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Setmanari d’informació local

BRAM! d’estrena
cineMA | Pàgines esPecials

especial de 16 planes amb tota la programació 
de la mostra de cinema que s’inicia el 6 de febrer

el director del BRaM!, Pere Joan Ventura, i la regidora de cultura, Joana Borrego, en la presentació del cartell d’aquesta edició que incorpora un nou logo per a la Mostra de cinema de castellar. || q. pascual

Brillants campions d’hivern
futBol | P 14

la unió esportiva castellar tanca la primera volta 
amb una nova victòria que el deixa coma líder 
destacat del seu grup a sis punts del segon



DEL 24 AL 30 DE gEnEr DE 202002

publicitat



DEL 24 AL 30 DE gEnEr DE 2020 03

tema de la setmanasalut

A les portes de l’epidèmia de la grip
els casos de grip encara no són significatius a castellar. es preveu que el pic d’afectació es produeixi en dues setmanes 

Encara no podem parlar d’epidèmia, 
segons l’Agència de Salut Pública de 
Catalunya, però el cert és que els indi·
cadors de la grip mostren un repunt 
de la malaltia en la segona meitat del 
mes de gener. A hores d’ara, la taxa 
d’incidència de síndromes gripals re·
gistrades per la xarxa sentinella de 
Salut és de 77,6 casos per 100.000 ha·
bitants, mentre que el llindar epidè·
mic fixat és de 98,1. Tanmateix, des 
de l’Agència de Salut alerten que du·
rant les dues pròximes setmanes, el 
model predictiu apunta que les taxes 
d’incidències s’enfilaran fins a un ni·
vell epidèmic baix però en ascens. Per 
tant, convé estar preparats perquè 
la grip escalfa motors per arribar i 
–literalment– moldre la ciutadania.

Si posem la lupa a Castellar del 
Vallès, de moment el CAP només ha 
atès casos puntuals de grip, segons ha 
concretat Mercè Giménez, metgessa 
de família de l’Àrea Bàsica de Salut, 
en declaracions a L’Actual. “El punt 
àlgid de la grip arriba cada any en 
unes dates diferents. De vegades, 
ha arribat abans de Nadal, o de ve-
gades fins i tot durant el mes de fe-
brer”, informa la doctora. 

Al CAP de Castellar, des del mes 
de novembre s’activa un protocol es·
pecífic d’actuació i de reforç del ser·
vei que comença amb la campanya 
de vacunació de la grip. “Enguany 
s’han vacunat 3.492 persones, un 
16,5% més que en la campanya an-
terior”, explica Giménez. La docto·
ra recorda que la millor manera de 
fer front a la grip és a través de la va·
cunació, sobretot per part dels col·
lectius de risc. “S’han de vacunar 
les persones de més de 60 anys, i 
les que tenen una malaltia cròni-
ca o bé una malaltia que els ha fet 
disminuir les defenses. També és 
important que es vacunin les em-
barassades i els professionals dels 
serveis públics”, afegeix Giménez. 
Durant les dues pròximes setmanes 

 Rocío gómez 

accés a la Unitat d’Urgències de l’Hospital Taulí de sabadell durant un vespre d’aquesta setmana || R.G.

encara seguirà activa la campanya 
de vacunació del CAP de Castellar.

Ara bé, sovint sorgeix el dubte.  
Com podem diferenciar una grip d’un 
refredat? S’assemblen molt però 
hi ha símptomes que ens ajuden a 
identificar·les. Des del Canal Salut 
de la Generalitat informen que la 
grip és una malaltia vírica que s’en·
comana fàcilment d’una persona 
a una altra. La grip apareix com a 
epidèmia a l’hivern, coincidint amb 
els mesos de més fred. Fonamental·
ment, els símptomes que predomi·
nen són febre elevada, que comença 
de cop  i es pot enfilar fins els 39 o els 
40 °C, en els casos més aguts, i ma·
lestar general. A més, pot provocar 
diarrees, nàusees i vòmits, sobretot 
en infants. “També és habitual el 
nas tapat, tos seca, mal a la gola i 
als ulls, o dolors als ossos”, expli·
ca Giménez. Habitualment,  les per·
sones es recuperen en una o dues 
setmanes sense necessitat de rebre 
tractament amb fàrmacs específics. 

+ salUT 

72 llits més al Taulí per 
a aquesta primavera

L’hospital Taulí de Sabadell, 
l’equipament sanitari de referència 
de Castellar del Vallès després 
del CAP, es prepara per rebre la 
grip sense haver acabat les obres 
d’ampliació i remodelació de la 
Unitat d’Urgències. Després d’alguns 
entrebancs amb la constructora, 
que va fer fallida, està previst que 
aquesta primavera s’incorporin a 
l’hospital 72 llits més, distribuïts en 
18 habitacions, per a malalts de curta 
estada. La remodelació s’està duent 
a terme a l’espai frontal de la Gran 

Via, punt en què s’estan construint 
les dues noves plantes del servei 
d’urgències. A hores d’ara, fins que 
no finalitzi l’actuació, la corporació 
sanitària ha optimitzat diversos 
espais i serveis per acollir pacients 
en àrees com l’Albada. Cal tenir en 
compte que habitualment l’ocupació 
de l’hospital s’enfila fins al 95%.  
Per tant, amb pics d’afluència com 
en el cas de l’epidèmia de la grip, 
l’equipament es col·lapsa i no pot 
absorbir tot el flux de pacients. 
L’ambiciós projecte de remodelació 
de la Unitat d’Urgències té un cost 
de 4,5 MEUR, que assumirà en 
bona part l’Ajuntament de Sabadell 
(4 MEUR), tal com va pactar el 
govern local al mandat anterior 
amb el Servei Català de la Salut.

bronquis, però sense presència de 
febre alta.

Cal destacar però, que des de 
fa uns mesos les farmàcies ja no dis·
pensen Ibuprofèn de més de 600mg 
sense recepta, però sí Paracetamol, 
dos medicaments que poden aju·
dar·nos a frenar la febre. “Amb la 
grip cal hidratar-se i es pot pren-
dre Paracetamol per alleugerir el 
malestar. Els antibiòtics no servei-
xen per res, ni en el cas de la grip ni 
en el cas del refredat. La grip s’ha 
de passar”, puntualitza la doctora. 
És important tenir en compte que, 
si la febre dura més de quatre dies, i 
apareixen símptomes com “ofec, o la 
mucositat que s’expulsa és consis-
tent  i verda”, convé demanar consell 
mèdic o bé trucar al telèfon de Cat·
Salut respon, assenyala Giménez.

s’han vacunat 

3.492 persones, un 

16,5% més que a la 

campanya anterior

Val a dir que l’ús d’analgèsics, antiin·
flamatoris, descongestionants i anti·
tussígens, si s’escau, ens pot ajudar 
a suportar amb menys pes la feixu·
ga càrrega de la grip. 

En referència al refredat, des 
del Canal Salut apunten que és una 
malaltia lleu provocada per un virus. 
Els símptomes que causa són diver·
sos, i tenen semblances amb la grip.  
Des de congestió nasal fins a mal de 
coll i ulls plorosos, passant pel mal 
de cap. Sovint comença pel nas i 
per la gola, i després pot baixar als 
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“castellar s’ha de sentir seu el Sige”

Quico cano, en una imatge de dissabte passat a les instal·lacions de sige. || q.pascual

Ha aterrat a la direcció del complex 
esportiu Sige Sport Castellar amb un 
repte clar: “Castellar s’ha de sentir 
seva aquesta instal·lació. És un equi-
pament municipal, tot i que té ges-
tió privada. Però per a nosaltres és 
imprescindible que la gent se’l senti 
com seu perquè és seu”. Quico Cano ha 
agafat les regnes de la instal·lació des·
prés de l’estiu i durant un temps porta 
alhora la direcció del complex espor·
tiu de Castellar amb la del complex Po·
linyà Aigua i Salut (PAS), també gesti·
onat per Sige.  Cano també ha estat al 
QWellness Sabadell i durant un temps 
ha estat tècnic d’esports de l’Ajunta·
ment de Sentmenat.

El nou responsable de Sige Sport 
Castellar manifesta que la percepció 
que té durant aquests primers mesos 
de fer·se càrrec de l’equipament “té a 
veure amb el que ens manifesten tant 
els abonats com el meu propi equip: 
segurament no hem estat capaços de 
reaccionar de forma àgil durant algun 
temps i és el principal canvi que hem 
de fer”. De cara a aquesta nova etapa 
com a gerent, Cano considera que “hem 
de ser més dinàmics i donar més res-
posta a les necessitats o requeriment 
dels abonats”

 Jordi Rius   

.nova sala ‘ciclo indoor’
La joia de la corona d’aquest canvi de fun·
cionament és la nova sala ciclo indoor, que 
va entrar en funcionament dissabte pas·
sat. “És un dels grans canvis visuals i 
de funcionament de la instal·lació”, 
assegura Cano, que anticipa que “veu-
rem canvis de serveis, hi incorpora-
rem noves activitats i d’instal·lacions”.

Respecte a l’anterior sala que ja exis·
tia al complex esportiu, “aquesta és més 
completa”, diu el director de Sige Sport 
Castellar. Aquest canvi de concepció té a 

Quico cano és el nou 
responsable de Sige 
Sport castellar, que 
acaba d’estrenar 
sala de ‘cycling’

veure amb l’eina principal, la bicicleta, 
“que és la més avançada del moment, 
que canvia el paradigma de l’entre-
nament perquè fa servir watts i ja no 
fa tant cas de la freqüència cardíaca, 
sinó al rendiment del cos”.

A més del fet que cada bicicleta 
disposa d’una pantalla amb informació, 
tota la sala té un disseny multimèdia amb 
una pantalla amb resultats de l’entrena·
ment de l’usuari i dels que estan amb ell 
a la sala i instruccions del monitor. Aquí 
cal sumar·hi una nova il·luminació led i 

una climatització. La nova sala de ciclo 
indoor ocupa tot l’espai de l’antiga grada 
de la piscina. “L’anterior sala de ‘ciclo’ 
ocupava mitja grada i ara l’hem ocu-
pat tota. L’antiga sala que hi havia al 
costat d’activitats la recuperarem i la 
reconvertirem en una sala d’activitats 
virtuals i polivalent”, explica Cano.

En aquesta nova sala de ciclo indo-
or hi haurà una destacada presència del 
monitor. En hores o dies de poca aflu·
ència “és complicat posar una clas-
se, però es pot projectar a la mateixa 
pantalla de la sala una sessió predis-
senyada gravada amb un monitor que 
l’abonat pot seguir”. Cano apunta que  
“ja no hi haurà cap problema si hi ha 
una, dues o cinc persones a la classe, 
perquè en podem posar tantes com 
vulguem al llarg del dia”.

Una de les queixes habituals dels 
abonats del complex esportiu era l’estat 
de la coberta de la piscina climatitzada. 
En aquest sentit, Cano ha reconegut que 
“estem tractant amb l’Ajuntament la 
renovació de la coberta de la piscina”.

Habitualment, l’inici d’any acos·
tuma a ser una bona època per als equi·
paments esportius perquè hi ha incre·
ment de les matrícules ja que els abonats 
volen començar l’any amb el propòsit de 
fer esport. “Sí que és cert que som un 
servei d’onades, a l’inici d’any, des-
prés de Setmana Santa i després de 
l’estiu, però cada cop s’estan regula-
ritzant més aquestes franges. El gener 
era un mes molt fort en inscripcions, 
ara no ho és tant, però sí en assistèn-
cia”, assenyala el director del complex 
esportiu castellarenc. 

Al  mes de febrer hi haurà una ses·
sió oberta de la nova sala de ciclo per a 
persones que no siguin abonades de Sige, 
així com promocions per portar un amic 
al complex esportiu. 

de darrera 
generació 

incorpora la 
nova sala de 
‘ciclo indoor’

BicicleTes
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DigiProces 
triplica la 
producció

L’empresa DigiProces, que ofe·
reix serveis de fabricació d’elec·
trònica, va acabar l’any triplicant 
la producció de la planta al polí·
gon Pla de la Bruguera. El conse·
ller delegat de DigiProces, Jordi 
Batet, explica que la planta tenia 
el 75% de la capacitat ocupada i 
que “vam fer un seguit d’inver-
sions per augmentar-ne la ca-
pacitat”. Gràcies a aquesta in·
versió, “hem pogut absorbir 
projectes nous que ens van ar-
ribar a finals d’any”. L’ampliació 
s’ha fet a la part de components 
d’inserció THT que “se’ns havia 
quedat com un coll d’ampo-
lla”. L’empresa ha incrementat 
la plantilla i , com a conseqüèn·
cia, “el volum de facturació”.

metallvallès

L’empresa participa activament 
al projecte MetallVallès, un pro·
jecte cofinançat per la Diputació 
de Barcelona i els ajuntaments 
de Sabadell, Barberà del Vallès, 
Ripollet i Castellar del Vallès que 
té per objectiu fomentar l’ocupa·
ció i la competitivitat en el sector 
del metall. L’any passat, quatre 
alumnes del curs de soldadura 
electrònica i processos que es va 
fer durant dos mesos a DigiPro·
ces van continuar treballant a la 
companyia després d’haver fina·
litzat la formació. Amb aquestes 
incorporacions, ja són 15 les per·
sones contractades per l’empresa 
a través de MetallVallès.  || J. R.

