet empitjorar la qualitat de 
l’aire i en algunes zones s’ha hagut 
de restringir l’accés al carrer per 
evitar perills.

 Els incendis han causat la mort 
de 1.000 milions d’animals, comptant 
només mamífers, rèptils i aus. Entre 
les víctimes destaquen espècies em-
blemàtiques d’Austràlia com els co-
ales: es calcula que la tercera part 
d’aquests animals de Nova Gal·les del 
Sud, la zona més afectada pel foc, ha 
mort. El Govern australià, molt cri-
ticat per la gestió d’aquest desastre 
natural, ha anunciat que destinarà 
31 milions d’euros a un programa 
d’emergència de recuperació de la 
vida silvestre. La partida servirà per 
a la cura dels animals ferits, la pro-
tecció de les espècies amenaçades, 
el control de depredadors i paràsits 
que amenacen les espècies més vul-
nerables després dels incendis. De 
fet, les autoritats australianes estan 
llançant des d’helicòpters milers de 
quilos de tubercles per a animals 
famolencs que han vist destruït els 
seus hàbitats per culpa dels incendis.

campanya de solidaritat

Des del Byron Resort, “no agafem di-
ners, però sí que demanem articles 
de primera necessitat com cere-
als, llet, arròs, detergents o pasta 
de dents tant a treballadors com 
a clients”, explica el castellarenc. 
Quan s’aconsegueix certa quantitat 
de productes “els enviem a les ONG 
que estan portant a terme el sub-
ministrament a les diferents famí-
lies que estan reubicades en pave-
llons i escoles per culpa del foc.”  

Ramon Fernández en un dels espais exteriors del complex hoteler Byron Resort de Byron Bay, d’on és coordinador. || cEDIDa 
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opinió podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DnI. màxim 20 línies. les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Un any més s’ha pogut gaudir de la 
cavalcada dels Reis i tornar a lluir 
les carrosses dels Reis que, gràcies 
al fet que vau votar el nostre projec-
te en els pressupostos participatius, 
ha fet possible que aquest any també 
hagin acompanyat aquestes carrosses 
unes altres. N’estem molt contents. El 
Grup Il·lusió també agraeix a tots els 
que han col·laborat en la cavalcada de 
Reis 2020 que sense ells no seria pos-
sible fer la rebuda dels nostres esti-
mats Reis Mags cada any. Com ja se 
sap som una entitat en què un petit 
grup de persones treballa durant tot 
l’any fent les carrosses per tal que el 
dia 5 de gener el poble de Castellar del 
Vallès pugui rebre els Reis d’Orient i 
l’alcalde els puguin donar la clau de 
totes les cases per tal que deixin els 
regals per a grans i petits. Relacio-
nem tots per ordre alfabètic per fer 
un agraïment personalitzat:

-ADF

-Ajuntament de Castellar del Vallès

-Ambulàncies

-Banda i Majorettes de Castellar 
del Vallès

-Bombers

-Brigada Municipal

-Castellers Capgirats

-Colònies i Esplai Xiribec

-Comerç Castellar

-L’AMPA Mestre Pla

-Jaume Comas

-Policia Municipal

-Roca Matalassers

-Sarsa-Movento

-Tractoristes (Can Casamada, Ca 
n’Oliver, Can Manent)

-149 voluntaris aproximadament 
(maquillatge, acompanyament de 
carrosses...).

Agraïment del Grup 
Il·lusió

 Grup Il·lusió

 CUP Castellar

astellar del Vallès ha 
heretat un greuge de 
mobilitat que s’arros-
sega des de fa molt de 
temps. Per sort o per 

C
Per un transport públic 
de qualitat

En el Vademots anterior us vam plan-
tejar unes quantes endevinalles del 
Marius Serra. Aquí en teniu unes 
quantes més. A veure si les encerteu 
sense consultar la solució.

1) Si es diu el seu nom desapareix. 
(set lletres)
2) Mona mascle per a tu en castellà 
col·loquial. 
(8 lletres)
3) Només treballen quan volen. 
(6 lletres)
4) Problemes en la transferència. 
(10 lletres)
5) La motocicleta de poca cilindra-
da que talla. 
(7 lletres)
6) Mestres agrupats en dues centúries. 
(7 lletres)
7) Manlleva teixits. 
(4 lletres)

Solucions: 1. Silenci, 2. Monopatí, 
3. Pilots, 4. Entrebancs, 5. Scooter, 
6. Docents, 7. Roba

Endevinalles

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

En nom de la família Muntada Blan-
cafort volem donar les gràcies a 
totes les persones que ens han fet ar-
ribar el condol i mostres d’estimació 
cap a la nostra mare i àvia Marina 
Blancafort. Desitgem que hagi retro-
bat el pare, i que per molts anys re-
cordem el seu somriure i bonhomia.

Agraïment

 Família Muntada Blancafort

Aquest missatge és el que s’amaga 
sota el reclam “chicas copa gratis” 
que està fent servir la discoteca de 
Castellar Revel, i justament de rebel 
en té ben poc. Des del moviment 
feminista treballem per erradicar 
les pràctiques que menyspreen a la 
dona. La cosificació, el fet de tractar 
la dona com un objecte, és una de les 
pràctiques que empra el patriarcat 
per menysvalorar-les. Demanem a la 
discoteca Revel que abandoni aques-
tes pràctiques guardant el respecte 
que es mereix el 50% de la població. 
I si vol atraure públic, que ho faci per 
la qualitat del seu servei i no pas per 
la quantitat de noies que hi ha. 
Recordem a les dones del poble que 
si volen treballar l’Eix feminista a 
Castellar ho poden fer al col·lectiu fe-
minista Les Carnera o a l’Assemblea 
Llibertària (diumenges a les 19 h a 
Cal Gorina).  Juntes som més fortes! 

Ei tiu, vine, que hi ha 
noies!

 Assemblea Llibertària de Castellar del 

Vallès

continua a la pàgina 11

 Junts per Castellar

n els darrers dies, i mal-
grat l’intent desesperat 
de boicot del naciona-
lisme espanyol, Car-
les Puigdemont i Toni 

Comín han pogut assistir als seus pri-
mers plens com a eurodiputats del 
Parlament Europeu. Ho han fet, però, 
amb una dolorosa absència: la d’Ori-
ol Junqueras, avui encara retingut en 
una presó per part de l’Estat espanyol. 
Des de l’Eurocambra, Puigdemont i 
Comín han estat denunciant activa-
ment, des del primer minut, la seva ab-
sència i s’han compromès a fer-ho fins 
el seu alliberament. La seva presèn-
cia entre els més de set-cents eurodi-
putats de tota Europa és el testimoni 
viu i inesborrable de les vulneracions 
i la ingerència que l’Estat espanyol 
està perpetrant contra un eurodipu-
tat electe per sentència del Tribunal 
de Justícia de la Unió Europea i, per 
tant, contra la democràcia europea. 
Tant és així, que POLITICO EURO-
PE, el mitjà més influent i respectat 
dins la bombolla política de Brussel-
les, ha nomenat el MH President un 
dels vint eurodiputats més influents 
(“to watch”) del 2020.
Una frase que ha estat sovint atribu-
ïda a Mahatma Gandhi diu “Primer, 
t’ignoren. Després, es riuen de tu. Lla-
vors, t’ataquen. Finalment, guanyes”. 
Aquesta seqüència que simplifica al-
gunes de les grans revolucions morals 
de la humanitat contra l’imperialisme 
i la discriminació sistèmica del pas-
sat és força representativa del que 
estem vivint a Catalunya en relació 
a la defensa dels nostres drets més 
fonamentals.
El 2010 ignoraven aquelles primeres 
grans manifestacions, així com també 
les consultes populars organitzades 
arreu del territori. Deien allò que l’in-
dependentisme era un “suflé” que es 
desinflaria amb el temps.  El 9 de no-
vembre del 2014, molts polítics espa-
nyols es van riure d’aquella primera 
gran consulta. Molts altres van comen-
çar a entendre que anàvem de debò, 
i ja no reien tant. L’independentisme 

E
Un altaveu a Europa 
contra les injustícies d’un 
Estat decadent

es va convertir en una “afrenta” o un 
“desafío”. Aquell Primer d’Octubre 
del 2017, ja no reien tant. Ens van ata-
car amb tota la força bruta que van 
ser capaços de conjurar sense haver 
de deixar de formar part de la UE. 
Durant hores van abatre milers de 
manifestants, fins que algunes de les 
principals cancelleries d’Europa, es-
pecialment l’alemanya, els van exigir 
que afluixessin cap al migdia. Com a 
governants de llarga tradició imperi-
alista, després de l’impulsiu maltrac-
tament físic i psicològic massiu de ci-
vils innocents, aquesta elit política tan 
acostumada al pensament macarra 
va començar a pensar. La persecu-
ció judicial que ha seguit des d’aquell 
moment, molt superior a la viscuda 
anteriorment (que també hi era), ha 
estat dissenyada explícitament per 
“decapitar” els lideratges polítics pe-
rillosos per al domini espanyol, i sem-
brar el terror i la fatiga entre els polí-
tics i la població.
Els atacs espanyols encara duren i 
molts més que en patirem, malgrat 
sembli que alguns intenten blanquejar 
el rol de Sánchez dins l’actual context 
repressiu. Tanmateix, la presència del 
president Puigdemont i l’exconseller 
Comín a l’Eurocambra com a eurodi-
putats és la primera gran victòria de 
l’independentisme en el marc de la 
justícia internacional. Les interven-
cions espanyoles en el plenari i fora, 
per part del front comú entre PSOE, 
Vox, Cs, Podemos i PP, ho deixa clar. 
Pot ser aquest l’inici de l’última fase 
que Gandhi hauria prescrit per als 
pobles oprimits? Esperem que amb 
aquest nou altaveu que hem guanyat 
com a país, sigui així.

A l’article sobre la commemora-
ció del 400 aniversari del judici a 
tres dones acusades de bruixeria 
no s’esmena a les actrius prota-
gonistes. Aquestes van ser:  Clara 
Sellés, Mònica Clarà, Sara Schkot 
i Agnès Hernández.