Pla de la BRUgUeRa | 
empresa

HisTÒRia | MitJAnS

El setmanari La Farga, que es va publicar 
a la vila entre 1933 i 1938, es pot consultar 
íntegrament de forma digital al portal web 
de l’Ajuntament.  Des de fa uns dies s’ha 
posat a disposició de tothom qui vulgui 
consultar els 270 números publicats en 
format PDF. Es pot accedir a aquest fons a 
l’adreça  http://castellarvalles.cat/33088/
publicacio/744/ dins de l’apartat ‘Mitjans’ 
del web castellarvalles.cat. Des de l’Ar·
xiu Municipal van apostar per fer aques·
ta digitalització tenint en compte que La 
Farga es pot considerar un dels primers 
mitjans de comunicació de Castellar que 
es va poder mantenir en el temps –cinc 
anys–. A més, segons explica Sílvia Sáiz, 
arxivera municipal,  la publicació aporta 
tot un seguit de valors que  li atorguen una 
especial rellevància històrica, “no només 
perquè ens explica el dia a dia  de l’èpo-
ca a Castellar, també perquè coincideix 
amb la Guerra Civil”.  

Els curiosos que es vulguin endinsar 
en aquesta publicació poden trobar una 
rica varietat d’articles d’opinió, però també 
fets del dia a dia com els preus de les coses, 
les defuncions, naixements i casaments, 
successos, notícies de l’esport local, mol·
tes referències a la natura i també la publi·
citat, una gran font d’informació. A més, 
tal i com apunta Sáiz, es pot entendre com 
va afectar la guerra a la vila tant des del 
punt de vista polític i ideològic com de la 
supervivència dels vilatans.

una mica d’història

Segons explica el llibre Castellar del Vallès: 
Recull històric d’Àlex Portolés i Ester Pla·
nas, La Farga, subtitulat Setmanari cas-
tellarenc, constitueix el millor testimoni 
social del període 1933·1938 i la publica·

Portades del primer i 

del darrer número del 

setmanari ‘la Farga’. 

|| aRxiu municipal

el setmanari que es va publicar a la vila de 1933 a 1938 ja es pot consultar íntegre

tota ‘la farga’ digitalitzada

1933-1938             
És el període en 
què ‘la Farga’ es va 
publicar a la vila 

270                                      
Total d’exemplars 
de ‘la Farga’ que 
es poden consultar      
     
PReU  
un exemplar de ‘la 
Farga’  costava 20 
cèntims a l’inici i 50 
cinc anys més tard

ció que ha fet realment el paper d’òrgan 
de comunicació popular, aprofundint en 
els problemes socials, i a més sense com·
petència. Portolés i Planas també detallen 
que La Farga  era d’ideologia clarament ca·
talanista, però l’equip de redacció estava 
representat per persones de totes les ten·
dències polítiques, cosa que va donar a la 
publicació un aire políticament plural i que 
va motivar que en alguna ocasió, sobretot 
en els últims temps, passés per la censura.

Se’n publicaren 270 números, des del 
3 de març de 1933 al 29 d’abril de 1938, i apa·
reixia setmanalment, els divendres. Tenia 
4 pàgines, tots els escrits eren en català i hi 
havia publicitat. El preu de l’exemplar era 
de 20 cèntims i la subscripció mensual, 60 
cèntims; el 7 de gener de 1938 el preu es va 
apujar: 50 cèntims i 1,50 pessetes, respec·
tivament. La popularitat de la publicació 
està demostrada amb el nombre d’exem·
plars a què va arribar la tirada: 400, tenint 
en compte que en aquells moments el poble 
tenia uns 4.000 habitants.

Però els esdeveniments de la guerra 
i el fet que l’impressor fos cridat a files van 
ser dues de les causes més importants de 
la seva desaparició. Castellar no va tornar 
a tenir un mitjà de comunicació fins a l’apa·
rició de La Forja, ja en ple franquisme, l’any 
1946, i promogut per la parròquia. 

Tal com explica l’arxivera municipal, 
només es tenia constància que el Centre Ex·
cursionista de Castellar i el propi Ajunta·
ment disposaven de la col·lecció i que alguns 
exemplars patien un greu deteriorament –
sobretot els darrers números, que com que 
coincidien amb la guerra tenien una quali·
tat de paper molt baixa–. Finalment, amb la 
seva digitalització tornen a sortir a la llum 
tots els exemplars de La Farga. ||  REDacciÓ
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TeaTRe | diveRSitAt funcionAl

‘Aladdí’, l’obra teatral del teB, torna a l’Auditori

La proposta teatral del TEB d’aquesta 
temporada, Aladdí, es tornarà a repre·
sentar a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont, el proper dissabte, 1 de febrer, a 
les 18 hores. Aquest serà la segona re·
presentació obra, després de l’èxit de 
la primera, al desembre, que va om·
plir totes les butaques. Normalment, 
el públic que assisteix a la representa·
ció són els familiars i amics del usuaris 
i això provoca que hi hagi poc espai per 
al públic general. Per això, aquesta sego·
na representació pretén arribar a més 
gent i oferir la possibilitat als vilatans 
de Castellar de conèixer el TEB i, con·
cretament, una de les activitats que es 
desenvolupen en el centre. De fet, per a 

aquesta segona tongada les entrades ja 
estan exhaurides. 

L’obra Aladdí està ajustada i rea·
litzada completament pels usuaris i els 
professionals que formen el TEB. Des 
de la l’adaptació de la història i els deco·
rats passant pel vestuari fins a les aco·
lorides coreografies. Amb aquesta po·
sada en escena, la família que forma la 
cooperativa TEB Castellar demostra 
que les persones amb diversitat funci·
onal són molt capaces d’assolir les fites 
que es proposen. 

Els espectadors que s’apropin l’1 de 
febrer a l’Auditori passaran una estona 
divertida i amena que no els decebrà. Els 
esperen escenes plenes de moviment,   
actors i actrius frescos i espontanis en 
els seus diàlegs i també alguna sorpre·
sa en el muntatge. 

  c. domene

carolina losada i Omar el aissaoui interpreten Jasmine i aladdí a la proposta teatral del TeB. || q. pascual

L’entitat AVAN Neurologia ha pre·
parat per al primer trimestre del 
2020 un cicle de tres xerrades sota 
el títol Cultura Neurològica a Caste-
llar. “Sovint parem una atenció 
especial al nostre cos, ‘escoltem’ 
com ens sentim, què ens fa mal i, 
també, sovint, oblidem que som 
éssers complexos, que el nostre 
benestar físic va intrínsecament 
lligat al nostre benestar emocio-
nal i viceversa”, argumenten des de 
l’entitat que, aquest any, pararà es·
pecial atenció en la programació de 
xerrades a “qüestions que formen 
part de la nostra quotidianitat”. 

És per això que la primera xer·
rada, que tindrà lloc el 29 de gener, 
tractarà serà Salut emocional. Cui-
dar-se per cuidar. La conferència ser·
virà per definir una qüestió àmplia 
–la salut emocional– que implica un 
estat de benestar psicològic quan es 
té algú a qui cuidar.

La xerrada del 26 de febrer es 
centrarà en Estils de comunicació i 
relacions interpersonals: L’asserti-
vitat. El fil conductor de la xerra·
da mostrarà que l’autoestima, la 

cicle de cultura neurològica

Una de les darreres xerrades d’aVan a castellar, fa uns mesos. || aRxiu

AvAn organitza a castellar tres xerrades de prevenció i divulgació

confiança i la manera de veure les 
coses depenen en gran mesura en 
com ens comuniquem i com fer·ho 
amb assertivitat.

Finalment, el cicle es clourà 
el 25 de març amb el tema La resi-
liència: L’art d’aixecar-se.  Està clar 
que en la societat el terme resilièn-
cia cada vegada té més presència, 

 Redacció

aVan | xeRRAdeS

així que la xerrada aprofundirà en 
el seu significat.

Totes les xerrades tindran lloc 
a la sala Lluís Valls Areny d’El Mira·
dor de 18 a 20 hores i són activitats 
gratuïtes i obertes a tothom. En els 
tres casos, les conferències seran 
impartides per neuropsicòlegs de 
la Fundació AVAN. 

L’AECC · Catalunya contra el Càncer organitza a Castellar del Va·
llès uns tallers gratuïts de ioga oncològic adreçats tant a malalts 
com a familiars i cuidadors, una disciplina entre l’esport i la me·
ditació que ajuda a equilibrar el cos i la ment. La Junta Local de 
Castellar del l’AECC ha estat la promotora de la iniciativa que es 
podrà desenvolupar al Centre especialitzat Karuna, ubicat al car·
rer Església, 2. Els interessats a participar·hi poden trucar al 630 
95 26 41.   || REDacciÓ

salUT | Aecc

enTiTaTs | 30 de geneR

Tallers gratuïts de ioga oncològic 
al centre Karuna del carrer Església

L’entitat recentment constituïda La Guspira convoca la seva prime·
ra assemblea general el dijous 30 de gener,  a les 20 h del vespre,  a la 
Sala Valls Areny d’El Mirador. L’entitat té previst informar, entre al·
tres temes, de les activitats que tenen pensades i programades per re·
alitzar al llarg d’aquest any 2020 com,  per exemple, la Setmana de les 
Arts, una fira gastronòmica, presentacions de llibres i xerrades. És un 
acte obert a tothom i, per tant, la diversitat d’opinions serà benvingu·
da, expliquen des de l’entitat. Els promotors de l’assemblea volen que 
prengui un ritme dinàmic i que tots els assistents hi puguin aportar 
les seves idees. L’entitat es va presentar en societat el 12 de desembre 
amb un acte amb la il·lustradora Pilarín Bayés. El 28 de desembre, La 
Guspira va fer un sopar benèfic per a La Marató de TV3 que va recap·
tar prop de 1.000 euros.  ||  REDacciÓ

La nova entitat local La Guspira 
convoca la seva primera assemblea

BReUs
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Divendres la comarca va rebre la 
visita del secretari general d’In·
dústria i de la Petita i Mitjana Em·
presa del Ministeri d’Indústria, 
Comerç i Turisme, Raül Blanco, 
que va mantenir una trobada·re·
unió amb els membres del Pacte 
per la Reindustrialització del Va·
llès Occidental. Durant la reunió 

Millor finançament en matèria 
de promoció econòmica

la delegació castellarenca amb el secretari general d’indústria, Raül Blanco. || cEDiDa

es va presentar l’experiència del 
pacte a la comarca i quatre projec·
tes per donar una resposta efectiva 
a les noves situacions i dificultats 
del sector. “L’interès era traslla-
dar al Ministeri el pla de xoc de 
la comarca respecte a la promo-
ció econòmica i trobar línies de 
col·laboració que ens ajudin a fi-

nançar programes de promoció 
econòmica i les qüestions d’ocu-
pació, tant de la comarca com de 
Castellar”, va explicar el primer 
tinent d’alcalde, Joan Creus, que va 
participar en la trobada juntament 
amb l’alcalde de Castellar i presi·
dent del Consell Comarcal, Igna·
si Giménez i la regidora d’Impuls 
Econòmic, Anna Màrmol. 

el vallès, fort pols industrial

El Vallès Occidental és un dels ac·
tius industrials de Catalunya i Espa·
nya i un dels pols industrials del sud 
d’Europa i el territori de Catalunya 
que més aporta al VAB industrial de 
Catalunya amb el 16,2% del total. La 
indústria suposa el 28% de l’activitat 
econòmica de la comarca. “El sec-
tor industrial continua sent una 
de les peces clau del progrés eco-
nòmic del nostre territori”, va re·
cordar Creus. La trobada va tenir 
lloc al Sincrotró Alba de Cerdanyo·
la del Vallès, instal·lació que els re·
presentants del pacte van poder vi·
sitar i conèixer un cop finalitzada la 
reunió.  || c. DomEnE

MinisTeRi d’indúsTRia | pLa De XOC

El portaveu municipal de Junts per 
Castellar, Pau Castellví, va ser un 
dels ponents de l’assemblea funda·
cional de la sectorial de Política In·
ternacional de la Crida Nacional, 
celebrada dimarts a l’auditori de 
la biblioteca Jaume Fuster de Bar·
celona. El castellarenc, juntament 
amb amb Aleix Sarri (UE) i Toni 
Florido (defensa), es van encarre·
gar de posar en context internaci·
onal la Crida. Castellví va demanar 
“valentia per sobrepassar tot allò 
que ens manté fent política auto-
nòmica” i superar, “en una situa-

Castellví, ponent de temes 
internacionals de la Crida

POlíTica | CriDa naCiOnaL

ció d’emergència, baralles entre 
nosaltres o fer concessions en ma-
tèries essencials per la nostra su-
pervivència”. 

Per al polític castellarenc, des 
de la Crida s’ha de parlar “de ser 
Estat i sobretot hem d’actuar com a 
tal desenvolupant polítiques de de-
fensa, de cooperació, intel•ligència 
sobre com diferents cancelleries 
veuen l’actualitat catalana o posi-
cionaments seriosos i inclusius en 
les polítiques domèstiques (a Cata-
lunya) respecte realitats d’altres 
països...”.  || REDacciÓ

castellví, entre Toni Florido i Maria do carmo Marquès  . || cEDiDa
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Bombers: prop de 400 serveis el 2019

a banda de les actuacions urgents, els bombers també es dediquen a les tasques de prevenció d’incendis forestals. || q. pascual

El Parc de Bombers Voluntaris de Cas·
tellar del Vallès va acabar l’any 2019 
de la mateixa manera que ha comen·
çat el 2020, amb un nombre molt ele·
vat de sortides a causa dels temporals 
meteorològics de pluja i vent. De fet, 
desglossant el balanç de serveis que 
va fer el Parc durant el 2019, desem·
bre va ser el mes que més sortides va 
haver·hi, concretament 59 actuacions 
urgents de les 397 que es van fer en 
total durant l’any passat.

“Hi ha 75 parcs de bombers 
voluntaris a Catalunya. La majo-
ria acaba l’any amb 100 o 150 sorti-
des i aquí, a la Metropolitana Nord, 
els quatre parcs que som a prop de 
grans poblacions fem prop de 400”, 
va detallar el cap dels Bombers Vo·
luntaris de Castellar del Vallès, Cisco 
Altarriba. Hi ha tres parcs (Arenys, 
Sant Vicenç dels Horts i Castellar) 
que destaquen, en activitat, per sobre 
dels altres, segons va detallar Altarri·
ba, “perquè som en una zona metro-
politana, al costat de parcs naturals 
grans, i a més, fem moltes ajudes a 
altres ciutats”. Tot i que normalment 
s’espera que els mesos més complicats 

la majoria de sortides 
que van fer els 
Bombers voluntaris 
l’any passat va ser 
per assistències 
tècniques

per als bombers siguin els de l’època 
estival, els episodis severs de pluja i 
vent de finals d’any va fer que aques·
ta tendència es modifiqués.

Si analitzem la tipologia de les 
actuacions, el percentatge més alt, el 
26.5%, va ser per assistències tècni·
ques, en total, 105. “Dins de les assis-
tències tècniques englobem totes 
les actuacions referides al mobili-
ari urbà com senyals tombats pel 
vent, elements inestables a la via 
pública, neteja de la calçada... La 
major part són serveis derivats de 
les inclemències meteorològiques 
com ventades, aiguats o nevades. 
Segurament no comporten un gran 
risc per a les persones, però sí que la major part d’actuacions han estat assistències tècniques. || cEDiDa

  cristina domene

són incòmodes o dificulten el dia a 
dia”, va explicar el cap.

Els serveis que ocupen el segon 
lloc del balanç són els incendis urbans 
(focs habitatge, indústries, conteni·
dors) amb un 23% (92). El segueixen 
els salvaments amb el 14.36% (57). 
Els rescats de ciclistes i excursionis·
tes accidentats són habituals al nos·
tre terme a causa de l’orografia. Els 
rescats d’animals també s’inclouen 
dins del grup de salvaments. “És una 
zona de natura a què ve molta gent 
a fer excursions, i mentre més gent, 
més risc i més accidents. Pràctica-
ment hem fet el mateix nombre de 
salvaments que d’accidents de tràn-
sit (57 i 55 respectivament) que re-
presenten quasi el 14% de la feina 
realitzada”. 

Els incendis de vegetació (fores·
tals, matolls...) ocupen la cinquena po·
sició amb 41 serveis (10.33%). “L’es-
tiu del 2019 va començar amb una 
agressivitat que va fer sospitar que 
seria molt mal any per als nostres 
boscos però va canviar de forma 
sobtada. Va ploure i es va refredar”. 

El personal del Parc, tot i ser vo·
luntari, ha estat present al parc 6.132 
hores i  ha emprat 1.006 hores en els 
397 serveis. “Tenim el parc obert 
cada cap de setmana. A més a més, 
hi ha unes activacions per riscos i 
les campanyes forestals que també 
les cobrim”.

De cara a aquest 2020, els volun·
taris esperen que s’aprovin els pres·
supostos. “Si hi ha un pressupost 
digne per a Bombers, ens permetrà 
comprar més coses, invertir i tre-
ballar millor”, conclou Altarriba.  

TeMPORal | efecteS

el temporal glòria es deixa notar a Sant feliu del Racó

Durant tot dimarts i dimecres els efectius 
d’emergències van treballar de valent per fer 
front a l’arribada del temporal Glòria a la vila 
que va produir una trentena d’incidents. Les 
afectacions del temporal van tenir lloc bàsica·
ment a Sant Feliu del Racó per la caiguda d’ar·
bres. Des del migdia, es van produir diversos 
talls de carrers i vies com la BV·1249. En aques·
ta carretera va caure un pi de grans dimensi·
ons que va tallar l’accés al nucli agregat. Dues 
hores més tard, es va poder restablir el trànsit.

Al passeig de Muronell, al Racó, van 
caure dos arbres: un dels impactes va afec·
tar una casa, i l’altre va ser a la confluència 
del passatge amb el passeig de les Roques. En 
tots dos casos, es va establir el pas alternatiu 
per als vehicles mentre es van dur a terme els 
treballs per retirar l’arbre. Un altre arbre cai·
gut, en aquest cas entre el carrer del Repòs i 
del Setrill d’El Racó, va afectar la calçada de 
manera important i va obligar a establir pas 
alternatiu. Les incidències es van replicar a 

la línia C4, que va modificar el seu recorregut 
perquè l’impacte d’un arbre sobre el cablejat 
elèctric va obstaculitzarque circulés per la ur·
banització d’El Racó.

Dimarts a la tarda es van produir més in·
cidències per caigudes d’arbres als quatre Ai·
re·sol. La carretera B·124 també va patir els 
efectes de la llevantada. Durant unes hores, no 
s’hi va poder circular en alguns trams. Diversos 
equips de la Brigada Municipal, una dotació de 
Bombers Voluntaris, dos equips d’ADF, efectius 
del SERNA i de la Policia Local van treballar 
per mitigar·ne els efectes. El regidor d’Espai 
Públic i Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva, ha 
agraït “la tasca de tots els cossos actuants 
durant aquests dies: Brigada Municipal, 
Policia Local, Bombers Voluntaris, ADF, 
Serna”. Així mateix, expressa el condol als 
familiars del veí de Palafrugell, primera vícti·
ma a Catalunya per la borrasca Glòria, i desit·
ja una ràpida recuperació a totes les persones 
que han resultat ferides.  || J. Rius els adF treballant en la retirada d’un arbre caigut a causa del temporal. || o..moREno

la llevantada també ha provocat incidències a diverses urbanitzacions  per caiguda d’arbres i restriccions en la circulació
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Quan arriba l’època d’exàmens i treballs, 
la majoria d’estudiants busquen refugi·
ar·se en el silenci. És per això que la Bi·
blioteca Antoni Tort i la Sala d’Estudi del 
Mirador s’omplen d’adolescents i joves 
que busquen concentració o un lloc on 
poder compartir coneixement i fer deu·
res en grup. 

“Després de les festes de Nadal, 
l’índex de nens ha baixat una mica. 
L’ambient que tenim a la tarda és, so-
bretot, d’estudiants de batxillerat i uni-
versitaris, ja que és època d’exàmens. I 
és un lloc tranquil, s’hi pot estudiar”, 
analitza David Santos sobre la Bibliote·
ca Antoni Tort, on treballa. Aquests dar·
rers dies a la tarda, a la planta de baix, 
no hi cabia ni una agulla. Llibres oberts, 
apunts, bolígrafs, subratlladors i portà·
tils omplen les taules. 

Les sales d’estudi i les biblioteques 
són un lloc on esquivar les distraccions 
de casa: sofà, televisió i tasques domès·
tiques. “És millor venir aquí, hi ha més 
silenci. A casa em concentro menys i 
no m’imposo ni l’obligació d’obrir els 
apunts. En canvi, aquí, estic molt més 
mentalitzat”, relata el Joan Marc, estu·
diant de primer curs de la branca tecno·
lògica del batxillerat, que passa la tarda 
a la Sala d’Estudi d’El Mirador. És un bon 
lloc –explica– per anar·hi amb un grup i 
fer servir les pissarres que hi ha per fer·
hi operacions matemàtiques.  

treballs en grup a el mirador

El Joan Marc dona un cop de mà amb 
els deures a la Cèlia. “A la Sala d’Estu-

di avanço deures i treballs i em pot aju-
dar amb el que no sàpiga fer”, explica 
ella, que cursa 4rt d’ESO. 

Cada tarda, a El Mirador, s’hi con·
centren, normalment, més d’una quin·
zena d’alumnes: “Hi ha qui ve sol, però 
quasi sempre, els estudiants que 
venen ho fan en grups i aprofiten per 
fer tasques conjuntes. Més aviat són 
nois i noies joves que van a l’institut 
i utilitzen l’Internet d’aquí o els por-
tàtils que tenim”, clarifica Carme Ri·
ballo, que s’encarrega de vigilar la sala.

El Pau, que estudia 4t d’ESO, opina 
que “a la Biblioteca hi ha més gent i ets 
més a prop de tothom. Per tant, per res-

Refugis de silenci per als estudiants

el Joan Marc ajuda la cèlia a fer els deures a la sala d’estudi d’el Mirador. || G.p

la Biblioteca i la Sala d’estudi d’el Mirador s’omplen d’estudiants universitaris i d’institut

  guillem Plans

pecte als altres, has de guardar silen-
ci”. En canvi, a la Sala d’Estudi, on fa els 
deures acompanyat de dues amigues de 
classe, pot resoldre dubtes en grup: “Hi 
pots treballar amb tranquil·litat per-
què, tot i que hi ha silenci, pots parlar 
sobre el que treballes fluixet”, consi·
dera la Laia, companya d’estudi. “Aquí 
és per fer deures i treballs en grup”, 
matisa l’Alba. Tot i fugir de les distracci·
ons de casa, n’hi ha una que s’emporten 
la majoria d’estudiants, tal com admeten 
ells mateixos, a la biblioteca i a les sales 
d’estudi. La porten enganxada a sobre, 
de fet, i pampallugueja de tant en tant. 
El mòbil, enemic dels apunts. 

BiBliOTeca 
Horari: de dilluns 
a divendres, de 10 
a 13.30 h i de 16 a 
20.30 h. Dissabte 
i diumenge és 
tancada 

sala d’esTUdi 
Horari: oberta de 
dilluns a dijous, 
de 16.30 a 20 h

edUcació | exàMenS FiRa | inScRipció

L’Ajuntament ha obert el període d’ins·
cripció per als artesans alimentaris 
que vulguin participar en la Fira de 
Sant Josep d’enguany (19 de març), 
que se celebrarà a la plaça d’El Mi·
rador. Poden sol·licitar parada tots 
aquells artesans alimentaris que acre·
ditin la seva condició mitjançant la 
presentació de la documentació ofi·
cial requerida.

Entre la documentació que es 
demana hi ha la presentació de la sol·
licitud correctament omplerta; foto·
còpia del DNI o CIF del sol·licitant; 
llistat amb la relació de productes de 
la parada, especificant, dins d’un grup 
d’aliments, quins es vendran; fotocò·
pia del carnet de manipuladors d’ali·
ments de la persona que vindrà a la 
fira; fotocòpia de la pòlissa d’assegu·
rança de responsabilitat civil; l’últim 
rebut acreditatiu d’estar al corrent de 
pagament i una memòria amb resum 
explicatiu de la trajectòria professio·
nal de l’expositor; fotocòpia del cer·
tificat sanitari corresponent d’acord 
amb la normativa vigent en relació al 
producte exposat i fotografies de la 
parada que s’instal·larà i del produc·
te que es porta per vendre.

Podeu consultar tots els requisits 
necessaris per formalitzar la inscrip·
ció, que és oberta fins al 20 de febrer, a 
https://seu.castellarvalles.cat/33033/
tramit/55/.  El llistat d’admesos es pu·
blicarà al tauler d’edictes de l’Ajunta·
ment abans de l’1 de març i no es farà 
notificació individualitzada. El cost 
d’inscripció és de 45 euros.  || REDacciÓ

Ja es poden 
formalitzar 
inscripcions
per St. Josep
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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.

Hi ha una quantitat de persones que 
es dediquen a les tertúlies, siguin ra·
diofòniques o per televisió, són re·
ferents per a molta gent que els se·
gueixen, però, m’atreveixo a dir que 
molts d’ells, per descomptat no tots, 
són agosarats, ja que donen opini·
ons sobre qualsevol tema, sigui de 
política, religió, educació, esport, 
sexualitat, salut, etc. 
Acostumen a ser mal educats, in·
terrompen, aixequen la veu per tal 
d’imposar el seu criteri sense escol·
tar els que opinen d’una manera di·
ferent; solen ser grollers, imperti·
nents, més propis de tertulians de 
bar que persones assenyades que 
defensen unes opinions, basades 
en un relat fruit de reflexió i prepa·
ració prèvia. Sense proves aboquen 
en forma de ventilador judicis sobre 
aquelles persones que no són de la 
seva corda. Com he dit, no tots són 
així però sí una gran majoria, els ter·
tulians semblen una casta de polí·
tics frustrats i en alguns casos, po·
lítics destronats. 
M’agradaria sentir tertulians amb 
més rigor, amb més empatia i sobre·
tot amb més educació, potser dema·
no massa –fins i tot a mi mateix– per·
què jo també tertuliejo.