Aclariment

L’actual TVL’actual.catRàdio Castellar
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opinió

 Dolors Ruiz*

a setmana passada 
L’Actual publicava 
que Som de Caste-
llar-PSC s’havia tro-
bat a Lledoners amb 

el Sr. Jordi Sànchez. Una trobada 
feta just abans de Nadal i que, se-

L

Reunió a Lledoners: 
“Molt profitosa”, per a 
qui?

cia a alguns dels grans inconve-
nients que els consumidors posen 
de manifest. Un dels principals és 
el temps, situació que és difícil de 
salvar i que, posades les alternati-
ves sobre la taula, com podria ser 
el Quart Cinturó, potser caldria, 
fins i tot, evitar. 
Un altre és el preu, i és que, per 
posar un exemple, el preu del bit-
llet senzill ha pujat fins als 2,40 € i 
la V2 de 10 viatges als 17,90 €, cosa 
que converteix en gens atractiu un 
servei que, ja de per si, és una al-
ternativa poc viable. 
Si volem que el transport públic 
sigui fort, hem de lluitar per ell, i en 
aquesta situació es troba el nostre 
alcalde. Des d’aquí volem aplaudir 
la iniciativa. I confiem que aquesta 
lluita no quedarà en quelcom me-
rament simbòlic.

l 13 de gener, Isabel-
Clara Simó, una de les 
escriptores més influ-
ents de la literatura 
catalana moderna, va 

morir als 76 anys. Simó, alcoiana 
que exercí d’escriptora i periodista, 
ha deixat un important llegat litera-
ri reflectit en obres tan destacades 
com ara És quan miro que hi veig clar 
(1979), Premi Víctor Català; Histò-
ries perverses (1992), Premi Crítica 
Serra d’Or; l’aclamada La salvat-
ge (1993), Premi Sant Jordi, o Amor 
meva (2010), Premi Joanot Marto-
rell. A més de cultivar la novel•la i 
el relat curt, també va destacar en 
la producció d’assajos, gènere en el 
qual va mostrar el seu compromís 
pel que fa a la defensa dels drets de 
la dona, la crítica a les injustícies so-
cials o la reivindicació de la cultura i 
la llengua catalanes en el marc naci-
onal dels Països Catalans. En aquest 
sentit, Simó va ser una dona compro-
mesa amb la lluita per l’alliberament 
nacional dels Països Catalans, tal 
com ho demostren alguns dels seus 
llibres, com ara Sobre el nacionalisme. 
Carta al meu nét (2000) o Cartes d’in-
dependència a la vora d’una tassa de te 
(2010). El seu bagatge va ser recone-
gut a través de nombrosos premis, 

  Isabel Clara Simó. || joan munDEt

Isabel-Clara Simó

E PLAÇA MAJOR

JORDI JOVÉ
Filòleg

 Carolina Gómez*

n any més, i amb 
aquesta és la 5a edició 
consecutiva, l’Ajun-
tament de Castellar 
del Vallès aposta per 

U

Pressupostos 
Participatius 2020, 
teniu una idea per 
millorar Castellar?

la participació ciutadana amb una 
nova edició dels Pressupostos Par-
ticipatius 2020.
La participació de la ciutadania, 
entitats, associacions i  la resta 
d’agents en la definició i la creació 
del municipi que volem és indis-
pensable en un model en què l’ad-
ministració ha de ser el motor per 
assolir la col·laboració entre tots 
de manera oberta i transparent.
En aquesta línia, entre les diferents 
eines de processos participatius 
que podem trobar actualment, en-
tenem que els pressupostos partici-
patius són una eina potent de par-
ticipació directa que té la voluntat 
d’incloure els interessos col·lectius 
de Castellar en el desenvolupament 
i en el procés de presa de decisió de 
com es gastarà una part del pres-
supost públic.  
És una aposta clara i en ferm del 
nostre ajuntament: des de l’any 
2016 es realitzen  anualment i, en 
les darreres edicions, ha posat al 
seu abast 200.000 euros perquè 
tota la ciutadania pugui partici-
par en les inversions de competèn-
cia municipal. 
Aquesta participació és la que fa-
cilita millorar les polítiques públi-
ques del nostre municipi i construir 
una ciutadania més compromesa, 
en què tothom té cabuda.
Us volem animar a participar pre-
sentant les vostres propostes, tant a 
títol personal com en nom de l’enti-
tat de què formeu part, teniu temps 
fins el 26 de gener!

*Regidora de Responsabilitat Social

ve de la pàgina 10

entre els quals cal destacar la Creu 
de Sant Jordi (1999), el Premi de l’As-
sociació de Publicacions Periòdiques 
en Català (2002), el Premi Joan Co-
romines (2008), el Premi Trajectò-
ria de la Setmana del Llibre en Ca-
talà (2009), el Premi Pompeu Fabra 
(2009), el Miquelet d’Honor (2012), 
la Medalla d’Or d’Alcoi (2013), ciutat 

de la qual fou proclamada filla predi-
lecta, i el Premi d’Honor de les Lle-
tres Catalanes (2017), entre d’altres. 
La seva obra, amb més de cinquan-
ta títols que cal situar en gèneres 
diversos, ha estat traduïda a altres 
llengües, com ara l’anglès, l’alemany, 
el castellà o el francès, i els seus arti-
cles van publicar-se en diaris i revistes 

com El Temps, Avui, Diari de Barcelo-
na i El País. Alcoi, on va néixer Simó, 
és el bressol d’algunes de les figures 
més destacades de la cultura cata-
lana, com el pintor i escultor Anto-
ni Miró i el cantautor Ovidi Montllor. 
El 13 de gener, de la mateixa mane-
ra que aquest darrer, el 1995, Isabel-
Clara Simó se’n va anar de vacances.

vent que bufa, i que comencin a de-
mostrar amb accions polítiques el 
profit d’aquesta visita a Lledoners.
Esperem que a partir de ja defen-
sin qualsevol intent pacífic de posar 
fi a la repressió, a la judicialització 
i a la persecució de persones que 
lluiten per defensar els drets civils 
i polítics  dels ciutadans.
Esperem que a partir d’avui donin 
suport a les actuacions que es por-
tin a terme per defensar els drets 
polítics tant del president com dels 
eurodiputats que són a la presó o 
a l’exili. No hauríem de perdre de 
vista l’objectiu de Nativitat Yarza, 
primera alcaldessa a Catalunya i 
a Espanya elegida democràtica-
ment a les eleccions del 14 de gener 
del 1934 en la candidatura d’ERC 
de Bellprat : “Fer de Catalunya un 
poble lliure, culte i amarat d’aquella 
justícia social que tots desitgem”. 
Treballem per fer-ho possible!! 
*Regidora d’ERC

gons L’Actual, el Sr. Ignasi Gimé-
nez, el nostre alcalde, definia com 
a “molt profitosa”.  
Molt bé. La trobada seria profitosa. 
Ja tenien una notícia a la màniga per 
calmar aquells electors que al maig 
van votar amb una mà Puigdemont 
o Junqueras i amb l’altra l’Ignasi. 
Em pregunto si van poder mirar als 
ulls del senyor Jordi Sànchez i ex-
plicar-li que Som de Castellar-PSC 
el passat 17 d’Octubre va votar en 
contra d’una moció que demanava 
l’amnistia per a ell i per a totes les 
persones preses polítiques i exili-
ades catalanes.  Imagino que van 
obviar donar aquesta informació 
al Sr. Jordi Sànchez. 
Ja tenien un titular i ja triarien el 
moment oportú per compartir-lo. 
La manera d’explicar la notícia de-
pendria de si Pedro Sánchez acon-
seguia ser investit president del Go-
vern espanyol o no. 
El Sr. Joan Creus, primer tinent 
d’alcalde, va ser l’encarregat de 
fer-ho dimecres 9 al debat de Ràdio 
Castellar. Amb frases molt estudi-
ades i mesurades que cito textual-
ment: “afortunadament vam tenir la 
sort de poder estar amb el Sr. Jordi 
Sànchez més de dues hores”, “vam 
compartir la necessitat de dialogar 
...”, “s’ha de resoldre de manera po-
lítica...”, “la via judicial tampoc està 
aportant massa...”, “és responsabi-
litat dels que tenim l’opció d’influ-
ir en els nostres partits, mantenir 
el nostre esperit negociador i po-
sar-ho sobre la taula...”.
Esperem, Sr. Creus, que tot plegat 
no quedi en frases que sonen bé pel 

desgràcia, Castellar és una població 
situada a la vora del riu Ripoll, acci-
dent geogràfic que ha impedit que 
les obres de construcció de carrete-
res es duguessin amb la normalitat 
amb què es van dur a terme a prin-
cipis i mitjans del segle passat a la 
resta de municipis catalans. 
La construcció del pont o viaducte, 
que uneix el poble amb Sabadell, va 
canviar el paradigma de mobilitat 
entre les ciutats, que fins alesho-
res estava limitat pels ponts de Can 
Pagès, que l’unia amb Sabadell, i pel 
pont Vell, que l’unia amb Terrassa. 
En aquell moment, i esperant el 
boom demogràfic que havia d’arri-
bar, la solució va ser efectiva. 
No va ser fins farà ja un parell de 
dècades que la situació va tornar 
a enquistar-se. El transport privat 
començava a ser una alternativa 
inviable, en part per l’increment 
exponencial de vehicles que feien 
servir les inadaptades vies, però 
també per la falta d’infraestruc-
tura que la comarca podia oferir a 
aquesta situació. 
La solució més clara i eficaç a 
aquest problema, tal com ens han 
demostrat alguns països situats 
més al nord, és la potenciació del 
transport públic. A Castellar del 
Vallès, l’única alternativa de trans-
port públic són una sèrie de línies 
de bus, amb origen als anys 20 (ja 
fa 100 anys) i actualment concessió 
de Sarbus, que ofereixen un servei 
més aviat simbòlic. 
I amb simbòlic es vol fer referèn-
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l’aparell, conegut com a succionador, ha estat número 1 en vendes al nadal en botigues i webs eròtiques i a Amazon

Després de les vacances d’estiu se’n 
va començar a sentir a parlar. De les 
converses entre amigues va passar 
als grups de WhatsApp, a les xarxes 
socials, a protagonitzar mems i, fins 
i tot, als dinars familiars. A poc a poc 
ha anat trencant barreres, però ha 
estat aquest Nadal quan l’estimula-
dor de clítoris, conegut també com 
a succionador, ha viscut un esclat de 
vendes. L’aparell, discret, amb un dis-
seny elegant i de menys de 17 cm, es-
timula el clítoris sense necessitat de 
contacte, ja que provoca pulsacions 
a través d’ones. 

La revolució d’aquesta joguina 
sexual ha arribat amb la marca Sa-
tisfyer, que ha estat un èxit de ven-
des en botigues i webs eròtiques i 
també a Amazon. La castellarenca 
Anna Saperes, directora tècnica de 
la Carmayola Picant, empresa cata-
lana dedicada a la venda de joguines 
sexuals i reunions tupper sex, ha ex-
plicat que en el període nadalenc han 
venut 200 unitats de diferents mar-
ques, però sobretot del Satisfyer Pro 

el fenomen social de l’estimulador femení
DOnES | SexuAlitAt

2. “Fa tres anys que venem succio-
nadors, però eren caríssims. I de 
cop, creiem que gràcies a diferents 
noies que van parlar-ne a Insta-
gram i  a les xarxes socials, com la 
il·lustradora Moderna de Pueblo, 
ens en van començar a demanar. I 
després, ha anat corrent de boca a 
orella, tothom ho volia provar i qui 
ho provava, realment li agradava 
molt i ho acabava recomanant a 
tot el seu entorn”. 

sí, però amb moderació

Per a la, psicòloga, sexòloga i terapeu-
ta de parelles Eva Juni, entre altres 
coses positives de la democratitza-
ció del l’aparell, hi ha la normalitza-
ció de la masturbació femenina. “El 
que penso que és més important de 
la moda d’aquesta joguina és que 
dona l’opció a parlar-ne i a trencar 
tabús i mites sobre la sexualitat i 
el plaer femení, i desvincular l’or-
gasme femení de la penetració. És 
important situar el clítoris com a 
protagonista de l’orgasme femení”. 

Aquest fenomen social, sexu-
al i feminista ha suposat, per a Sa-
peres, una revolució: “Com estem 

L’estimulador femení ha estat un èxit de vendes el passat nadal. || arxIu

molt bona acceptació: “Es fa molta 
conya, però al revés, molts homes 
li han comprat a la seva parella”, 
diu Saperes, que creu que l’esclat ha 
estat una moda, que anirà a menys. 
“Seguirem venent però la punta ja 
ha passat. Ara hi haurà el boom del 
succionador dels homes. Un succi-
onador / vibrador que Satisfyer ja 
ha posat a la venda”.

una qüestió només física

Tot i els aspectes positius, la sexò-
loga Juni alerta que l’estimulador 
s’ha de fer servir amb moderació: 
“L’ús continuat pot crear-ne de-
pendència i dificultar generalit-
zar la resposta orgàsmica. Quan 
acostumes el receptor sensorial a 
una estimulació tan intensa, tan 
ràpida i directa, posteriorment 
la persona pot tenir dificultat a 
l’hora de voler replicar aques-
tes sensacions en altres contex-
tos i això pot generar frustració, 
entre altres problemes”. És un 
complement que està molt bé, as-
segura Eva Juni, que també asse-
nyala, però, que “només aborda la 
part física”. 

  Cristina Domene

en la revolució femenina i femi-
nista, les dones ens estem rebel-
lant. Tinc noies joves que me n’han 
comprat, però també dones grans 
i senyors que el demanen per a les 
senyores. Tietes de 70 anys que de-

manen ‘allò de les ones’. A la gent 
ja no li fa vergonya, ha sigut bru-
tal perquè tothom en parla”. Tot i 
que se n’ha fet molta broma al voltant 
que els homes se senten reemplaçats 
per l’aparell, el cert és que ha tingut 
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Segueix la ratxa victoriosa de la UE 
Castellar en Lliga amb una nova vic-
tòria contra la UD San Lorenzo de 
Terrassa. Els blanc-i-vermells van ser 
capaços de remuntar un 0-2 advers i 
golejar un rival que va perdre la força 
en la segona part. A un partit d’acabar 
la primera volta, l’equip es postula com 
a campió d’hivern.

Aquesta una jornada no era gaire 
propícia per a l’equip castellarenc, amb 
les baixes per malaltia d’Aitor Grana-
dos i Toni Murillo, dos titulars amb 
molt pes en l’alineació de Juan Antonio 
Roldán que s’unien a la lesió del porter 
Andy Garcia –amb un dit trencat– i de 
Leo Saavedra. L’única novetat dels lo-
cals era el fitxatge de Jairo Díaz.

Fred com el temps va començar 
el partit per als locals, que sense ha-
ver-se centrat encara en el joc veien 
com Xavi Pérez (4’ i 10’) els feia dos gols 
idèntics als primers compassos. Tres 
xuts a porta i dos gols que no van acon-
seguir descentrar els castellarencs, a 
qui, tot i dominar la possessió els va 
costar un quart d’hora trobar el joc.

I va ser gràcies a un clar penal 
sobre Marc Estrada, que era tombat 
a la dreta de la porteria quan s’escapa-
va pràcticament sol. Rodri va executar 
la pena màxima a la perfecció amb un 

xut ras a la dreta del porter, que no va 
ser capaç d’endevinar la trajectòria.

Amb l’1 a 2 eren els blanc-i-ver-
mells els qui per fi trobaven el camí, re-
cuperant les sensacions i aclaparant 
un lluitador San Lorenzo, que tot i se-
guir-ho intentant, començava a notar 
el cansament per la pressió inicial.

Una recuperació en la sortida 
d’un córner va acabar amb la pilota a 
la banda, on Carlos Saavedra afusella-
va mil·limètricament la porteria visi-
tant per aconseguir l’empat, resultat 
amb què s’arribava al descans.

I era a la segona en què es va aca-
bar el partit. Domini absolut dels locals, 

remuntada per seguir líders (5-2)
els de roldán, 
a un pas de ser 
campions d’hivern 
després de superar 
el San lorenzo

  Albert San Andrés

per resoldre el partit amb eficàcia a 
la segona meitat” va apuntar el tècnic. 
Tot i estar a prop de ser campions d’hi-
vern, l’entrenador no li vol donar gaire 
importància a aquest fet, ja que “això 
no et dona cap títol ni et fa ascendir 
de categoria. L’única importància 
és seguir sumant i estar al mateix 
lloc al final de Lliga”.

Amb gairebé tota la primera 
volta feta –només queda el partit de 
la setmana que ve contra el Pajaril–, 
el tècnic va valorar la feina dels seus 
homes durant els primers setze par-
tits: “Tenim un grup molt maco de 
jugadors. Un vestidor molt solidari 
i competent, que treballa al màxim 
durant la setmana i es buida als par-
tits. Hi ha molt compromís i impli-
cació i això és el més important per 
a un entrenador”.

Roldán també va valorar la in-
corporació a la davantera de Jairo, evi-
dentment una de les notícies de la jor-
nada per a l’equip, i va asenyalar que 
“Jairo és Jairo. És un punt i a part. 
Un jugador amb una qualitat bru-
tal, que és capaç de crear ocasions i 
que complica molt les defenses. És 
un jugador diferent, tot i que és cert 
que encara li falta ritme de compe-
tició, però queda molta temporada 
i ell està content de ser a casa. Apor-
tarà molt en un vestidor on serà un 
més” conclou.

La UE Castellar segueix al lide-
ratge de la categoria amb vuit punts 
d’avantatge sobre l’Olímpic Can Fatjó 
de Juan Carlos Rodríguez, a falta de 
la resolució dels dos últims partits de 
Lliga, contra Llano i Badia, suspesos en 
els instants finals per incidents sobre 
el terreny de joc. Enfront del Llano el 
marcador era d’1-1 al 85, mentre que, 
amb el Badia, els de Juan Carlos Ro-
dríguez guanyaven 3-0 al 84. 

que eren capaços de capgirar el resul-
tat en cinc minuts. Estrada va penti-
nar un precís centre de Jan Marc per 
fer el 3-2 que va encarrilar la golejada. 

El San Lorenzo, però, encara 
tenia forces per arribar a batzegades 
a la porteria de Pau Roldán, molt segur 
sota pals i capaç de blocar les dues oca-
sions clares.

Al 60, Jairo Díaz feia la primera 
aparició sobre el terreny de joc en la 
nova etapa com a jugador castellarenc, 
i deixava detalls de molta qualitat i inici-
ava la jugada del quart gol al 77, en què 
una desmarcada per la banda era su-
ficient per penjar una pilota amb pos-

terior remat de Saavedra, que acon-
seguia el doblet.

Amb el 4-2 i el partit decidit, el 
lateral Marc Sánchez es va afegir a la 
festa arrodonint el marcador amb el 
cinquè gol i certificant una important 
victòria que els apropa encara més al 
campionat d’hivern, un títol honorífic 
que arriba com a premi a la gran regu-
laritat de l’equip en aquest inici de Lliga.

“Uns primers 15 minuts en què 
ells han jugat amb molta intensitat 
i nosaltres encara no havíem sortit 
del vestidor. Això ens ha costat dos 
gols. Hem estat imprecisos i precipi-
tats, però hem aconseguit empatar 

Amb 12 gols, Marc Estrada és el màxim golejador de l’equip, seguit per Rodri amb 9. Tots dos van marcar el San Lorenzo. || a.s.a.

nou ple de victòries
al vòlei castellarenc

Els sèniors de vòlei de l’Fs caste-
llar van tornar a sumar el ple amb la 
victòria del femení a contra el sa-
grat cor (3-2), del B a domicili amb 

el jaume Balmes (2-3) i els mascu-
lins, en què l’equip a va imposar-se 
al martorell (3-2) i el B a l’acadè-
mia vòlei Barcelona (1-3). Excepte 
l’equip B masculí, que és cinquè, la 
resta d’equips ocupen el lideratge 
dels seus grups respectius.

Eric Rubio premiat pel 
Motoclub Segre

El pilot de motocròs Eric rubio va 
ser premiat en la gala anual del mo-
toclub segre pels èxits aconseguits 
durant la temporada 2019.

El 77 va ser guardonat com a cam-
pió del trofeu motoclub segre en 
categoria mx50, a banda d’haver 
aconseguit la tercera posició en el 
campionat d’Espanya de supercròs 
i el subcampionat de catalunya de 
l’especialitat.
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el cb castellar, sense recursos (45-70)

L’any no ha començat bé per al CB 
Castellar després de la derrota contra 
el CB Cerdanyola (45-70), en un par-
tit en què els de Quim Pérez-Alarcón 
s’han mostrat desconeguts i lluny de 
la millor versió. Sense recursos en 
atac ni en defensa, un efectiu Cerda-
nyola ha fet sang del joc castellarenc, 
que tanca la primera volta amb una 
dolorosa derrota.

Tot i la visita d’un rival de la part 
alta de la taula, ningú es podia esperar 
un partit així, d’un equip que per regla 
general sempre dona la cara sigui quin 
sigui el resultat. Del resultat es pot ex-
treure allò que “era un rival que no és 
de la nostra lliga”, cert, però la imat-
ge donada sobre el parquet dista molt 
del que s’hauria d’haver vist.