Us heu fixat quina ‘pose’ d’interessants 
fan els que es es creuen superiors a la 
resta de mortals?
La petulància humana els emborratxa 
i els fa fatus i de vegades inaccesibles.
Quan algú se se sent superior als altres, 
us heu adonat quin aire d’importància 
tan ridícul es dona? I ell no s’assabenta 
del mal paper que representa.
Si hom, per cultura, coneixements, estu·
dis, educació, família, poder polític, poder 
econòmic, etcètera, se sent i es mostra su·
perior als altres, us heu adonat de com 
apareix sovint tan ridícul i fora de lloc?
Perquè hem de pensar que si algú té més 
estudis o més coneixements, no és gene·
ralment per un suposat valor personal, 
sinó més aviat perquè la família o els seus 
pares els han pogut donar. No és només 
per mèrits propis, en general.
I en l’àmbit polític, si un polític “s’ho creu” 
i es veu important, és moltes vegades per·
què els altres que el rodegen i li poden fer 
“ombra” no tenen les condicions mínimes 
exigibles.  En fi, és un fet objectiu que com 
més cultura, coneixements i informa·
ció té una persona, més humil, senzilla 
i  assequible es torna, ja que un coneixe·
ment cada vegada més exacte del món li 
fa adonar·se que li falta encara molt més 
per aprendre i conèixer.  Apliquem·ho a 
Don Pablo Casado.

Els tertuliansSentir-se superior als altres

 Òscar cardona  antoni comas

 Matías de la guardia*  cUP castellar

o podemos ni debe·
mos olvidar la estabi·
lidad de una conviven·
cia pacífica, de respeto 
de distintos pensami·
entos y culturas que 

hemos tenido los últimos 40 años 
de democracia.  Romper ese pacto 
de manera unilateral, con chanta·
jes, pactos o ‘gestos políticos’, que no 
llevan a nada, es seguir perpetuán·
donos en una frustración continua 
para todos. Por eso, desde Ciudada·
nos, este mes haremos una declara·
ción en el pleno del Ayuntamiento 
de Apoyo a la Constitución españo·
la. Sabemos que nos responderán de 
manera previsible los partidos que 
promueven la ruptura social, pero 
lo que no sabemos es el rumbo que 
tomarán aquellos partidos que dicen 
que son constitucionales con la boca 
pequeña y por lo ‘bajini’. Nosotros lo 
tenemos claro y decimos bien alto. No 
queremos un País de Ciudadanos de 
Primera o Segunda, y defendemos el 
mismo ideario que se puede aplicar 
a cualquier parte del territorio na·
cional desde el centrismo y modera·
ción, alejados de aquellos cantos de 
sirena que promenten el mundo feliz 
de Huxley por un lado; o Hacia rutas 
salvajes de Jon Krakauer en el pues·
to de mando por otro lado. 

*Portaveu de ciutadans

a CUP se salta la 
Constitución, apun·
ta al Rey y pide que 
se le llame a de·
clarar”. Don Dia-

rio titulava així la noticia sobre la 
sol•licitud que ha presentat a la Cam·
bra baixa la CUP per tal de portar a 
declarar el rei davant de la Comissió 
d’Interior. I és que una investigació 
de la Fiscalia Anticorrupció el vin·
cula amb els suborns fets per em·
preses semipúbliques espanyoles al 
govern de l’Aràbia Saudita, suborns 
que tenien com a objectiu aconseguir 
contractes d’armament. La mediació 
del rei se suposa capital per tal que 
el projecte tirés endavant. 
El resultat era d’esperar: “La Mesa 
del Congreso, con el voto de Pode·
mos, tumba la petición de la CUP de 
citar al rey por contratos con Arabia 
Saudí”. Tot i que el principal incon·
venient perquè es produís aquest fet 
era que la compareixença del rei en 
seu parlamentària no està permesa 
per la Constitució, no deixa de ser 
sorprenent el canvi de criteri pre·
sentat pel partit liderat per Pablo 
Iglesias i la seva “sucursal” catala·
na, En Comú. Només han calgut 3 
dies dins del govern per passar del 
“Como presidente de un grupo par·
lamentario que representa a más 
de 5 millones de españoles, le digo al 
Rey no votado: no en nuestro nom·
bre” (Pablo Iglesias, 3 octubre 2017 
a Twitter) a votar de la mà de Vox i 

N “L
Defensa de la 
Constitución sin fisuras

Moció denegada

 Junts per castellar

 Josep M. calaf *

ot just fa tres setma·
nes que vam estrenar el 
2020 i, malauradament, 
a Catalunya ja hem de 
lamentar l’assassinat de 

T

N

El càncer de la violència 
masclista

Avançar

continua a la pàgina 11

PP per tal de defensar la figura del 
“Jefe del Estado”. No obstant, no és 
sorprenent aquesta postura. De fet, 
és del tot comprensible. En un país on 
s’institucionalitza la corrupció, on es 
protegeixen els interessos econòmics 
per davant de la democràcia i els inte·
ressos polítics per davant dels drets 
civils, on la majoria social dona su·
port a aquest establishment corrupte 
que controla fins i tot el que se’ns diu, 
lluitar de cara contra el poder que ho 
permet, i ho incentiva, és un suïcidi. 
I qui és aquest poder? Evidentment, 
el rei. No cal oblidar les paraules del 
dictador durant el discurs de Nadal 
del 1969: “Todo está atado y bien 
atado”. O les paraules del propi rei 
durant el discurs de Nadal de 2018: 
“Una convivencia, en fin, que exige 
el respeto a nuestra Constitución”. 
Les instruccions són clares. Qui de·
fensi l’ordre establert és bo. Qui no, 
és dolent. Hagués estat molt bé que 
aquest ordre no l’hagués establert 
el bàndol guanyador de la Guerra 
Civil. Creiem convenient lluitar per 
trencar·lo, encara que d’altres no 
tinguin el valor.

Dissabte passat Sige Sport Castellar va inaugurar la nova sala de ciclo indoor, un espai que proporciona un 
gran canvi a l’equipament. A més, s’incorporen les bicicletes més avançades del moment. La sala també ofe·
reix un disseny multimèdia amb una pantalla amb resultats de l’entrenament de l’usuari acompanyada d’una 
nova il·luminació led. ||  TExT:  J. Rius /  FoTo: q. pascual

Sige Sport Castellar inaugura la nova sala de ‘ciclo indoor’

la FOTO de la seTMana

dues dones i de la filla, menor d’edat, 
d’una d’elles, víctimes de la violència 
masclista. L’última víctima va ser una 
dona de Terrassa, assassinada a mans 
de la seva exparella, un mosso d’esqua·
dra, dissabte passat. Això fa palès que 
la violència masclista no entén d’esta·
tus social, nivell d’estudis, edat o na·
cionalitat. 
A mode de denúncia, es va fer una pen·
jada al carrer Sala Boadella d’esqueles 
de dones assassinades. Per miserable 
i inhumà que sembli, algú es va dedi·
car a arrencar·les. És realment trist i 
a la vegada provoca un esclat de ràbia 
que hi hagi “persones” amb tal misè·
ria moral per fer una cosa així. Com de 
podrit ha d’estar algú perquè no sigui 
capaç, com a mínim, d’empatitzar ni 
de respectar unes persones a qui se’ls 
ha arrabassat la vida per haver nas·
cut dones i per haver·se topat amb un 
home que se sentia amb la potestat de 
decidir posar fi a les seves vides.
La qüestió de fons de la violència mas·
clista és que sempre és un home qui 
agredeix o, en el pitjor cas, mata una 
dona, perquè la seva ment criminal 
es creu amb el dret a fer·ho i pel sol 
fet de ser una dona. Com pot arribar 
un home a creure’s que té autoritat 
per prendre la decisió d’acabar amb 
la vida d’una dona? Durant segles, i 
independentment de la cultura, la ci·
vilització o la religió, l’home ha man·
tingut un estatus de poder i de supe·
rioritat respecte la dona, subjugant el 
seu paper al de l’home. De fet, encara 
avui dia, la gran majoria de dones del 
món segueixen estant igual d’oprimi·
des que segles enrere.  
Certament, en el món democràtic 
s’han fet grans progressos, però en·
cara queda molt camí per recórrer. 

ous escenaris es perfilen 
a la política catalana i es·
tatal. No tothom confia 
que les propostes de dià·

leg tinguin cap resultat feliç. Per tot el 
viscut tenim tota la raó del món en des·
confiar d’aquells que han intentat per 
totes les maneres possibles vèncer per 
la força. És comprensible que tinguem 
poques esperances però no és admis·
sible que no en tinguem cap. Sense es·
perança no hi ha tasca humana, petita 
o gran, realitzable.
La creació de la mesa bilateral de diàleg 
ha generat comentaris apassionats i in·
credulitats absolutes. No seré pas jo qui 
afirmi que aquesta mesa aportarà soluci·
ons raonables o simplement acceptables. 
Ja en tindria prou en que fossin només 
útils. Tinc tants dubtes com el més es·
cèptic dels independentistes però tot i 
així penso que cal intentar el diàleg tan·
tes vegades com sigui necessari.
I ara em permeto la llicència de fer una 

Per molt que hàgim avançat en els 
darrers anys, no podrem dir que som 
una societat avançada fins que no ex·
tirpem aquest càncer de la nostra 
societat. L’educació és segurament 
l’eina més potent que tenim a l’abast 
perquè aquesta mena de comporta·
ments, tant d’acció com d’omissió, si·
guin cosa del passat.
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opinió

es de ben petit, hi ha 
una paraula que em 
persegueix constant·
ment i que intento que 
justifiqui molts dels 

meus actes i actituds. Ja sigui per 
la meva prematura vocació perio·
dística o per un examen de consci·
ència personal continu, sempre he 
observat la coherència com un dels 
anhels que permanentment aspiro 
a aplicar amb més insistència. Una 
virtut que imagino adquirida fruit 
de la racionalitat i d’una profun·
da reflexió. Valors que, els darrers 
anys, el Barça sembla haver elimi·
nat massa vegades del seu codi de 
comportament com a institució. 
Sense entrar a repassar les innu·
merables situacions –esportives i 
extra·esportives– en què l’entitat 
ha escapat de l’aparent lògica ni 
valorar els perquès de cada decisió 
presa, sembla evident que les últi·
mes dues setmanes han suposat un 
nou homenatge a la improvisació 
més absoluta. La representació te·
atral,  escenificada en públic i sense 
maquillatge, d’un seguit de despro·
pòsits i girs de volant inexplicables 
que posen en risc l’estabilitat de tots 
els viatgers del transatlàntic blau·
grana. I dic inexplicables perquè 
tampoc s’observa cap figura capaç 
de donar sentit, almenys discursiva·
ment, a cada posició adoptada. Una 
manca de lideratge i missatge visi·
ble, per exemple, en la convocatò·
ria de precipitades rodes de premsa 
restringides que no fan res més que 
evidenciar els nervis de qui hauria 

  guinyol a can Barça. || Joan munDET

La importància de la 
coherència i el discurs

D PlaÇa MaJOR

MaRc BÉJaR
Periodista

 Pepe gonzález *

E
L’habitatge, un tema 
estratègic

ve de  la pàgina 10

d’aportar la major dosi de tranquil·
litat. En un model cada vegada més 
presidencialista, Josep Maria Bar·
tomeu està sent comunicativament 
incapaç de calmar les aigües cada 
vegada que agafa el timó del vai·
xell, forçat a sortir en públic per 
donar explicacions dels desgavells 
que han acabat transcendint als 
mitjans de comunicació.En aquest 
mar d’onatge variable, suscepti·
ble a com bufa cada dia el vent, el 
Barça navega sense un rumb clar, 
massa vegades sostingut per les re·
velacions del seu Posidó particular. 
Messi, negant·se a les inclemències 
i revelat contra un clima d’histeris·
me col·lectiu. Aquesta vegada, quan 

la marea alta amenaçava amb des·
muntar el xiringuito, hem vist l’enè·
sima actuació desacompassada amb 
l’adeu de Valverde. L’amenaça elec·
toral, sense que aparegui a l’horitzó 
un dofí reconeixible, ha acabat pre·
cipitant els esdeveniments. Tot ple·
gat, deixant un escenari en què l’afi·
cionat blaugrana s’ha vist empès a 
dipositar en Quique Setién una dosi 
desmesurada d’esperança, agafat al 
primer signe de coherència flotant 
en l’oceà d’incertesa actual.  
Paradoxalment, en una espècie de 
gest de complicitat de l’atzarós destí 
que sovint explica la travessia culer, 
el tècnic càntabre desembarca a 
Barcelona representant l’antítesi 

de tot el que ha projectat el Barça 
recentment. Els primers dies des·
prés del relleu a la banqueta s’ob·
serven des de fora com un exercici 
gairebé contracultural per a una di·
rectiva desorientada, acostumada a 
resoldre els problemes amb recep·
tes conjunturals. Més enllà de l’as·
pecte purament futbolístic, l’ex·en·
trenador bètic –entre d’altres– ha 
arribat al càrrec fugint del curtter·
minisme i la mirada miop en què 
s’ha instal·lat bona part del barce·
lonisme. La situació actual i la ges·
tió de les darreres crisis sorgides a 
les oficines del Camp Nou deixen 
una lliçó: el fi gairebé mai justifica 
els mitjans. Tampoc en el món del 

futbol. Setién escapa de les presses 
i el resultadisme i recorda que l’es·
til, les formes i el joc són el vehicle 
per assolir els èxits, sense que això 
garanteixi que aquests arribin. El 
com per sobre del què com a prin·
cipi dogmàtic, gairebé a mode de 
filosofia de vida. Aconseguir que 
s’imposi un fil argumental sòlid i 
evitar guions més propis dels ger·
mans Coen aproparà el Barça a re·
trobar l’anhelada coherència. Una 
paraula que, en realitat, perseguei·
xo incessantment des de petit, amb 
l’esperança que la seva permanent 
recerca legitimi moltes de les meves 
idees i actituds, per molt equivoca·
des que puguin ser sovint. 