Des de principi de temporada, 
els habituals al Puigverd els diumen-

ges a la tarda saben a què s’enfronten, 
però en aquest partit els 25 punts de 
diferència final han fet mal.

Sense Lluís Hagenaers –baixa 
per malaltia– i amb la incertesa del 
rendiment que podria donar Oriol 
Bernadí –malalt durant la setmana–, 
Pérez-Alarcón sortia a la pista amb 
un cinc inicial poc habitual, amb Al-
bert Germà i David Junyent a la ban-
queta d’inici i amb Marc Timoneda i 
Carles Puigdellivol a la pista.

Sobre el parquet res va sortir 
durant els 40 minuts, ni en defensa 
ni en atac, i es va marxar al descans 
amb un contundent 29-46. La segona 
no era millor, amb només 16 punts en 
dos quarts. Durant el joc, tampoc va 
ajudar gaire el lamentable arbitratge 
de la parella Piñol-López, vells cone-
guts dels castellarencs per la falta de 
criteri. Només un detall: dues faltes 
assenyalades per quart al Cerdanyo-
la –un total de vuit– i 24 al Castellar. 

  Albert San Andrés

BàSqUET | coPA cAtAlunyA

Oriol Bernadí durant el partit contra el Cerdanyola. || a. san anDrÉs

Un altre cas com el d’Esteban Gar-
cia la temporada passada.

“És complicat treure conclu-
sions després del partit, però és 
cert que una vegada més s’ha pogut 
veure que hem d’estar al mil per 
mil perquè ens surtin les coses i 
poder guanyar un partit. El rival 
era complicat i més veterà, i ara 
no parlarem de si xiulen o no xiu-
len els àrbitres. És cert que no ens 
ha sortit res, cometent moltes er-
rades en atac, el que ens repercu-
teix en defensa. Ho han fet millor 
que nosaltres” va explicar mig cap-
cot Quim Pérez-Alarcón.

És, segurament, en aquests par-
tits de què s’han d’extreure conclu-
sions per seguir creixent, per apren-
dre dels errors i mirar al futur per 
tal d’intentar aconseguir l’objectiu 
de la permanència i en què tothom 
ha de remar en la direcció correcta 
per fer-ho. 

ATLETISME | cA cAStellAr

els colors del cA castellar vesteixen diannahba 

La jornada esportiva del cap de setmana ha 
deixat diversos rècords per al Club Atlètic 
Castellar però, segurament, el més interes-
sant ha estat la col·laboració del club verd 
amb l’Associació Afrocatalana d’Acció So-
lidària, mitjançant la qual s’han fet arribar 
xandalls al Senegal.

L’esport sempre ha de ser una eina di-
dàctica, saludable i solidària que faci créi-
xer en tots els aspectes els seus practicants. 
Aquesta és una visió molt estesa en alguns 
clubs i entitats esportives de la nostra terra, 
que sovint col·laboren amb ONGs per aju-
dar les comunitats més desafavorides. Pot-
ser el cas de l’AE Ramassà és un dels més 
coneguts però, des de l’ombra, moltes més 
entitats també posen el seu gra de sorra per 

a fer-ho en qualsevol dels àmbits possibles.
És el cas del CAC, que mitjançant el 

projecte de cooperació de l’Associació Afro-
catalana d’Acció Solidària, una entitat a ca-
vall entre Sabadell i Castellar, ha fet arribar 
una partida de roba esportiva a la localitat 
de Diannahba, un poble del sud del Senegal, 
a tocar del golf de Guinea Bissau.

“Les fotos fan goig i parlen per si 
mateixes i esperem que algun d’aquests 
i aquestes futures atletes participin en 
alguna prova organitzada pel CAC” s’ha 
assenyalat des del club en un article al blog. 
Una iniciativa que tant de bo es pugui repetir 
amb més entitats i clubs per posar en relleu 
la precarietat que es viu en una de les parts 
més boniques del món: el continent africà.

D’altra banda, el cap de setmana va 
deixar una allau de noves marques en el 
control de pista coberta de Sabadell, on Eric 

Haba va marcar 7,50 als 60 m i 55,45 als 400 
metres. Jan Casamada va fer rècord per-
sonal en 1500 m amb 4:23,92 i Berta López 
8,58 en els 60 m i 1:02,20 als 400, segona mi-
llor marca femenina de la història del club. 
Aquestes i d’altres marques en sub-16 van 
arrodonir una jornada impecable per als 
atletes del club.

En marxa, Gina Torres i Josep Obra-
dor van brillar en la XXVIII edició del Gran 
Premi de Marxa Ciutat de Viladecans en 
què van aconseguir la segona posició en les 
seves categories. Torres (16,33) ho va fer en 
els 3K ruta i Obrador (50,08) en els 10K. Da-
niela Gaitán (14,50) va participar en el sub-12.

El veterà Xavi Estebanell va partici-
par novament en el Circuit de Cros Gironí, 
en el cros de Vidreres, on va acabar en si-
sena posició de la categoria 35-45, amb un 
crono de 18:08. 

  Albert San Andrés
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L’HC Castellar va donar la sorpresa a 
la pista del líder, l’HC Montbui, quan 
va aconseguir una victòria de prestigi 
que els fa reenganxar-se al grup cap-
davanter de la categoria i de pas, so-
miar amb la promoció d’ascens. Els 
de Ramon Bassols van doblegar un 
rival que fa cinc jornades consecu-
tives que és en la posició d’honor del 
grup D de Segona Catalana.

L’assalt a la pista del líder no 
és una sorpresa majúscula, ja que el 
treball desenvolupat des de l’inici de 

Assalt grana a la pista del líder (5-6)
l’Hc castellar supera l’Hc montbui a domicili i es reenganxa al 
grup de la part alta de la taula per lluitar per la promoció d’ascens

Els jugadors de l’HC Castellar celebrant la victòria a Santa Margarida de Montbui. || cEDIDa

temporada i la inclusió de jugadors del 
planter grana donen els seus fruits en 
el tancament de la primera volta de la 
Lliga. L’aportació dels juvenils sota la 
batuta de Bassols està sent molt posi-
tiva per a un equip que no s’ha reno-
vat gaire en les últimes temporades.

La de Santa Margarida de Mont-
bui és la segona victòria del 2020, sis 
punts que han catapultat l’equip a en-
ganxar-se a la part alta de la taula i que 
els permeten per primer cop aquesta 
temporada, deixar enrere els perse-
guidors, ja que el Sentmenat és a qua-
tre punts i el Santa Perpètua a vuit.

“Va ser un partit molt seriós, 

 Albert San Andrés tot i que vam tenir 10 minuts de des-
control. Estic molt content amb el 
joc de l’equip, després de diverses 
jornades en què les coses estan sor-
tint com han de sortir. Hem tingut 
paciència i estem recollint fruits” va 
assenyalar el tècnic. “Començarem la 
segona volta amb molta força i seri-
etat per corregir els errors de la pri-
mera. Ara ja coneixem bé els rivals 
i això és un factor a favor” remarca.

La pròxima jornada, l’equip 
torna a jugar lluny del Dani Pedro-
sa, a  la pista del sempre complicat 
Sant Cugat, un rival directe en la 
zona mitja. 

HOqUEI | 2A cAtAlAnA

Derrota per 4 a 8 de l’FS Farmàcia 
Yangüela Castellar contra el CFS 
Montcada, en un partit en què els 
de David Civit van anar a remolc 
durant els 40 minuts.

Els taronges van començar 
amb el peu canviat i el marcador ja 
reflectia un clar 1-3 al descans. Tot 
i això, els de Civit van plantar cara i 
van aconseguir un 3-4 al minut 28, 
però el 4-6 posterior els va forçar a 
jugar de cinc i a la desesperada, en-
caixant un total de vuit gols. Oriol 
Gallardo, Manel López i Guillem 
Ramiro van ser els golejadors de 
l’equip castellarenc.

“No vam sortir bé, vam rebre 
dos gols inicials. Si anem al darre-
re al marcador ens costa molt ge-
nerar ocasions. Amb el 2-3 l’equip 
va començar a funcionar millor 
però no aconseguíem ser sòlids 

en defensa i mantenir avantatge. 
Cada vegada que marcàvem nos-
altres ho feien ells i així és molt 
difícil mantenir el partit” va ex-
plicar el tècnic castellarenc. “Som 
molt fràgils defensivament, és 
molt difícil competir en aquesta 
categoria encaixant vuit gols i ho 
hem de millorar” conclou.

Tot i la derrota i fer quatre 
jornades que no coneixen la victò-
ria –amb dos empats i dues derro-
tes–, l’FS Castellar no perd posició 
a la taula, tot i que la diferència amb 
el descens es redueix en només un 
punt, amb un grup de cinc equips 
entre la vuitena plaça dels castella-
rencs i la 12, la primera que marca 
el descens.

La pròxima jornada, l’FS Cas-
tellar visitarà Sant Cugat,  pista del 
tercer classificat.  || a.s.a.  

el montcada no
perdona els errors

Guillem Ramiro va obrir el marcador per als castellarencs. || a.s.a

FUTSAL | diViSió d’Honor
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Georgina Garcia i Sara Sorribes a Llemotges, on van aconseguir l’última victòria de l’any 2019. || cEDIDa

Els ‘blues’ de Calm van retornar a la victòria contra el Luton Town. || BIrmInGham c.

TEnIS | WtA

FUTBOL | cHAmPionSHiP- 3A diViSió

Garcia amb la ment 
a l’Open d’Austràlia

Victòria dels ‘blues’ de Calm 
i dels blaus de Cabestany

Després de cinc derrotes i un empat, el Birmingham City de Xavi Calm 
ha sumat una nova victòria després d’imposar-se al Luton Town (1-2) i 
trencar la dinàmica negativa a la Championship. La victòria contra el 
cuer és la primera de l’any per als blues. L’equip en què el castellarenc 
és assistant coach és a la 18a posició de la taula i aquest cap de setmana 
s’enfrontarà al Cardiff City, un altre rival directe per seguir escalant 
posicions a la taula.

D’altra banda, l’Igualada de Marc Cabestany també va aconse-
guir la primera victòria (1-0) de l’any contra un rival directe com la UE 
Sants, ja que va tancar la primera volta a tres punts de la salvació. En 
el segon partit del castellarenc a la banqueta blava, l’equip ha trencat 
una dinàmica de vuit jornades sense guanyar, i suma quatre punts en 
dues jornades que els apropen a l’objectiu de la salvació.  || a.san anDrÉs

La tenista Georgina Garcia encara no ha posat punt final a la tem-
porada 2019 i lliga el final d’any amb l’inici del 2020 per competir 
en òptimes condicions en els dobles de l’Open d’Austràlia, el pri-
mer Grand Slam de la temporada.

Per preparar la competició, la castellarenca va participar en 
el torneig de Hobart a Tasmània, l’avantsala al WTA australià, on 
formarà parella amb la castellonenca Sara Sorribes, parella habi-
tual de l’Huracà en les últimes competicions.

A Hobart, però, les coses no van anar gaire bé per a cap de les 
dues, ja que van caure eliminades en els primers compassos. Gar-
cia ho va fer a la pista 8 contra la italiana Camila Giorgi (6-3/6-3), 
número 99 WTA –va arribar al 27 el 2019. Sorribes ho feia en 32s 
de final contra la ucraïnesa Kateryna Kozlova (6-2/6-1). En dobles, 
la dupla no aconseguia superar els vuitens contra les nord-ameri-
canes Vania King i Christina McHale (6-2/7-5).  || a. san anDrÉs

UE Castellar 43 16 14 1 1
olímpic can Fatjó 35 14 11 2 1
pD pajaril 31 16 9 4 3
cD Badia 30 15 8 6 1
can rull rt cFu 29 16 9 2 5
juv. 25 septiembre 27 16 8 3 5
cF la romànica 26 16 8 2 6
uE rubí B 25 16 8 1 7
cD llano 25 15 8 1 6
marina-c. Gambús 21 16 6 3 7
cD can parellada 19 16 5 4 7
uD san lorenzo 15 16 3 6 7
c sabadellés 1856 15 16 4 3 9
uE castellbisbal 14 16 3 5 8
Escola planadeu 13 16 3 4 9
cF mirasol-Baco u. 12 16 3 3 10
cs juan xxIII 10 16 2 4 10
Fc matadepera 8 16 2 2 12
 

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

can parellada - llano 5-0
matadepera - pajaril 3-4
UE Castellar - San Lorenzo 5-2
castellbisbal - can rull 0-0
cercle - rubí B 1-2
marina - planadeu 2-0
juan xxIII - juv. 25 sept. 2-1
can Fatjó - Badia suspés
la romànica - mirasol 6-4

olesa - santa perpètua 2-5
Montbui - HC Castellar 5-6
cadí - sfèric 5-3
alpicat - Barberà 4-4
sabadell - sant ramon 4-3
sant cugat - manresa 6-3
sentmenat - piera 9-4

rubí - lloret 8-2
FS Castellar - Montcada 4-8
montmeló - sant julià 2-5
can calet - sant cugat 6-1
parets - cardedeu 2-4
pineda - mataró B 3-3
manlleu - castellbisbal 2-4

FUTBOL FUTBOL SALA BàSqUET HOqUEI PATInS
3A cAtAlAnA · GruP Vi · J16 diViSió d’Honor · GruP i · J11 coPA  cAtAlunyA· GruP 2 · J13 2A cAtAlAnA · GruP d · J15

Fav mataró B 31 11 10 1 0
rubí cEFs 28 11 9 1 1
Fs sant cugat 21 11 7 0 4
cFs montcada 20 11 6 2 3
cFs Barri can calet 18 11 5 3 3
Fs pineda de mar 16 11 5 1 5
parets Fs 14 11 4 2 5
FS Castellar 11 11 3 2 6
cEFs manlleu 11 11 3 2 6
Fs cardedeu 10 11 2 4 5
sant julià de r. Fs 10 11 3 1 7
lloret costa Brava 10 11 2 4 5
Fs castellbisbal 9 11 2 3 6
sporting montmeló 8 11 2 2 7

cB artés  12 11 1
uE sant cugat  13 10 3
cB cerdanyola  13 8 5
cB ripollet  12 8 4
Bàsquet almeda  13 7 6
centre catòlic l’h  13 6 7
aEsE  13 6 7
Bàsquet pia  13 6 7
cB navàs  12 7 5
cB castellbisbal  12 6 6
cB alpicat  13 5 8
CB Castellar  13 4 9
reus ploms salle  13 3 10
cn tàrrega  13 2 11

CLASSIFICACIÓ  PJ PG PPCLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

hc montbui 31 14 10 1 3
ch cadí 30 14 10 0 4
cp sant ramon 28 14 9 1 4
cp masquefa 27 14 9 0 5
hc piera 27 14 9 0 5
hc alpicat 26 14 8 2 4
uEh Barberà 25 14 8 1 5
HC Castellar 25 14 8 1 5
hc sentmenat 21 14 6 3 5
ch s. perpètua 18 14 6 0 8
phc sant cugat 15 14 5 0 9
cEh sabadell 14 14 4 2 8
club olesa patí 12 14 3 3 8
hc sferic 6 14 2 0 12
cp manresa 2 14 0 2 12

reus - aEsE 60-69
sant cugat - artés 65-75
navàs - pia 52-61
castellbisbal - almeda 81-67
CB Castellar - Cerdanyola 45-70
ripollet - centre catòlic 90-82
alpicat - tàrrega 74-52

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 18 GEnER
Joan Cortiella - Can Serrador
09:30   aleví D – EF Base ripollet aD
09:30   aleví F – EF Base ripollet aD
11:00     prebenjamí a – san cristobal 
12:15     benjamí a – G. manresa 
12:15     infantil fem – masnou at.  
14:00     cadet c – sabadell nord cF
16:00     infantil B – EF sabadell 
17:30     juvenil B – júnior Fc

Partits a fora
09:00    sabadell nord cF -  infantil a
10:15    can rull r. t. cFu -  aleví E
11:30    llerona cE -  debutant
12:00    EF Base ripollet -  benjamí c
12:10    terrassa Fc -  benjamí E
13:30    sabadellenca -  prebenjamí B
14:30    cerdanyola vallès -  juvenil a
17:00    pD pajaril -  amateur

DIUMEnGE 19 GEnER
Joan Cortiella - Can Serrador
09:30   infantil D – la romànica  
11:00     prebenjamí c – terrassa Fc 
11:00     benjamí D – o. can Fatjó  
12:30     cadet a – EF Base ripollet

Partits a fora
09:00   mercantil cE -  aleví c  
11:00    junior Fc -  aleví a
12:45    EF Barberà -  infantil c  
14:30    terrassa Fc -  cadet B
15:00    roureda vDF -  aleví B  

AGEnDA
del 17 Al 23 de Gener

BàSqUET (CB Castellar)

DISSABTE 18 GEnER
Pavelló Puigverd
09:00  premini  – cB solsona 
10:30    mini  – cB matadepera 
16:30    mini  – maristes ademar
18:00    sots 25 a  – sabadell sud cB 

Partits a fora
09:30   cn sabadell -  premini fem
10:30   aE les corts uBaE -  júnior 
10:45   cB saps -  cadet 
12:00   sant Gervasi -  mini fem

DIUMEnGE 19 GEnER
Pavelló Puigverd
10:00    escola – cE sant nicolau 
11:30    infantil  – cEB navarcles 
19:00    sènior a  – cB navàs 

Partits a fora
17:30   cB can parellada -  júnior fem
19:00   cB regina c. -  sots 25 B 
19:30   uB mir -  sènior fem

FUTSAL (FS Castellar)

DISSABTE 18 GEnER
Pavelló Joaquim Blume
12:45    juvenil a -  Barri can calet

Partits a fora
11:00    cE maristes rubí -  aleví B
11:00    cE la salle Gràcia -  aleví c
14:00   cerdanyola Fs -  cadet
17:00    can cuyàs -  juvenil B
17:20    sss perpètua -  Benjamí a
19:00    sant cugat Fs -  sènior a

DIUMEnGE 19 GEnER
Pavelló Joaquim Blume
09:00    infantil a – cE maristes rubí
10:15     benjamí B -  pia sabadell
11:30     infantil B – unió mollet
12:45    prebenjamí – terrassa Fc

Partits a fora
10:15    FE mataró -  aleví a
18:00    cE cerdanyola -  sènior B

HOqUEI (HC Castellar)

DIVEnDRES 17 GEnER
Pavelló Dani Pedrosa
20:30   benjamí B – salle Bonanova 

DISSABTE 18 GEnER
Partits a fora
16:30  uEh Barberà -  prebenjamí B 

DIUMEnGE 19 GEnER
Pavelló Dani Pedrosa
11:30    prebenjamí a – cp torrelles 
19:50    júnior – ch cerdanyola 

Partits a fora
09:30   caldes -  fem 13 
10:30   uE horta -  benjamí a
14:15   cp torrelles -  juvenil
20:00   sant cugat -  sènior 2 cat 
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cultura cinema

el dotzè brAm! ja escalfa motors

Cada vegada és més fàcil consumir cine-
ma des de casa gràcies a la democratit-
zació del sector a través de plataformes 
com Netflix, HBO o Amazon Prime. Per 
això té tant mèrit que la mostra de cine-
ma BRAM!, que enguany arriba a la 12a 
edició, compti amb un públic fidel. “El 
que ens diferencia és que l’única cosa 
que no tenen a casa és el factor humà, 
que és el que tenen els cinefòrum”, va 
destacar a la presentació de l’edició Pere 
Joan Ventura, director artístic del BRAM! 
La mostra de cinema tindrà lloc entre el 
6 i el 16 de febrer, un esdeveniment que 
s’avança un mes respecte les darreres 
edicions. “Quan es fa més tard, el bon 
temps fa que l’assistència disminuei-
xi. S’ha avançat al febrer amb la idea 
de fer-ho abans de Carnestoltes i que 
més gent hi pugui assistir”, va detallar 
la regidora de Cultura, Joana Borrego.

La mostra comptarà amb l’assis-
tència de fins a sis realitzadors. Entre 
aquests, destaca la presència de Lucía 
Alemany, que inaugurarà la mostra el di-
jous 6 de febrer, a les 20.30 h, amb la seva 
opera prima La innocència. L’organització 
va a càrrec, un any més, d’una comissió 
formada pel Club Cinema Castellar Va-
llès (CCCV) i la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament del municipi.