l dret a l’habitatge és 
un principi constituci·
onal a què les adminis·
tracions responsables 

no estan donant una resposta a al·
tura del repte que suposa.
A països del nostre entorn, els 
municipis, millor dotats econò·
micament, són els responsables 
de donar resposta a les necessi·
tats dels ciutadans amb més difi·

cultats, fins al punt de gestionar 
amb la fórmula de lloguer assequi·
ble el 30% del parc global d’habi·
tatge. En un municipi de les nos·
tres dimensions estarien parlant 
de més de 2.000 habitatges.
A aquesta situació de precarietat, 
aquest any ha vingut a sumar·se 
un conjunt de circumstàncies que 
encaren dificulten més una situ·
ació ja de per si molt deficitària.
Des de fa alguns anys els llogaters 
amb rendes limitades, i a través 
d’ajudes tramitades per l’oficina 
d’habitatge, podien rebre subven·
cions d’uns 200 euros mensuals. 
Això redueix, de facto, un lloguer 
de 600 € en un de 400 €.
En l’últim exercici la dotació rebu·
da per la Generalitat, sense saber 
les causes, s’ha reduït d’una forma 
substancial. La mateixa Genera·
litat, responsable de definir els 
criteris per determinar les aju·
des, ha canviat aquests  criteris, 
incrementat els lloguers dels po·
tencials beneficiaris d’un lloguer 
màxim de 600 € a 750 €, el que ha 
provocat un considerable augment 
de les sol·licituds. Una partida més 
reduïda i un nombre més elevat de 
sol·licitants, tal com era previsible, 
ha generat un considerable nom·
bre d’afectats perjudicats. 
Només a Castellar, 25 famílies, que 

reunien totes les condicions exigi·
des, s’han quedat sense ajuda. Aju·
des que de forma global suposen 
una pèrdua de 50.000 € en el con·
junt de l’any. L’habitatge és un tema 
crucial per al nostre futur com a 
societat. És fonamental disposar 
d’un parc d’habitatge de lloguer, 
suficient i assequible per donar 
resposta  als que tenen més ne·
cessitats i de forma especial als 
joves que es volen emancipar i a 
la gent gran que ha passat a tenir 
altres plantejaments vitals. Això 
només serà possible amb una po·
lítica convençuda per part de les 
administracions responsables: el 
Govern de l’Estat i la Generali·
tat, que han de de proporcionar 
mitjans suficients per abordar 
de forma decidida el problema. 
L’Ajuntament de Castellar està en 
condicions de participar en la so·
lució, aportant sòl públic i posant 
al servei d’aquest objectiu la ges·
tió i l’experiència de la nostra Ofi·
cina d’Habitatge Municipal.  Ens 
consta que aquest és un tema de 
consens entre les forces polítiques 
del nostre municipi.  Estem prepa·
rats per assumir el nostre paper, 
per nosaltres no quedarà.    

* Tinent d’alcalde de Territori i 

sostenibilitat

anàlisi política de l’actualitat tan en·
certada, discutible o errònia com cada 
lector vulgui.
La primera consideració que em faig, i 
el primer gran error que atorgo a tots 
els governs espanyols, és que Espanya 
ha volgut destruir els independentistes 
però no s’ha esforçat gens en discutir les 
raons que tradicionalment han generat 
independentistes.
La segona. L’Estat espanyol ha intentat 
destruir l’independentisme per totes les 
vies que ha estat capaç d’imaginar. Des·
graciadament totes barroeres, agres·
sives, prepotents i arrogants. Primer 
va negar el conflicte. És cosa de quatre 
eixelebrats deien. Després quan les di·
mensions de l’ independentisme ja eren 
inqüestionables varen confiar en que 
el suflé ja es desinflaria per si sol. Quan 
això va fallar van intentar desacreditar 
els seus líders. El cas Pujol no era un di·
rigent independentista però servia pels 
seus propòsits. Això tampoc va servir 
per desactivar el moviment perquè 
l’immensa majoria dels seus dirigents 
van poder acreditar honestedat. Final·
ment van activar la via repressiva confi·
ant que l’inexorable sentiment de la por 
fes recular ostensiblement els plante·
jaments emancipadors. Això tampoc 
va resultar. De fet totes aquestes tàcti·
ques no han fet res més que confirmar 

les conviccions dels plantejaments in·
dependentistes.
L’aplicació del 155 i les eleccions del 21D 
eren els darrers cartutxos polítics ma·
tussers a provar. Però tot plegat va ser 
un nou fracàs per ells. Les conviccions 
i les determinacions independentistes 
es mantenien intactes i s’anaven eixam·
plant socialment.
Davant la negació d’aplicar la política 
per resoldre el conflicte el govern es·
panyol va decidir activar els tribunals 
de justícia on tenien un control més 
que evident. Aquesta deurien pensar 
que seria una via determinant per aca·
bar amb el ‘procés’: les sentencies seri·
en inapel·lables i donarien autoritat al 
govern espanyol davant dels seus ciu·
tadans i d’ Europa. Les sentències van 
arribar com era d’esperar i l’immedia·
ta conclusió del govern espanyol, per 
boca del reconvertit Pedro Sanchez, 
era que allò era el punt i final del ‘pro·
cés’. La reacció ciutadana ha desmen·
tit les seves precipitades conclusions. 
Ara les sentències dels tribunals euro·
peus (que previsiblement aniran aug·
mentant) comencen a desacreditar la 
justícia espanyola. Aquestes sentències  
tenen com conseqüència que la societat 
europea i els seus polítics van confor·
mant un estat d’opinió molt més crític 
amb les actuacions dels governs espa·
nyols. I és del tot possible que les pres·
sions que va rebent l’executiu espanyol 

de governs europeus també l’obliguin a 
canviar radicalment de tàctica i de dis·
curs. Aquesta seria la raó dels nous plan·
tejaments, no pas confiar en un canvi 
de mentalitat dels politics espanyols.
Tot plegat em genera dos convenci·
ments: Primer. Guanyarem a condició 
que siguem molt persistents i poc im·
pacients. Segon. Les pressions poden 
venir d’Europa però la independèn·
cia només la pot guanyar la ciutadania.

* Regidor d’eRc
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ERC Castellar convoca la cinquena 
edició de la beca d’estudis Oriol Pa·
pell. La presentació del projecte edu·
catiu va tenir lloc dilluns passat a la 
Biblioteca Municipal, amb diversos 
membres de l’executiva local i regi·
dors d’ERC, i amb la participació de 
Lluís Papell, pare d’Oriol Papell, el 
jove polític republicà i castellarenc 
en memòria del qual es va impulsar 
aquest projecte.

De fet, la beca, que s’adreça a 
joves estudiants de Castellar que vul·
guin cursar estudis postobligatoris, 
té un doble objectiu: d’una banda, re·
cordar el regidor d’ERC Castellar, 
Oriol Papell i, de l’altra, potenciar i 
ajudar el talent castellarenc. “És un 
dels projectes que impulsa la sec-
ció local d’ERC que fem amb més 
il·lusió i orgull. És una manera de 
recordar l’Oriol Papell cada any. 
Va ser el regidor d’ERC més jove 
que vam tenir, i va ser qui va impul-
sar les JERC de Castellar. És per 
això que el recordem amb aquesta 
beca, que justament dona suport 
als joves. A més, també és un or-
gull poder premiar el talent cas-
tellarenc”, explica Sílvia Nicolàs, 
presidenta de la secció local d’ERC 
Castellar.

Concretament, la beca s’adre·
ça a estudis postobligatoris, des de 
batxillerat passant per cicles forma·
tius, graus universitaris, màsters o 
postgraus, entre altres cursos. Val a 
dir que enguany l’ajut tindrà una do·
tació econòmica de 2.000 euros, 500 
euros menys que en altres edicions. 
Nicolàs concreta que, en altres con·
vocatòries, la secció local comptava 

5a edició de la beca papell
eRc | educAció

amb un romanent que els va perme·
tre ampliar l’ajut, però que en aques·
ta ocasió només es finançarà amb 
una aportació del sou dels cinc regi·
dors republicans que formen part 
del consistori. “És una donació de 
manera desinteressada i genero-
sa per ajudar els estudiants amb 
talent de Castellar”, afegeix.

La convocatòria s’obrirà l’1 de 
febrer i es tancarà el 19 de març, data 
en què finalitzarà el termini per pre·
sentar la memòria i la sol·licitud, a 
través d’un formulari al portal web 
d’ERC Castellar. La resolució de la 
beca es farà pública el 14 d’abril, jor·
nada en què s’atorgarà el premi anual 
dels Valors Republicans.

Després de cinc anys, per a 
ERC, el balanç de la iniciativa és molt 
positiu, perquè “els estudiants que 
han rebut la beca tenien molt de 
talent, es feia palès l’esforç, i van 

presentar uns projectes d’estudis 
impressionants. S’ha de valorar 
que hi hagi aquests perfils d’estu-
diants a Castellar. Hem seguit en 
contacte amb els joves després de 
guanyar la beca, i hem pogut com-
provar com han acabat els seus es-
tudis, i fins i tot, han continuat es-
tudiant”, apunta Nicolàs.

Finalment, Lluís Papell, pare 
d’Oriol Papell, també va participar 
en la presentació de la nova convo·
catòria. “Qualsevol qüestió que es-
tigui relacionada amb l’Oriol sem-
pre és especial”, reconeix. “Estic 
molt satisfet amb la beca, però el 
més important és que ell encara 
ho estaria molt més. La gent que 
l’ha guanyat és el perfil que a ell li 
hauria agradat. La beca és un gra-
net de sorra més per recordar-lo, i 
n’estem agraïts”, conclou Papell.  
||  RocÍo GÓmEZ

Membres d’eRc amb el pare d’Oriol Papell, al centre de la imatge, dilluns passat. || i. ViZuETE

enguany, l’ajut tindrà una dotació econòmica de 2.000 euros

ViOlÈncia MasclisTa | AJuntAMent

Unes 50 persones es va aplegar dilluns davant del Palau Tolrà per fer 
un minut de silenci pel darrer cas de violència masclista a Terrassa. Un 
mosso de l’àrea de Seguretat Ciutadana hauria matat presumptament 
la seva exparella amb l’arma reglamentària i posteriorment s’hauria su·
ïcidat. El regidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, ha explicat després del 
minut de silenci que la resolució per eliminar aquesta xacra de la violèn·
cia masclista “forma part de la conscienciació de la societat”.  || J. Rius

Condemna del feminicidi de Terrassa

Demà diumenge i dilluns està prevista una jornada de donació de sang al 
Centre Excursionista de Castellar, al carrer de Colom. L’equip del Banc 
de Sang i Teixits serà al centre diumenge de 9.30 a 13.30 h i dilluns de 17 
a 20.30 h, perquè tothom qui ho vulgui hi pugui anar a donar sang. Re·
cordem que pot donar sang qualsevol persona sana entre 18 i 70 anys que 
pesi més de 50 quilos. El primer cop que es dona sang és necessari iden·
tificar·se amb el DNI, NIE, passaport o permís de conduir. . L’estat de les 
reserva global de sang és per a 7 dies, i els grups 0· i B· són els que més 
donacions necessiten aquesta setmana.   || REDacciÓ

salUT | BAnc de SAng i teixitS

Jornada de donació de sang al CEC

BReUs
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Victòria del sub-16 i derrota 
del sub-14 de l’Rc castellar

l’equip sub-16 de l’Rc castellar 
va superar per 53-24 l’anoia Rc 
a l’estadi de colobrers en un dels 
partits de preparació abans de la 

represa de la lliga d’aquesta set-
mana. pel que fa a l’equip sub-14 
–associat amb el Terrassa– va 
caure contra el cR alella en lliga 
per 68-17, tot i jugar un partit molt 
seriós en què van tenir poques ar-
ribades a marca.

eric Rubio, guardonat 
per la Federació catalana 
de Motociclisme

Després de ser reconegut pel moto 
club segre, Eric Rubio va ser guar-
donat de nou la setmana passada 

per la Federació catalana de mo-
tociclisme per haver aconseguit 
el subcampionat de la lliga cata-
lana d’mx50,  el subcampionat de 
la copa catalana d’Enduret 50cc  i 
pel tercer lloc de la copa catalana 
d’Enducros mx50 iniciació.

tret de sortida del 4t open de bicitrial 

L’any 2020 ha començat amb força per al bi·
citrial castellarenc amb la disputa de la pri·
mera prova de la que és ja la quarta edició 
de l’Open de Trial ‘ELBIXU’, el campionat 
local organitzat per l’escola del mateix nom.

La prova, patrocinada per ADNtrial, 
s’ha convertit en una de les clàssiques del 
Vallès en el bicitrial, un campionat ideal per 
als que s’inicien en aquesta especialitat tèc·
nica. De fet, els iniciàtics són els que nor·
malment omplen aquest open, ja que es pot 
participar sense llicència federativa i tastar 
la competició sense cap mena de pressió.

En aquesta ocasió l’organització va 
haver de treballar de valent en la prepara·
ció, sobretot en les quatre zones boscoses 
–l’altra estava situada al parc de l’Era–, on 
es van haver de perdre moltes hores per ne·
tejar la vegetació. El resultat va ser del tot 
satisfactori, amb zones que reunien els di·
ferents nivells i recorreguts amb un accés 
fàcil per als espectadors i participants.

La dificultat es va variar per la pre·
visió de pluja, i totes van ser més assequi·
bles, tot i que finalment no va ploure. Tot 
i això, l’amenaça i les previsions van min·
var la participació, que va caure gairebé 
a la meitat respecte a edicions anteriors. 
42 van ser els valents que es van atrevir a 
tastar les zones del bosc castellarenc, en 
aquesta primera cita de l’any, amb total 
seguretat la més espectacular de les tres 
que es disputen.

Pel que fa a la competició, aquesta va 
estar molt disputada en gairebé totes les 
categories, en què va destacar el duel man·
tingut en promesa i júnior.

En push bike, categoria de bicicletes 
sense pedals per a infants a partir dels dos 
anys, Domènec Santos va emportar·se la 

alan Rovira, organitzador i participant en l’Open disputat a l’era d’en Petasques. || a. san anDRÉs

l’era d’en petasques va acollir la primera prova puntuable de la quarta edició de l’obert de trial ‘elBixu’

victòria amb vuit punts, pel davant d’Àlex 
Manrique, amb deu. Aquesta és segura·
ment la categoria més simpàtica, en què 
participen els més petits, que es prenen la 
competició com un joc.

En promesa es va veure un dels duels 
més ajustats, entre Marc Garcia i Albert 
Valls, amb victòria del primer per només 
dos punts, gràcies a un zero a la primera 
zona de la segona volta.

A l’open negre, Hugo Caldas va supe·
rar amb 28 punts Berta Valls (40) i David 
Losada (48), gràcies a una bona primera 
volta. Poussin, la categoria amb més par·
ticipants, va ser dominada per Aran Puig, 
que va mantenir un intens duel amb Erik 
Manrique que es va decidir en la segona 
passada, després d’empatar a sis punts  la 
primera. Puig va superar el seu rival per 8 
punts a 11. Toni Abellán, amb 12, va tancar 
el podi. Gael Hernández, amb 22 punts, va 
ser campió en open blanc, pel davant de 
Paula Perona (45).

En benjamí, Àlex Rodríguez (3) va 
emportar·se la victòria pel davant de Max 
Soler (13) i Naia Rovira (20), mentre que 
en l’open verd, Erik Perona (25) va superar 
àmpliament Oriol Catafal (44).

Minime era per Marc Salom, que amb 
26 punts s’imposava a Quim González (44) 
i Dan Rovira (50). Victòria per Pau Terra·
das (23) en open blau amb Marc Sarri (45) 
segon, mentre que la lluita en júnior es de·
cantava del cantó de Nil Benítez (10), grà·
cies als tres fiascos d’Alan Rovira (15). Jan 
Herráiz (48) va completar el podi. Marcos 
Díaz (1), Damià Macías (14) i Juan Antonio 
Bellot (7) pujaven al podi de veterans, men·
tre que en veterans pro era Albert López, 
amb només dos peus en la primera ronda, 
qui sortia guanyador d’aquesta primera 
cita, pel davant de David Morillo (15) i Rai 
Arjona (18). 

 albert san andrés

els ciclistes castellarencs, 
premiats per la Fcc

+BiKeTRial

Els pilots de l’Escola de trial ‘ELBIXU’, Alan 
Rovira (Campionat de Catalunya i subcampió als 
jocs mundials) i Albert López (Copa Catalana), 
van ser premiats en la gala de la Federació 
Catalana de Ciclisme en una gala en què també 
van ser guardonats els castellarencs Ian Morillo 
(podi Campionat Espanya), Axier Casado (podi 
C. d’Espanya Velocitat i campió d’Espanya Per-
secució per equips) i Nicole Castillo (ciclocròs).  
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HOQUei | 2A cAtAlAnA

Els granes 
cauen a Sant 
Cugat (3-2)
Després de dues victòries consecu·
tives en aquest inici del 2020, l’HC 
Castellar va caure per 3·2 contra el 
Sant Cugat, un rival directe en la 
part mitjana de la taula.

La sempre difícil pista santcu·
gatenca va agafar els granes a peu 

canviat, amb les baixes de Sergio 
Ruiz, Oriol Comas i Guillem Plans, 
a banda del debut de Guillem Mimó 
i Jose Expósito, motiu pel qual Bas·
sols va comptar amb la presència 
dels juvenils Nil Margall i Pau Ca·
nudas i amb Arnau Russell sota pals. 
A aquestes baixes s’havia de sumar 
que el capità Gerard Tantiñá va jugar 
amb febre i Roger Estrach, tocat.

Tantiñá i Armand Plans van ser 
els golejadors dels granes, que inici·
en la segona volta amb una derrota. 
L’equip augmenta a quatre la diferèn·
cia amb la promoció d’ascens i s’es·
treny amb els perseguidors, ja que 
l’HC Sentmenat va superar per 4·3 

el Sant Ramón i queda a només un 
punt, tot i que el Santa Perpètua és 
a quatre i el Sant Cugat a set.

“Va ser un partit amb molt 
respecte pels dos equips. El Sant 
Cugat és un equip jove i ràpid i ens 
va plantar cara en defensa, ens van 
aturar en moltes ocasions. Encara 
ens falta gol i hem de guanyar par-
tits com sigui per lluitar per l’as-
cens” va explicar el tècnic.

El Cadí, líder en solitari, serà el 
pròxim rival aquest divendres (21:45 
h) al Dani Pedrosa, un partit en què 
Bassols espera recuperar efectius 
per donar la sorpresa i escalar po·
sicions a la taula.  || a. san anDRÉs Tot i jugar amb febre, gerard Tatinñá va anotar un dels gols del partit. || a. san anDRÉs

la ue castellar 
tanca la primera part 
de la temporada 
en el liderat i a sis 
punts de l’olímpic

Una primera volta per treure’s el barret 
és el que ha aconseguit la UE Castellar 
en aquest primer tram de l’any. Líders 
indiscutibles, practicant bon joc i amb 
bons números que serveixen per enca·
rar la recta final amb garanties d’èxit per 
al retorn a Segona Catalana.

Els de Juan Antonio Roldán van 
afrontar el partit de dissabte passat a 
Ripollet amb la certesa que serien cam·
pions d’hivern. La resolució a finals de 
setmana dels dos partits ajornats de 
l’Olímpic Can Fatjó –amb un empat i 
una victòria– li donaven automàtica·
ment el títol honorífic, amb una distàn·
cia de quatre punts. Tot i això, els caste·
llarencs van emportar·se una lluitada 
victòria al camp de la Peña Deportiva 
Pajaril, tercer classificat, que sumat a 
la desfeta de l’Olímpic Can Fatjó a Rubí 

una primera
volta perfecta

FUTBOl | 3A cAtAlAnA

contra el 25 de Septiembre (1·1), va am·
pliar la distància a sis al terme dels pri·
mers 17 partits.

El pitxitxi Marc Estrada va obrir 
el marcador al minut 10, però la reac·
ció local no es feia esperar i un minut 
després tornaven la igualada al mar·
cador. Estrada, però, va tornar a avan·
çar els seus al 27 i s’havia d’esperar a la 
segona part per veure un nou empat 
local (59’). L’equip, però, no estava dis·
posat a deixar escapar els tres punts i 
Carlos Saavedra va sentenciar al 67. Un 
gol que servia per obrir escletxa amb 
l’Olímpic, que queda a dues victòries 
dels castellarencs.

Tot i que el campionat d’hivern és 
només un títol honorífic –que no serveix 
de res–, els blanc·i·vermells han tancat 
la primera volta amb uns números im·
pecables, havent deixat escapar només 
cinc punts en 17 partits. L’empat contra 
l’Olímpic (1·1) i la derrota enfront de La 
Romànica (1·3), han estat els únics par·
tits en què els de Roldán no han acon·
seguit la victòria, un aspecte que s’ha 
donat en 15 ocasions. A banda, Estra·
da, amb 14 gols, és el màxim golejador 

de l’equip i el tercer de la categoria, se·
guit a l’equip per Rodri amb nou i Saa·
vedra amb sis.

En el grup 6, són el sisè millor atac 
amb 19 gols, lluny dels 33 de l’Olímpic. 
L’equip, però, és la millor defensa amb 
diferència, amb només 13 gols encai·
xats, per 20 del Can Rull, el següent a 
la llista. De fet, en les primeres vuit jor·

nades, l’equip només va rebre un gol.
D’entre els líders els 17 grups de 

3a Catalana, només un equip encara es 
manté invicte, la Terlenka del grup 8, 
mentre que els de Roldán formen part 
del grup de vuit equips que han perdut 
només un partit, el quart classificat en 
una hipotètica Lliga de líders, pel darre·
re de Terlenka, La Floresta i Sant Igna·

si. Amb 44 gols, l’equip és el novè millor 
atac, juntament amb Altafulla, Vilassar 
B i Voltregà i amb 11 equips pel davant 
amb millors estadístiques (hi ha empats 
a gols en diferents posicions). És en el 
capítol defensiu en què torna a destacar 
l’equip, que és la sisena millor defensa 
de la categoria amb 14 gols encaixats.  
|| a. san anDRÉs

els jugadors de la Ue castellar celebren el primer gol de Marc estrada en el partit de la primera volta jugat a Matadepera. || a. s. a.
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CB Castellar va encetar la recta final de la tem·
porada superant el CB Navàs per 67 a 58, que·
dant·se a només una victòria de poder sortir 
de la zona de play-out d’ascens, després d’un 
partit que va servir per treure el mal sabor de 
boca de la jornada anterior.

El Navàs, que va superar els de QuimPé·
rez·Alarcón per 69·35 va caure al Puigverd en 
un dels millors partits de la temporada, tra·
ient·se de pas l’espina clavada de la primera 
jornada de Lliga. El domini al marcador durant 
el primer quart (21·10) va marcar la trajectòria 
del partit, i va arribar al descans vuit punts pel 
davant (36·28). El tercer va ser igualat (14·15), 
mentre que els del Bages es va apropar al mar·
cador en l’últim, reduint la diferència a només 
cinc punts, tot i que els groc·i·negres van saber 
reaccionar per sumar una important victòria 
que els permet seguir lluitant per abandonar 
els llocs de play-out de descens.

“Lògicament, estem molt contents per 
la victòria, però no només per això, ja que 
crec que ha estat el millor partit de la tem-
porada, durant els quaranta minuts s’ha 
treballat molt per l’equip i els jugadors han 
sabut llegir les situacions. He de destacar la 
generositat dels jugadors per saber en cada 
moment què era el millor per a l’equip” va ex·
plicar el tècnic.

Després d’aquesta victòria, l’equip des·
cansarà una setmana, ja que es jugarà l’All Star 
de Copa Catalunya, en què el club estarà repre·
sentat per Albert Cadafalch.

Els castellarencs són dotzens a la taula, a 
només una victòria de l’AESE, la Pia i l’Alpicat, i 
amb enfrontaments directes amb aquests dos 
últims en les dues pròximes jornades. Els de Pé·
rez·Alarcón tenen l’opció a les seves mans de 
sortir de la zona de promoció de descens supe·
rant aquests rivals.  || a. san anDRÉs

El cros de Caldes del Club Atlètic Calderí s’està convertint en un dels clàssics del Vallès Oriental. 
En aquesta edició, la setena, les òptimes condicions del renovat circuit de Torre Marimon, on l’am·
plada d’algunes zones i la idoneïtat del ferm –que tot i estar humit no relliscava– van afavorir una 
jornada d’èxit. Un èxit que va arribar aviat per als dos corredors del CA Castellar presents en la 
prova, Chema Cañadas i Javi López, participants en categoria Màster 35, en què no van tenir rival.

Amb una desena de participants –l’assistència va minvar molt a causa de la meteorologia· 
els dos atletes verds van manar la cursa des de l’inici per completar una volta al traçat curt (600 
metres) i dues al gran (2.000 m) en solitari. En el segon pas per meta, Cañadas (0:17,42) va deixar 
enrere el seu company per acabar amb més d’un minut d’avantatge sobre López (0:18,40). David 
González (0:19,52) del CA Nou Barris va completar el podi a Caldes.

D’altra banda, en els controls absoluts de pista coberta de Sabadell de divendres passat, 
Adrià Bernal va superar la seva marca personal amb 23,54 en els 200 metres, amb Eric Haba al 
darrere amb 23,99, que també va superar marca personal. En els 3.000 Jan Casamada va mar·
car 9:28,32 i Berta López feia les segones millors marques de la història del CAC en pista coberta 
als 200 (28,21) i als 800 (2:35,61).

En el control de Mataró, els sub14 presents van despuntar gràcies a Laia Ribera, segona 
marca històrica com López, però aquesta vegada en llançament de pes amb 10,48 metres. Pel que 
fa a les dones, la majoria feien els 1.000 m amb Lucía Zorrilla (3:38,4), Gina Torres (3:46,0), Marta 
Alba (3:59,2), Irati Hernández (3:48,9), Xiao Avellaneda (3:56,6). Laia Rosa (3,35 m) i Laura Mar·
tínez (3,23) aconseguien bones marques en llargada, mentre que en el 1.000 masculí participaven 
Pol Fortes (3:35,5), Guillem Milla (3:39,5) i Arnau Comellas (3:46,9). En llargada Martí Arnau va 
aconseguir 3,58; Pol Saperas, 3,99; Roger Martori, 3,85, i Gabriel Lacarda, 3,38. Feliu Homet va 
marcar 14,48 m en javelina.  || a. san anDRÉs

important victòria per
consumar la venjança (67-58)

chema cañadas guanya
el 7è cros de caldes 

el cB castellar comença la segona volta sumant la cinquena victòria en lliga. || a. san anDRÉs

chema cañadas i Javi lópez a la sortida del 7è cros del club atlètic calderí. || a. san anDRÉs

BàsQUeT | copA cAtAlunyA aTleTisMe | cA cAStellAR
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àngel Olivares va aconseguir l’empat en l’últim sospir per a l’Fs castellar . || a. san anDRÉs

debut amb victòria de l’equip màster contra el granollers. || cEDiDa

FUTsal | diviSió d’honoR

VÒlei | fS cAStellAR

Empat a quatre
en l’últim sospir

Tres victòries de quatre 
en els sèniors del vòlei

Tot i no aconseguir el ple en la jornada, tres dels quatre equips de l’FS 
Castellar de vòlei van aconseguir la victòria per seguir manant en la clas·
sificació dels grups respectius.