A més de 16 projeccions de pel·lícules 
de caire social, aquesta edició anirà acom-
panyada de dues exposicions relaciona-
des amb el setè art. D’una banda, Pesse-
bres de pel·lícula i Viatge a l’interior d’una 
pel·lícula es podran veure al local del Grup 
Pessebrista de Castellar, al carrer del Doc-
tor Pujol, 26, que es mantindrà obert al 
públic per a l’ocasió. “És un honor col-
laborar-hi. L’exposició que el CCCV 
ha instal·lat  al pis de dalt del nostre 
local està sent un èxit. La gent en surt 
encantadíssima”, va dir Joan Juni, pre-
sident del Grup Pessebrista de Castellar. 
D’altra banda, Cineclubisme: El públic s’or-
ganitza, una exposició que commemora 
el 40è aniversari de la Federació Catala-
na de Cineclubs. Aquesta exposició es va 
inaugurar a la Filmoteca de Catalunya 

la mostra del cinema s’avança un mes i comptarà amb la presència de lucía Alemany, benito Zambrano i Jon Garaño

el 24 d’octubre de l’any passat. “Ara co-
mença a voltar i fa la primera parada 
a Castellar del Vallès”, va advertir Àlex 
Portolés, membre del CCCV. Impulsada 
per aquests dos ens i amb la col·laboració 
del Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu 
d’Història, es podrà veure durant les dates 
del BRAM! a El Mirador. 

Com en edicions prèvies, la música 
també serà un component important en 
la mostra. Tant Espaiart, col·laborador 
habitual, com Acció Musical Castellar, 
que s’estrena al BRAM!, mostraran com  
d’important és la música en el cinema amb 
dos espectacles: BRAM I POP i BSO clàs-
sics del cinema. “Ens fa molta il·lusió par-
ticipar-hi. Hem preparat un repertori 
de medleys amb peces dels temes més 
mítics del cinema, sobretot dels anys 
30, 40 i 50”, va explicar Laia Rocavert, 
responsable d’Acció Musical Castellar.

Tampoc faltarà el BRAM! Escolar. 
Del 20 de gener al 20 de febrer, hi partici-
paran 3.800 a alumnes de P3 a 2n de bat-
xillerat i de l’Escola Municipal d’Adults. 
“Hem fet rècord d’alumnes. És la xifra 

més alta en set edicions. Hi són tots”, va 
assegurar Mercè Costa, responsable de la 
Guía Didàctica de l’Ajuntament.  

projeccions especials 
El director andalús Benito Zambrano vin-
drà a Castellar el 9 de febrer per presen-
tar Intemperie. Un altre film espanyol de 
la secció oficial, La trinchera infinita, re-
torna al BRAM! el cinema dels bascos Jon 
Garaño, Aitor Arregi i José Mari Goena-
ga. Garaño serà a Castellar el 13 de febrer 
per presentar aquesta nova pel·lícula. En 
l’apartat de preestrenes, destaca el film 
francès Especiales, dels directors d’Into-
cable i Samba, Olivier Nakache i Eric To-
ledano. La projecció comptarà amb la 
participació de l’organització Suma Cas-
tellar, entitat que treballa per a la millora 
de l’atenció de l’alumnat amb diversitat de 
necessitats als centres educatius de la vila. 
“Agraïm mol t poder col·laborar perquè 
a més serà el tret de sortida de la nos-
tra Marató d’enguany”, va afirmar Fer-
ran Martínez, de l’entitat Suma Castellar.

La secció Finestra Oberta, dedica-

da als talents emergents, inclourà el do-
cumental Estem voltats de pocavergonyes. 
Es tracta d’una proposta que fa un recor-
regut per la trajectòria de la Colla de Sa-
badell per comprendre a ulls d’ara el sig-
nificat de tota aquella activitat. “És un 
documental que neix de la necessitat 
de reivindicar i fer història d’un grup 
que ens assemblava que no es conei-
xia prou. Cal fer memòria històrica i 
un documental és un format que ens 
permetia que això restés”, va explicar 
la directora, Clara Soley, que serà a la pro-
jecció d’aquest film juntament amb el re-
alitzador Rafel Uyà i el productor execu-
tiu i president del Col·lectiu Pere Quart, 
Anton Carbonell. 

Algunes de les pel·lícules que es po-
dran veure a la programació són Sorry We 
Missed You, de Ken Loach; Gloria Mundi, 
de Robert Guédiguian; Parásitos, de Bong 
Joon-ho; Retrato de una mujer en llamas, de 
Céline Sciamma; La odisea de los Giles, de 
Sebastián Borensztein; El oficial y el espía, 
de Roman Polanski; La hija de un ladrón de 
Belén Funes i Los miserables, de Ladj Ly. 

  Cristina Domene

La mostra   
s’avança un 

mes respecte 
a les darreres 

edicions

febrer

6-16

Foto de família, durant la presentació de la mostra de cinema d’enguany, d’algunes de les persones i entitats que fan possible el BRAM!. || I. vIzuEtE
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Pessebres amb premi
diumenge va tenir lloc l’entrega de premis del 77è concurs de Pes-
sebres del Grup Pessebrista de castellar a la capella de  montserrat la vetllada serà a cal balsach de Sabadell 

i comptarà amb músics de castellar

Guanyadors del 77è Concurs de Pessebres del Grup Pessebrista de Castellar. || cEDIDa

Diumenge passat, el Grup Pessebris-
ta de Castellar va celebrar l’entrega 
de premis del 77è Concurs de Pes-
sebres, Nadal 2019. Els membres va 
enguany van formar el jurat van ser 
Joan Sáez, Gerard Enrique, Ernest 
Llenes, Elvira Arderius, Adrià Ro-
dríguez, Montse Santander i Joan 

GRUP PESSEBRISTA | 77è concurS

GUARDOnS 2020

Aquest divendres, la Fundació AVAN (Associació Vallès Amics de la Neu-
rologia) ha programat la primera vetllada benèfica de música en acús-
tic, la #akusticavan. Tindrà lloc a Cal Balsach, el Centre Cívic de la Creu 
Alta de Sabadell, i comptarà amb diversos músics de Castellar del Vallès.

D’una banda, la cantant i compositora castellarenca Elizabeth Tay-
lor oferirà un repertori d’estil pop-folk. D’altra banda, Intímne, un duet 
que proposa versions de grans èxits i també temes propis seguirà ame-
nitzant el concert. També hi haurà l’actuació de Lòxias, un grup de joves 
castellarencs apassionats de la música i del bon ambient. 

L’acte tindrà una finalitzat benèfica. Es farà un donatiu de 6 euros 
per persona. A més, hi haurà un pack per a dos adults i dos menors de 16 
anys per 12 euros. Amb l’entrada es podrà participar en el sorteig d’una 
nit d’hotel. La venda d’entrades començarà a les 18.45 h. L’obertura de 
portes serà a les 19.15 h i el concert començarà a les 19.30 h. També es 
poden reservar les entrades enviant un correu amb el nom i cognom dels 
assistents a actes@avan.cat.  || m. a.

Aquest divendres, concert 
benèfic amb grups locals

D’esquerra a dreta, i de dalt a baix, Intímne, Elizabeth Taylor i Lòxias. || cEDIDEs

MúSICA | 17 de Gener

Romeu, que van concedir, en total, 
12 premis.

El concurs de pessebres és una 
iniciativa que es porta a terme des de 
fa 77 anys, paral·lelament a l’exposi-
ció de pessebres. És obert a tothom, 
i la inscripció per participar-hi es fa 
omplint una butlleta que es pot de-

manar lliurement al local de l’expo-
sició. Les persones que tenen pesse-
bre fet a casa són candidates, un cop 
inscrites, als premis. El jurat va pas-
sar per casa de cada inscrit el 29 de 
desembre passat per fer la valoració. 
Posteriorment, com hem dit, es van 
entregar els premis. 

CATEGORIA ARTÍSTICA 
 
· José Guzman Andrino, pel 
pessebre més ‘clic’. 

· Patricia Piñol, pel pessebre més 
original. 

· Jordi Sáez Torrella, pel pessebre 
més cinematogràfic. 

· el que va agradar més al jurat 
d’aquesta categoria va ser el de 
Joan Llonch Arch, pel pessebre 
més artístic. 

CATEGORIA POPULAR  
 
· Xènia Solís i Aima Sansolí, pel 
pessebre més planer. 

· Raquel Pérez, pel pessebre amb 
millors figures. 

· Montse Oller Ventura, pel pessebre 
més ben il·luminat. 

· el que va agradar més al jurat 
d’aquesta categoria va ser el de 
Guillem Cuadrat, pel pessebre 
més ecològic.

CATEGORIA InFAnTIL 
 
· Estel Gallego Munt, pel pessebre 
més endreçat. 

· Arlet Bonafacia Antúnez, pel 
pessebre més coquetó. 

· noa Fernández Rus, pel pessebre 
més natural. 

· i el pessebre que més va agradar 
d’aquesta categoria va ser el de la 
Jana i Marçal Saperes i Arlet i Aina 
Gou, pel pessebre més recollit.
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nOVETAT | collA de SAbAdell

Es presenta ‘L’any que ve 
no l’altre’ a Sabadell, amb 
participació castellarenca
El divendres 24 de gener, a les 19 h,  
a La Llar del Llibre de Sabadell es 
presentarà el llibre L’any que ve no 
l’altre, un projecte editat per la ma-
teixa Llar del Llibre i per Sabadell 
Còmics. L’acte comptarà amb la pre-
sència de Jaume Aulet, Maria Campi-
llo i Antoni Dalmases, i d’alguns dels 

col·laboradors que han participat en 
el llibre amb les seves intervencions. 
Alguns dels noms destacats que hi 
podem trobar són els de Ramon Solso-
na, Narcís Comadira, Enric Casasses, 
Màrius Serra, Adrià Pujol, Marina Es-
pasa, Feliu Formosa, Roc Casagran. 
Alguns d’ells són de Castellar del Va-

comença el 20 amb 
places exhaurides; 
la proposta estarà 
conduïda per cos 
de lletra

La Biblioteca Municipal Antoni Tort 
engega el 2020 amb una proposta molt 
atractiva, un taller d’escriptura que 
ja ha esgotat les places disponibles, 
20 inscripcions. Tindrà lloc del 20 
de gener a l’1 de juny, durant 10 sessi-
ons d’una hora de durada cadascuna.

La companyia de teatre Cos de 
Lletra és l’encarregada de portar a 
terme aquest taller, que s’adreça 
“tant a les persones que ja estiguin 
escrivint com qui no ho hagi fet en-
cara, que vinguin sense por”, Ruth 
Vilar, directora i escriptora compo-
nent del Cos de Lletra, amb l’actor 
Salva Artesero. 

A banda de tallers d’escriptura, 
la companyia també fa espectacles 
de sala per a públic adult, divulgació 

taller d’escriptura 
a la biblioteca

BIBLIOTECA MUnICIPAL | Gener 2020

de llibres, monografies i activitats de 
dinamització literària, teatral o cre-
ativa. També fan tallers de lectura. 
“Creiem que la perspectiva literà-
ria, la forma com es divulga, està 
molt dividida entre la simplifica-
ció excessiva i el rigor acadèmic”. 