En categoria femenina, l’FS Castellar A va superar el duel contra el 
Sant Just per 2·3 (24·26/23·25/26·24/25·21/12·15) i ja els treuen cinc punts 
de diferència a la taula. El B va superar l’Institut Montserrat C per 3·1 
(25·20/14·25/25·23/25·10) i amb 37 punts superen per dos l’Institut Jaume 
Balmes. En masculí, el sènior A va superar per 3·0 (25·23/25·20/25·17 ) 
el Torre de Claramunt B i l’equip segueix líder amb 36 punts, quatre més 
que el CV Martorell. El B va ser l’únic equip en acabar derrotat, ja que 
va caure per 1·3 (19·25/25·22/23·25/20·25) contra l’equip A de la Torre de 
Claramunt i són cinquens a la taula amb 11 punts. L’equip màster va debu·
tar amb victòria (3·2) en el primer partit de Lliga a Granollers.  || a.s.a.  

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va rascar un empat in extre-
mis en un partit molt marcat per les baixes en els dos equips, 
a la pista del Sant Cugat FS (4·4) després de plantar cara a un 
dels rivals de la part alta de la taula.

Tot i que els castellarencs van obrir aviat el marcador amb 
un gol de Quim Juncosa (3’), els locals no van defallir i van acon·
seguir empatar poc després, però David Pareja (18’) va donar la 
superioritat al marcador abans del descans. En la segona, els 
locals van aconseguir un 4·2 que va semblar definitiu. Jugant 
de cinc durant els últims minuts, Manel López (38’) i Àngel Oli·
vares (39’) van salvar un punt en una de les pistes més compli·
cades de la categoria. 

Amb el punt sumat, l’equip baixa a la 10a posició, però tot 
i això augmenta la distància amb el descens, que ara està a dos 
punts, marcat pel Lloret.  || a. san anDRÉs

Ue castellar 46 17 15 1 1
olímpic can Fatjó 40 17 12 4 1
cD Badia 33 17 9 6 2
can Rull RT cFu 32 17 10 2 5
pD pajaril 31 17 9 4 4
cD llano 29 17 9 2 6
Juv. 25 septiembre 28 17 8 4 5
uE Rubí B 28 17 9 1 7
cF la Romànica 26 17 8 2 7
marina-c. Gambús 21 17 6 3 8
cD can parellada 19 17 5 4 8
uD san lorenzo 16 17 3 7 7
Escola planadeu 16 17 4 4 9
cF mirasol-Baco u. 15 17 4 3 10
uE castellbisbal 15 17 3 6 8
c sabadellés 1856 15 17 4 3 10
cs Juan xxiii 10 17 2 4 11
Fc matadepera 8 17 2 2 13
 

classiFicació PT PJ Pg Pe PP

mirasol - matadepera 5-1
Pajaril - Ue castellar 2-3
Badia - can parellada 2-1
Rubí B - marina 2-1
llano - la Romànica 3-1
planadeu - Juan xxiii 4-2
Juv.25 sept. - olímpic 1-1
san lorenzo - castellbisbal 0-0
can Rull - cercle 5-1

olesa - Barberà 4-2
montbui - masquefa 1-3
sentmenat - sant Ramon 4-3
sferic - alpicat 2-13
sabadell - santa perpètua 2-8
cadí - manresa 5-2
sant cugat - Hc castellar 3-2

montcada - montmeló 11-3
lloret - manlleu 5-6
Rubí - mataró B 10-2
sant cugat - Fs castellar 4-4
cardedeu - pineda 2-2
castellbisbal - can calet 0-1
sant Julià - parets 7-5 

FUTBOl FUTBOl sala BàsQUeT HOQUei PaTins
3A cAtAlAnA · gRup vi · J17 diviSió d’honoR · gRup i · J12 copA  cAtAlunyA· gRup 2 · J14 2A cAtAlAnA · gRup d · J17

Rubí cEFs 31 12 10 1 1
FaV mataró B 31 12 10 1 1
cFs montcada 23 12 7 2 3
Fs sant cugat 22 12 7 1 4
cFs Barri can calet 21 12 6 3 3
Fs pineda de mar 17 12 5 2 5
parets Fs 14 12 4 2 6
cEFs manlleu 14 12 4 2 6
sant Julià de R. Fs 13 12 4 1 7
Fs castellar 12 12 3 3 6
Fs cardedeu 11 12 2 5 5
lloret costa Brava 10 12 2 4 6
Fs castellbisbal 9 12 2 3 7
sporting montmeló 8 12 2 2 8

uE sant cugat  14 11 3
cB artés  13 11 2
cB cerdanyola  14 8 6
cB Ripollet  13 9 4
Bàsquet almeda  14 8 6
centre catòlic l’H  14 7 7
cB castellbisbal  13 7 6
aEsE  14 6 8
Bàsquet pia  14 6 8
cB alpicat  14 6 8
cB navàs  13 7 6
cB castellar  14 5 9
Reus ploms salle  14 3 11
cn Tàrrega  14 2 12

classiFicació  PJ Pg PPclassiFicació PT PJ Pg Pe PP classiFicació PT PJ Pg Pe PP

cH cadí 33 15 11 0 4
Hc montbui 31 15 10 1 4
cp masquefa 30 15 10 0 5
Hc alpicat 29 15 9 2 4
cp sant Ramon 28 15 9 1 5
Hc piera 27 14 9 0 5
uEH Barberà 25 15 8 1 6
Hc castellar 25 15 8 1 6
Hc sentmenat 24 15 7 3 5
cH s. perpètua 21 15 7 0 8
pHc sant cugat 18 15 6 0 9
club olesa patí 15 15 4 3 8
cEH sabadell 14 15 4 2 9
Hc sferic 6 15 2 0 13
cp manresa 2 15 0 2 13

Reus - centre catòlic 65-73
sant cugat - cerdanyola 68-65
almeda - pia 79-64
castellbisbal - aEsE 60-56
cB castellar - navàs 67-58
Ripollet - Tàrrega 97-75
alpicat - artés 75-65

FUTBOl (Ue castellar)

dissaBTe 25 geneR
Joan cortiella - can serrador
11:00     benjamí c – c. sabadellès 
11:00     benjamí E – la Romànica cF 
12:30     infantil c – Base montcada
14:15    infantil a – cerdanyola 
16:00     juvenil a – EF planadeu 

Partits a fora
12:00    Ripollet cF -  prebenjamí a
13:00    oaR Gràcia -  cadet c
14:45    sabadell nord cF -  aleví D
15:00    la Romànica cF -  aleví F
16:00    cerdanyola -  infantil B
16:00   naise Barcelona -  juvenil B
18:00    mirasol -  amateur

diUMenge 26 geneR
Joan cortiella - can serrador
10:15     prebenjamí B – Ripollet cF  
10:15     aleví c – maurina Egara cF 
12:00    amateur fem – santa Eulàlia  
14:00     cadet B – mercantil cE

Partits a fora
10:10    cerdanyola -  infantil D
11:15    EF Barberà -  benjamí D  
14:30    sant pol at. -  infantil fem
15:15    aristoi Fa -  cadet a  

agenda
del 24  Al 30 de geneR

BàsQUeT (cB castellar)

dissaBTe 25 geneR
Pavelló Puigverd
09:00  premini fem – nou Esplugues 
10:30    mini fem – Bàsquet pia 
16:30    cadet  – uE claret 2005
18:00    sots 25 B  – asmE
 
Partits a fora
09:30   salle manresa -  premini 
11:00   c. natació Terrassa -  júnior 
13:15   cB corbera -  infantil 
16:00   Bàsquet ceissa -  sots 25 a 
18:00  all star copa catalunya

diUMenge 26 geneR
Pavelló Puigverd
12:00    júnior  – cB pedagogium 
17:00    júnior fem – Thau 
19:00    sènior fem – lima Horta
 
Partits a fora
10:45   El círcol -  mini 

FUTsal (Fs castellar)

dissaBTe 25 geneR
Pavelló Joaquim Blume
12:45     benjamí a -  can cuyàs
16:00   cadet -  Ripollet Fs
17:30     sènior a -  castellbisbal Fs
20:00   juvenil B – Grups arrahona

Partits a fora
15:00    castellbisbal Fs -  infantil a

diUMenge 26 geneR
Pavelló Joaquim Blume
09:00  aleví a – montmeló aE
10:00   aleví B -  cerdanyola
11:00     aleví c -  maristes ademar
12:30     sènior B – Grups arrahona

Partits a fora
09:00   F. Terrassa -  benjamí B
09:30   Floresta -  prebenjamí
12:00    canet Fs -  juvenil a
18:45    cerdanyola -  infantil B

HOQUei (Hc castellar)

diVendRes 24 geneR
Pavelló dani Pedrosa
21:45  sènior 2 cat – cH cadi 

dissaBTe 25 geneR
Pavelló dani Pedrosa
14:00    prebenjamí c – cT Barcino 
15:00    fem 13 – cp Torrelles 
16:00    benjamí a – cp manlleu 
17:00    prebenjamí B – cp manlleu 
18:15    aleví – cp manresa 
19:30    infantil – cp Breda
 
Partits a fora
09:30   arenys de mar -  benjamí B 
14:00   cH mataró -  prebenjamí a 

diUMenge 26 geneR
Pavelló dani Pedrosa
10:00   escola – Ripollet 
11:00    juvenil – cE Vendrell 
12:30    sènior 3 cat – cp congrés
 
Partits a fora
10:30   cH mataró -  júnior 
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‘la gran mentira’, aquest 
diumenge, doble sessió de
cinema a l’auditori

aquest diumenge l’auditori municipal 
miquel pont acull la projecció de ‘la 
gran mentira’. sessió a les 16.30 h i a 

les 18.45 h. Roy courtnay és un esta-
fador professional que no pot creure 
la seva sort: ha conegut en línia l’adi-
nerada vídua Betty mcleish. a me-
sura que ella li obre el seu cor, Roy se 
sorprèn a si mateix en adonar-se dels 
sentiments que sent per ella.

aquest divendres, ‘lo que 
arde’, pel·lícula premiada 
als gaudí

aquet divendres, a les 21 h, es  podrà 
veure ‘lo que arde’, pel·lícula pre-
miada als premis Gaudí per millor 

fotografia. Es una pel·lícula dirigida 
per oliver laxe amb amador arias i 
Benedicta sánchez, una producció 
Espanya-França-luxemburg. ningú 
espera l’amador després de sortir de 
la presó havent complert condemna 
per haver provocat un incendi.

TeResa FOnT

...i ara, els goya

Tot i que la nominació al guardó dels 
XII Premis Gaudí de l’Acadèmia del 
Cinema Català no s’ha convertit 
en premi per a Teresa Font, la 
muntadora de cinema sí que va 
assistir a la gala de diumenge passat 
il·lusionada per aquest merescut 
nomenament. Ara, la castellarenca 
opta als Premis Goya pel millor 
muntatge a la pel·lícula ‘Dolor y 
gloria’. Aquest dissabte a la nit 
se’n sabrà el veredicte. Font també 
ha resultat afortunada perquè la 
pel·lícula de Pedro Almodóvar opta 
als Oscars amb la nominació de 
millor pel·lícula estrangera. Font 
és una muntadora consolidada i 
reconeguda. Ha treballat a títols 
com ‘Juana la Loca’, ‘Libertarias’, 
‘Celos’, ‘El día de la bestia’, ‘Jamón, 
jamón’, ‘Días contados’, ‘El rey pas-
mado’, ‘Muertos de risa’ o la sèrie 
de televisió ‘Los jinetes del alba’.

castellarencs als xii premis gaudí

Aquest diumenge passat va ce·
lebrar·se la XII Gala dels Premis 
Gaudí a l’Auditori del Fòrum de Bar·
celona. Aquests són uns guardons 
atorgats per l’Acadèmia del Cinema 
Català –que presideix Isona Passola 
– i que reconeixen les millors pro·
duccions cinematogràfiques catala·
nes de l’any. Enguany, i des de l’òpti·
ca local, hi havia l’esperança posada 
en la nominació al millor muntatge 
per a la castellarenca Teresa Font a 
Dolor y gloria. El film competia amb 
Bernat Aragonés AMMAC per La 
hija de un ladrón, Juliana Montañés 
per La innocència i Anna Pfaff, Carlos 
Marques·Marcet i Oscar de Gispert 
per Els dies que vindran, pel·lícula 
que finalment es va endur el Gaudí 
a millor muntatge.