Vilar explica que hi ha molts 
lectors no professionals que han lle-
git molt però que no tenen el temps 
de fer un màster de literatura, i ta-
llers d’aquesta mena els poden ser 
molt útils. “Nosaltres oferim una 
divulgació literària molt ferma i 
documentada, apetitosa, des d’un 
plantejament lúdic, i també des del 
cos”, apunta Vilar.

En aquest sentit més teatral, les 
sessions no seran estàtiques, en què 
els participants estiguin asseguts, 
sinó que també hi haurà un compo-
nent teatral que ajudarà a desen-
volupar la creativitat literària dels 
participants. “Els grups són molt 
variats, no busquem la correcció 
sinó una expressió lliure i una cre-
ativitat personal”.

La companyia Cos de Lletra 
treballarà aspectes generals bàsics 

Salva Artesero i Ruth Vilar són els components de la companyia Cos de Lletra. Ells impartiran el taller d’escriptura.  ||  cEDIDa

perquè l’escriptura sigui, a més de 
gustosa, intel·ligible, comunicable, 
que tingui profunditat. “Els textos 
que sortiran no seran clons els uns 
dels altres”.

Ser un bon lector, afirma Vilar, 
és molt útil per escriure bé. Els llibres 
equipen l’escriptor. 

D’altra banda, en un terreny 
més cinematogràfic, la Biblioteca 
Municipal de Castellar també ha pro-
gramat la projecció dels curtmetrat-
ges premiats a la darrera edició dels 
BAFTA Shorts. L’activitat està orga-
nitzada conjuntament amb la British 
Council, la Diputació de Barcelona i 

el Club Cinema Castellar Vallès. Les 
sessions tindran lloc els dies 22 de 
gener, a les 18.30 hores, a la bibliote-
ca, i el dia 30 de gener, a les 18.30 h, a 
la Sala d’Actes d’El Mirador.

Tots els curtmetratges estan 
subtitulats al castellà i són aptes per 
a majors de 16 anys.  || m. a.

llès, com és el cas del Miquel Desclot, 
Joan Sellent, Gisela Pou, Natàlia Ce-
rezo, Joan Mundet, Josep Lluís Badal 
i Marina Antúnez.

En aquest sentit, L’any que ve no 
l’altre recorda amb humor i caràcter 
la Colla de Sabadell, un grup hetero-
geni d’intel·lectuals que durant els 
anys vint van revolucionar el pano-
rama cultural sabadellenc.

El llibre que ara es publica posa 
en valor el que l’any 1925 va publicar 
un dels de la Colla, Francesc Trabal,  
titulat L’any que ve. Aleshores, va lluir 
unes edicions de luxe i va ser tot un es-
càndol, perquè a l’interior els lectors 
s’hi van trobar uns dibuixos malgir-
bats, fets de mala manera expressa-

ment, i acompanyats d’unes llegendes 
a sota que deien obvietats, cosa que 
va suposar un escàndol a l’època per-
què la gent que va comprar el llibre va 
tenir la sensació que els prenien el pèl.  

El pròleg d’aquell llibre va ser 
feina de Josep Carner, que va fer-hi 
una exposició del tot seriosa de la Colla 
de Sabadell, formada per Antoni Vila 
Arrufat, Ricard Marlet, Lluís Parceri-
sa,  Josep M. Trabal, Joan Oliver, Ar-
mand Obiols i Miquel Carreras, i en 
remarcava la transcendència, afir-
mant coses com: “L’any que ve ens ha 
d’obrir les potències –als que serem 
capaços d’emprar-les– sobre la pit-
jor de les nostres tares congènites. 

 ||  rEDaccIó
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Veure patir un ésser estimat fins al 
punt de desitjar-li la mort “perquè 
descansi” és un dels pitjors tràngols 
que afronten les famílies i els indivi-
dus en una societat cada vegada més 
intolerant a dir les coses pel seu nom. 
Aquesta és una de les principals tesis 
de Rita, l’obra de Marta Buchaca que 
van posar sobre les taules de la sala 
de Petit Format en una sessió doble 
Anna Moliner i David Bagés dissab-
te passat. 

En un treball mil·limètricament 
escenificat per buscar el matís dins del 
gènere de la tragicomèdia, Moliner –
Júlia– i Bagés –Toni– representen dos 
germans que veuen com l’Alzheimer 
els està robant una mare ja pràctica-
ment absent. Ella, oncòloga que pa-
teix una crisi de parella i que conviu 
diàriament amb la mort a la feina; ell, 
advocat divorciat amb una filla ado-
lescent i que es nega a autoritzar una 
eutanàsia per a la seva gossa malalta. 
El drama de l’obra justament esclata 
en la visita al veterinari amb la Rita, 
una escena en què Buchaca adminis-
tra moments de comicitat per donar 
respir a uns espectadors que des del 
minut u es veuen obligats a fer-se les 
mateixes preguntes que es fan aquests 
dos peculiars germans que, malgrat 
tot, s’estimen. 

El personatge de David Bagés no 

Fent la vida més suportable
l’obra ‘rita’ 
barreja drama i 
comèdia tractant 
un tema punyent 
com l’eutanàsia

accepta la proposta del veterinari per-
què faria trontollar el delicat equilibri 
a la seva vida. Com li explica la seva 
germana en una de les escenes més 
divertides de l’obra, al caràcter medi-
terrani li costa acceptar les coses tal 
com ragen. Necessitem eufemismes, 
equívocs per fer la vida més suporta-
ble. És per això que el Toni li amaga a 
la filla que amb tota probabilitat hau-
ran de sacrificar la gossa mentre que 
la Júlia defensa la tesi contrària, dir la 
veritat perquè a la seva feina, en mol-
tes ocasions, es veu obligada a endol-
cir les notícies als seus pacients per 
no ensorrar-los. No obstant, la Júlia 

TEATRE | crònicA

tampoc vol reconèixer que la situació 
de la seva mare no té sortida i no vol 
deixar-la marxar.

No desvetllarem res més d’un 
text potent que permet a la pare-
lla protagonista endinsar-se en una 
muntanya russa de sentiments que 
l’austera però evocadora posada en 
escena accentua donant protagonis-
me absolut al gest i la paraula.  

L’any ha arrencat amb força 
als escenaris castellarencs de la mà 
d’aquesta producció de La Pocket i 
Sala Beckett que va omplir les dues 
sessions de la sala de petit format de 
l’Ateneu.   || j.G.

Un moment de l’obra ‘Rita’ amb Anna Moliner i David Bagés. || cEDIDa

La castellarenca Teresa Font té 
al davant un 2020 ple d’emocions 
i possibles guardons. La munta-
dora opta ni més ni menys que 
als premi Gaudí i als Goya com 
a candidata al millor muntatge 
per la darrera pel·lícula de Pedro 
Almodóvar Dolor y gloria, un re-
torn per la porta gran del cine-
asta manxec després d’uns anys 
esptrenant pel·lícules que no han 
obtingut tan bona resposta com 
aquesta darrera.

Teresa Font sabrà aquest 
diumenge, dia en què tindrà lloc 
la gala produïda aquest any per 
Dagoll Dagom, si és la guanyado-
ra d’un premi Gaudí al millor mun-
tatge. Competeix amb Ana Pfaff, 
Carlos Marques-Marcet i Oscar 
de Gispert, per Els dies que vin-
dran;     Bernat Aragonés AMMAC, 
per La hija de un ladrón i Juliana 

Teresa Font, candidata 
als Gaudí i als Goya

CInEMA | PremiS

Montañés, per La innocència. 
La muntadora castellarenca 

també ha estat nominada als Goya –ja 
acumula fis a quatre premis– i haurà 
de competir amb Laurent Dufreche, 
Raúl López per La trinchera infinita; 
Alberto del Campo per Madre i Ca-
rolina Martínez Urbina per Mientras 
dure la guerra. En el cas dels Goya, els 
premis seran atorgats el 25 de gener 
que ve en una gala que es farà a Mála-
ga, ciutat que acull el festival més im-
portant dedicat al cinema espanyol.

Teresa Font és una de les mun-
tadores més rellevants del cinema 
espanyol. Ha treballat en bona part 
de la filmografia de Vicente Aranda 
(Juana la Loca, Libertarias, Celos o 
Carmen), i amb altres grans direc-
tors com Álex de la Iglesa (El día de 
la bestia), Bigas Luna (Jamón , jamón) 
o Imanol Uribe (Días contados).   ||  

rEDaccIó

La castellarenca Teresa Font a la sala de muntatge. || cEDIDa
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agenda

DESTAqUEM

del 17 al 26 de gener de 2020

diVendreS 17

21 h - CInEFÒRUM
Los informes sobre Sarah 
y Saleem
Auditori municipal
organització: club cinema 
castellar Vallès

diSSAbte 18

11.30 h – COnTES
Once Upon a Time: 
Little Bear’s Spring
A càrrec d’idiomes castellar
ludoteca municipal
organització: ludoteca municipal i 
idiomes castellar

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

22.30 h – BALL
nit de ball amb Pentagrama
Sala blava de l’espai tolrà
organització: Pas de ball

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diumenGe 19

de 10 a 13 h – XERRADA-TALLER
Xerrada: “La problemàtica de 
la vespa asiàtica” i taller per fer 
trampes de captura
Sala lluís Valls Areny d’el mirador
organització: AdF

16.30 h - CInEMA
Cinema familiar:
Dora y la ciudad perdida
Auditori municipal
organització: Ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec d’Almas Gemelas
Sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de Saló

18.45 h - CInEMA
Diumenge d’estrena: 
El viatge de la Marta (Staff Only)
cicle Gaudí
Auditori municipal
organització: club cinema 
castellar Vallès

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dimecreS 22

9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable: Camina i fes 
salut
Sortida des de la porta del cAP
organització: Ajuntament i Àrea 
bàsica de Salut

18.30 h – PROJECCIÓ
BAFTA Short Film Fest
biblioteca municipal Antoni tort
organització: biblioteca municipal, 
british council, diputació de 
barcelona i club cinema castellar 
Vallès

diJouS 23

9 h - XERRADA
Escola de Pares i Mares: 
“Orienta’t en família”
Sala lluís Valls Areny d’el mirador
organització: Ajuntament i Pec

diVendreS 24

21 h - CInEMA
Cinefòrum: Lo que arde
Auditori municipal
organització: club cinema 
castellar Vallès

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

diSSAbte 25

18 h - MúSICA
Desconcerto, amb l’Orquestra de 
Cambra de l’Empordà
Auditori municipal
organització: Ajuntament

diumenGe 26

9.30 h - PROPOSTA
Jornada de donació de sang
cec - centre excursionista de 
castellar
organització: banc de Sang i teixits

16.30 h i 18.45 h - CInEMA
La gran mentira
Auditori municipal
organització: Ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec del duet Mar i Cel
Sala blava de l’espai tolrà
organització: Amics del ball de Saló

Hora del Conte en anglès
Dissabte 18 ·  11.30 h · ludoteca 
municipal 

aquesta setmana tindrà lloc el ‘once 
upon a time’ que va quedar ajornat 
l’11 de gener passat. l’hora del conte 
en anglès es porta a terme, un cop 
al mes, a la ludoteca municipal les 
3 moreres. aquesta és una propos-
ta conjunta de la ludoteca i d’Idio-
mes castellar, adreçada als infants. 
En aquesta ocasió, el conte triat és 
‘little Bear’s spring’, d’Elli Woollard. 
El petit os acaba de despertar del 
seu llarg somni d’hivern. però, quan 
treu el cap fora de la balma, el món 
que l’envolta és vast, blanc i silenci-
ós. l’únic que veu és una pedra llisa i 
sola com ell en el desert nevat.

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 rei-
xes per la llibertat” 
exterior de l’escola municipal 
d’Adults

Exposició permanent d’escultures de 
Josep Llinares 
ermita de Sant Pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

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

EXPOSICIOnS I ALTRES
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FARMàCIES DE GUàRDIA 
 
 
diVendreS 17 CATALUnYA 
diSSAbte 18 CATALUnYA 
diumenGe 19 CASTELLAR 
dillunS 20 FEnOY 
dimArtS 21 EUROPA 
dimecreS 22 CASAnOVAS 
diJouS 23 ROS 
diVendreS 24 PERMAnYER 
diSSAbte 25 CASTELLAR 
diumenGe 26 YAnGÜELA 

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

DEFUnCIOnS

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

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

“La literatura no és una teràpia, no serveix per a res. És una obra d’art. No és útil: si  voleu coses útils aneu a la ferreteria.”
Isabel-Clara Simó

@jonasribo @pakodelic @willieroman
porta d’Isil sant llorenç ordino

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

InSTAGRAM · @lactual

Fotografia de l’emblemàtic car-
rer de Sant Iscle, un dels més 
antics i estrets de Castellar. Se’l 
batejà amb aquest nom perquè 
va néixer al llarg del camí que 
duia a la desapareguda capella 
de Sant Iscle i Santa Victòria, si-
tuada on ara hi ha l’església par-
roquial. Tot aquest terreny havia 
sigut propietat del monestir de 
Sant Cugat del Vallès i es conei-
xia amb el nom de Camp de Sant 
Iscle. La fotografia mostra l’actu-
al campanar coronat amb la creu 
de ferro que va desaparèixer du-
rant la Guerra Civil.  || Fons: arxIu 

D’hIstòrIa DE castEllar

Carrer de Sant 
Iscle, vers 1930

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3

www.farmaciacasanovas.cat

Recoma-
nació

penúltima

Sebastià Gómez Giraldo  
07/01/2020 · 57 anys
Antonia Montoya Mirada   
08/01/2020 · 57 anys
Angelina Tomas Sarrats      
08/01/2020 · 98 anys
Josep Teixidor Solà
10/01/2020 · 87 anys
Albert Roca  Coll    
10/01/2020 · 84 anys
Lourdes Obrador Llonch    
13/01/2020 · 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

Què entenem per dolor? 
Tots sentim el mateix 
dolor? Hi ha diferents 

tipus de dolor?

Quan parlem del dolor ens referim a una sensa-
ció desagradable, com una punxada, formigueig, 
picadura, cremor o molèstia. El dolor pot ser 
agut o sord. Ens referim a un dolor agut a aquell 
dolor fort, que no podem aguantar el malestar. 
En canvi, quan parlem d’un dolor sord, es tracta  
d’un dolor que es pot suportar i que no ens inva-
lida en la nostra vida diària. A més, també es pot 
presentar de manera intermitent o constant.
Hi ha dos tipus de dolor: l’agut i el crònic. En 
general, el dolor agut sol aparèixer de manera 
sobtada i sol estar lligat a alguna malaltia, lesió o 
inflamació. Sovint aquest dolor pot ser diagnos-
ticat i tractat mitjançant analgèsics i antiinfla-
matoris. Generalment solen desaparèixer, tot i 
que a vegades pot fer-se crònic. En aquest dar-
rer cas, el dolor dura molt temps i si no s’aconse-
gueix tractar pot causar problemes més greus.
El dolor és una sensació totalment subjectiva, 
és a dir, cada persona sent el dolor de manera 
totalment diferent. Hi haurà gent que té molta 
capacitat d’aguantar dolors forts i ser capaços 
de fer el seu dia a dia, mentre que hi haurà gent a 
qui el dolor invalida totalment.  La finalitat no és 
comparar qui té més dolor, sinó intentar pal·liar 
i tractar-lo per què ens afecti el mínim possible.
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Xavi Chacón

Vas a les audicions 
de sardanes i hi falta 
relleu generacional

Tenora de la Cobla Contemporània
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És una de les dues tenores de la Cobla Contemporània, 
que es caracteritza per la seva posada en escena. Ahir va 
enregistrar a l’Auditori Municipal el seu nou disc, amb una 
peça arranjada per a sardana de tres cançons de Rosalía.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
predisposat a fer coses
Un defecte que no pots dominar?
Exigent
Un instrument?
la tenora
Un concert de la cobla que recordis?
El que vam fer a mollerussa
Un cantant?
Freddie mercury
Una cobla?
qualsevol de les que tenim fan bona feina
Un color
Blau
Un animal?
Gos
Un lloc que t’agradaria visitar?
El nord d’Europa
Un llibre?
‘victus’ d’albert sánchez  piñol
Un comiat?
adeu

”

“

· Sembla ser que vas entrar a la 
Contemporània el 2017 en subs-
titució d’algú...
Hi havia dos nois joves,  Joan Bena-
vides i Albert Genís, i va donar la ca-
sualitat que van plegar tots dos. Jo 
tenia un amic, gairebé d’infantesa, 
i li vam dir si volia venir i ara estem 
tocant de costat.

· Sempre és necessari que hi hagi 
dues tenores en una cobla?
Sí, són dues tenores, dos tibles, el fla-
biol, dues o tres trompetes a les or-
questres, un trombó, dos fiscorns i 
el contrabaix.

· què passa si un dia no hi pot 
haver les dues tenores?
T’has de buscar la vida, tu o la cobla 
han de buscar un substitut. Ha de ser 
un motiu de causa major que s’actui 

a actuar amb una sola tenora. Amb 
els anys que fa que hi toco, no m’hi 
he trobat mai.

· Mai t’han trucat per fer alguna 
substitució?
Farà uns 30 anys una cobla em va 
trucar per anar de bolo, és a dir, per 
fer una substitució, ja que el seu te-
nora no hi podia anar. A la mateixa 
cobla resulta que també hi havia el 
contrabaixista de bolo, bé, en realitat 
la contrabaixista. Resulta que arran 
d’aquesta actuació, aquesta contra-
baixista és la Roser, amb qui fa 25 
anys que estic casat i tenim tres fills. 

· quins van ser els teus inicis?
Va ser a la Jovenívola de Sabadell. 
Va fer una gran feina perquè tenia 
una escola amb molt bon professo-
rat. Tot partia dels Escolapis de Sa-
badell, passaves a l’escolania, on hi 
havia la coral i l’escola de cobla. D’allà 
passaves a tocar amb Jovenívola 2 i 

després amb la Jovenívola. Després 
vaig passar a la Cobla Sabadell, on 
també vaig tocar amb la meva dona. 
Més tard vaig anar a la Principal del 
Llobregat. Per temes familiars, amb 
els nens petits, vaig estar molt temps 
sense tocar.

· Fins que et van proposar tornar...
Sí, perquè sempre portem el cuquet 
dins. Vaig tornar a la Cobla Ciutat de 
Cornellà, després em va demanar la 
Cobla Maricel de Sitges. Em pensava 
que em retiraria, Sitges em quedava 
molt lluny. L’Eduard Coll em va pro-
posar d’anar a la Contemporània i si 
m’haguessis preguntat fa uns anys 
si hi acabaria tocant, t’hauria dit que 
estàs boig.

· Per què?
Mai m’hagués pensat que el món de la 
sardana fos tan carca. Vas a les audi-
cions de sardanes i hi falta relleu ge-
neracional. Critiquen la Cobla Con-

temporània perquè ha aportat alguna 
cosa nova, com si això desmereixés 
el món de la sardana. En realitat el 
que estàs fent és enriquir-lo. La Cobla 
Contemporània et pot oferir una audi-
ció de clàssics, una d’autors contem-
poranis i una de Sardaxou, basat en 
arranjaments per a cobla de temes 
no pensats per a sardana. Crec que 
el mercat de la Cobla Contemporà-
nia és més de  Festa Major.

· Les crítiques venen perquè la 
cobla surt del que és normal?
Sí, el que surt del que és normal ja està 
mal vist, com si desmereixés l’esta-
tus del món de la sardana. Hi ha una 
feina al darrere que la gent no veu i 
que es fa amb rigorositat, tenim un 
director molt bo, Raúl Lacilla, i el ni-
vell és molt bo.

· quan parleu d’autors contem-
poranis són autors vius?
Sí, són d’ara. I si poden ser composi-

cions de l’any i de l’any passat com a 
molt, molt millor per a nosaltres. Es 
parla amb els compositors i se’ls diu 
que la Contemporània traurà disc 
l’any que ve de cinema, pel·lícules, 
rock... Diem de col·laborar als compo-
sitors que fan composicions d’aques-
tes músiques a sardana amb el com-
promís que s’enregistrin, que surti 
en CD i que es toqui al llarg de l’any.

· Ahir vau gravar a l’Auditori?
Estem fent un CD que es dirà Festa 
Major. Es tracta d’un recopilatori de 
tota la discografia de sardanes de la 
Contemporània per Festa Major. I 
faltava posar-hi la SardaRosalía, 
que barreja tres hits de la Rosalia 
–‘Malamente’, ‘Yo x ti, tu x mí’ i ‘Mi-
lionària’–, la ‘Bella ciao’ i un parell 
de temes més, que són els que hem 
gravat a l’Auditori, on ja vam gravar 
una vegada. Hi trobem bona sonori-
tat i comoditat. Respecte a un estudi, 
en un teatre tens més naturalitat. 

  Jordi Rius