En aquesta dotzena edició, una 
representació de l’Ajuntament de 
Castellar i una altra del Club Cine·
ma Castellar Vallès hi va assistir. En 
aquest sentit, l’Acadèmia del Cine·
ma Català va convidar tots els mu·
nicipis que participen en el Cicle 
Gaudí, circuit estable de cinema ca·
talà que cada mes presenta un pel·
lícula a una cinquantena de sales 
d’arreu del territori. Castellar del 
Vallès ha participat aquest 2019 
per primera vegada d’aquest Cicle 

els castellarencs Joana Borrego; àngela Bailén; anna Parera; Teresa Font, muntadora de ‘dolor y gloria’, i àlex Portolès. || cEDiDa

la 12a gala del cine 
català va tenir lloc 
aquest diumenge a 
l’Auditori del fòrum

  Marina antúnez

Gaudí. Les pel·lícules es projecten 
un diumenge al mes a l’Auditori Mu·
nicipal i han comptat amb una mit·
jana d’assistència per sessió de 105 
espectadors.

A la XII Gala dels Premis 
Gaudí, la millor pel·lícula va ser 
per a Els dies que vindran, de Carlos 
Marques·Marcet; millor protago·
nista femenina per a María Rodrí·
guez Soto per Els dies que vindran; 
millor protagonista masculí per a 
Karra Elejalde per Mientras dure la 
guerra; millor direcció per a Belén 
Funes per La hija de un ladrón; mi·

llor actor secundari per a Enric Au·
quer per Quien a hierro mata; millor 
música original per a Pau Vallvé 
per La vida sense la Sara Amat; mi·
llor pel·lícula en llengua no catala·
na per a La hija de un ladrón; millor 
pel·lícula documental per a El cuar-
to reino. El reino de los plásticos; mi·
llors efectes especials/digitals per 
a Mario Campoy, Irene Río i Iñaki 
Madariaga per El hoyo; millor ma·
quillatge i perruqueria per a Lau·
rence Abraham, Armande Montei·
ro i Antoine Mancini per Liberté; 
millor fotografia per a Mauro Herce 

per Lo que arde; millor vestuari per 
a Rosa Tharrats per Liberté; millor 
direcció de producció per a Oriol 
Maymó per Quien a hierro mata; 
millor pel·lícula europea per a Lo 
que arde; premi especial del públic 
a millor pel·lícula per a 7 raons per 
fugir; millor guió per a Belén Funes 
i Marçal Cebrián GAC per La hija 
de un ladrón, millor direcció artís·
tica per a Sylvia Steinbrecht per 
Elisa y Marcela, millor actriu se·
cundària per a Laia Marull per La 
innocència, i millor pel·lícula per a 
televisió per La catedral del mar. 

Rodatge de ‘dolor y gloria’. || cEDiDa
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Dimecres, la comissió organitzado·
ra del BRAM! va presentar el nou 
logotip de la mostra de cinema de 
Castellar i el cartell de la dotzena 
edició, que es durà a terme entre 
el 6 i el 16 de febrer. Tots dos ele·
ments són obra del cap d’imatge i 
disseny de la Regidoria de Comu·
nicació, Carles Martínez Calveras.

El cartell d’enguany parteix 
del concepte del so com a part fo·
namental de qualsevol pel·lícula, 
alhora, com a definició del mateix 
nom del BRAM!, que procedeix 
del so que indicava l’inici i el final 
de la jornada laboral de l’empresa 
Tolrà. Aquest so era conegut popu·
larment amb el nom de bram. “Era 
el so d’una sirena que naixia al 
‘pitu’ de Can Barba i que volava 
per l’aire escampant-se per tot 
arreu i que amb els anys va calar 
en la població fins a convertir-se 
en un element que es reconeixia 
a tota la vila”, segons Martínez. 
En aquest sentit, aquest any, la pa·
raula també canvia la seva imatge. 

La Mostra de Cinema de Cas·
tellar  BRAM! va agafar aquest 
nom com una manera de recordar 
aquell símbol i també com a crida 
cap a una mostra de cinema amb 
uns marcats valors socials. “Per re-
presentar aquest so creixent s’ha 
creat una distorsió elàstica en la 
lletra ‘r’ que simbolitza aquesta 
vibració allargada d’ona, trans-
mesa per l’aire, que feia tan ca-
racterística i identificable la si-
rena del ‘pitu’”, afegeix Martínez.

 La tipografia de pal sec en ma·
júscules “reforça la potència del 
nom,  acompanyat d’una gamma 
cromàtica austera de blanc i 
negre que ens evoca les llums i 

el nou logo del BRAM! marca 
la imatge del cartell d’enguany
la Mostra de cinema de castellar tindrà lloc del 6 al 16 de febrer

les ombres d’una sala de cinema”.
Per donar èmfasi al canvi de lo·

gotip del BRAM! s’ha apostat per la 
mateixa formula jugant amb l’elas·
ticitat d’algunes lletres. “La parau-
la ‘Bram!’ queda ressaltada de la 
resta per identificar el festival i 
també per simbolitzar aquest so 
per damunt de la resta de sorolls. 

La vuitena edició del BRAM Escolar ha engegat motors aquesta setma·
na, i s’allargarà fins al 20 de febrer. La Mostra de Cinema de Castellar, 
organitzada per l’Ajuntament de Castellar i el Club Cinema Castellar Va·
llès, compta amb la col·laboració d’aquesta proposta impulsada des de 
la Regidoria Cicles de Vida. La iniciativa promou valors fonamentals de 
convivència, igualtat i llibertat a través de la projecció d’un cinema com·
promès amb l’entorn. 

La cultura cinematogràfica de l’alumnat té com a intermediari el 
model de la televisió. L’objectiu del BRAM Escolar és oferir propostes de 
pel·lícules als centres educatius que s’adaptin a l’edat dels alumnes i que 
fugin dels circuits més comercials. A partir del visionat de les pel·lícules i 
del material de suport que es fa arribar a les escoles i instituts de Castellar, 
els alumnes poden treballar diversos aspectes relacionats amb els films. 
Es fan projeccions diferents per a cada cicle (educació infantil, cicle ini·
cial, cicle mitjà, cicle superior, ESO i batxillerat). L’any passat, a la 11a 
edició, fins a 3.838 alumnes van gaudir del BRAM Escolar, van veure un 
total de 52 pel·lícules durant les 21 sessions que es van fer. 

Arrenca el BRAM! 
escolar a l’Auditori

alguns de les votacions que es van fer al BRaM escolar 2016. || q. pascual

cineMa | mOstra De Cinema De CasteLLarcineMa | presentaCió

El BRAM Escolar busca afavorir el desenvolupament d’una mirada 
crítica i creativa respecte els continguts que els transmet el cinema, ge·
nerar experiències plaents, reflexionar i facilitar eines de coneixement. 
Com en altres edicions, el grup d’infantil podrà gaudir de la presència del 
Senyor Claqueta, un personatge que anima la projecció abans del visio·
nat i que ajuda a l’alumnat a decidir si la pel·lícula els ha agradat o no. P3 
tindrà El meu primer festival, una mostra anual de curtmetratges que té 
lloc a diversos municipis de Catalunya, impulsada i coordinada per l’As·
sociació Cultural Modiband. P4, i P5 podrà veure Zoc, dracs i heroïnes; 1r 
i 2n, Wallace i Gromit, la maledicció de les verdures; 3r i 4t veuran Solan & 
Eri, missió a la lluna; 5è i 6è tindran l’oportunitat de gaudir de La guerra 
dels botons. Per a 1r i 2n d’ESO s’ha escollit Lion; per 3r i 4t d’ESO, Sing 
Street, i per a 1r i 2n de batxillerat, El silencio de otros.    || m. a. 

  Redacció

“Aquell bram del ‘pitu’ que durant 
uns segons minimitzava la resta 
de sons”, conclou Martínez. 

Totes les projeccions s’obriran 
amb la projecció de la imatge del lo·
gotip nou acompanyada del so ori·
ginal del ‘pitu’ de Can Barba en el 
qual s’inspira el nom de la Mostra 
de Cinema de Castellar. 

a dalt, el director del BRaM!, Pere Joan Ventura, la regidora de cultura, Joana Borrego, i 

l’autor del cartell i del nou logotip, carles Martínez calveras. a sota, la nova marca de la 

Mostra que representa el so del ‘pitu’ de can Barba que dona nom al BRaM! || q. pascual
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Espaiart presenta la sisena con·
vocatòria de la beca el Cor de la 
Nit amb l’objectiu que segueixi 
sent un suport als estudiants de 
l’escola d’ensenyaments escè·
nics de Castellar. La beca con·
sisteix en la gratuïtat de l’activi·
tat de coral en el cor dirigit per 
Sònia Gatell entre els mesos de 
gener a juliol del 2020.

“No són beques que res-
ponguin ni al nivell de renda 
de les famílies ni a la qua-
litat artística de l’alumne, 
el nostre interès és ajudar 
en l’exemple de la consolida-
ció dels valors que Espaiart 
sempre ha posat per davant 
de l’ensenyament de les arts 
escèniques”, diu Sònia Gatell. 

La beca el Cor de la Nit 
va ser finançada durant cinc 
anys pel mossèn Ramon Villa·
rino, que ens va deixar ara fa 
més d’un any. Aquest any, ha 
estat finançada anònimament 
per persones que volen donar 
continuïtat al gest de Villarino. 
Espaiart torna a ser diposità·
ria d’una donació generosa. 
“El que ens importa no és la 
quantitat, el que ens emoci-
ona i agraïm és el gest”, afe·
geix Gatell.  

La beca ja fa sis anys que 
genera sinergies i això és, sens 
dubte, un regal. “Amb aquesta 
mirada il·lusionada seguim 
fent camí, seguim fent coral, 
seguim fent Espaiart”.  || 

m. a.

Sisena 
beca 
d’Espaiart

nOVeTaT | 8A edicióaUdiTORi | conceRt

Jordi Purtí, al centre, dirigeix l’Orquestra de cambra de l’empordà amb la proposta ‘desconcerto’. || cEDiDa

“Fem música clàssica, però jugant molt”

· Què s’ha d’esperar, el públic, amb 
aquest ‘desconcerto’? 
El públic podrà escoltar música clàs·
sica, peces conegudes i d’altres que no 
tant, intercalades amb arranjaments 
d’altres peces. I veureu moviment i 
molt d’humor, tot i que sembli estrany, 
curiós i inesperat dins el gènere de la 
música clàssica i orquestra de cambra.

· Vosaltres ja vau visitar l’auditori 
de castellar l’any passat, oi? 
Sí, ja vam fer el ‘Concerto a tempo d’hu·
more’ i va anar molt bé. En aquest cas, 
amb el ‘Desconcerto’, el concert que 
oferirem ara, ja no hi ha cadires a l’es·
pai escènic. Això ja és un salt al buit, és 
el “más difícil todavía” del circ [riu]. hi 
ha un moviment constant. És més difí·
cil pel que fa a la interpretació musical.

· certament, un repte per als mú-
sics, no? 
I tant. Tocar un instrument de corda, ja 
sigui un violí, una viola, o altres més pe·

Dissabte 25, a les 18 h,  presenten el 
‘Desconcerto’ a l’Auditori Municipal 
Miquel Pont. Purtí dirigeix 12 músics  
clàssics que fan una posada en 
escena sorprenent

enTReVisTa

JORdi PURTí 
director de l’Orquestra de 

cambra de l’empordà

  Marina antúnez

sants com el violoncel o el contrabaix, 
drets. Han de penjar·se l’instrument. 
És més difícil però ho fa més especta·
cular. La majoria de músics que ens 
venen a veure queden estupefactes, 
del que es fa a escena i del que sona. 

· i com feu la posada en escena? 
La dramatúrgia és sobre una orques·
tra de cambra. El director vol seguir el 
programa establert però veureu que 
no se’n surt com ell voldria. Els músics 
juguen amb les peces i el públic. Fem 
música clàssica però jugant molt, sal·
tant, corrent, en constant moviment. 

· Per què heu titulat el concert amb 
el nom de ‘desconcerto’? 
Personalment, a mi m’agrada molt la 
música clàssica, però també el gest i, 
sobretot, l’humor. Volia barrejar·ho 
tot. Això no es fa mai, a cap nivell. Hi 
ha duets que ho han  treballat però mai 
12 músics. El fet que una orquestra de 
cambra faci això ens fa únics al món. 
Hem estat a Mèxic, a Xangai, Hong 
Kong, a Alemanya, França, Catalunya, 
Espanya, al festival d’Edimburg, i ara 
al setembre anem a la Xina.

· Quina mena d’humor feu? 

Un humor universal. Ajuntem el llen·
guatge universal de la música clàssica 
amb un altre llenguatge universal que 
és el gest, amanit d’humor i acció. Bus·
quem un humor entenedor, tant per a 
un nen com per a tot tipus de cultures 
i d’intel·ligències emocionals. 

· Quins compositors heu triat? 
Vam parlar amb ells i hi son tots, ens 
van dir que estaven molt agraïts que to·
quéssim les seves peces. Hi haurà mú·
sica de Beethoven, Schubert, Mozart, 
Bizet, etc., música de totes les èpoques, 
que són intemporals. 
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“Raül, tu manes, quan vulguis!”. Des de la 
taula d’enregistrament de sons, col·locada da·
vant de l’escenari de l’Auditori Municipal Mi·
quel Pont, es donen indicacions al director de 
la Cobla Contemporània perquè, amb el seu 
joc de mans, provoqui el so dels instruments 
de l’orquestra, que esperen a l’aguait. Comen·
ça un fil musical inconfusible, encomanadís i 
trempat, que quedarà gravat en el futur disc 
Festa Major. La cançó és ‘Bella Ciao’, un himne 
de la resistència partisana italiana utilitzat du·
rant la Segona Guerra Mundial i, últimament, 
popularitzat. La Cobla Contemporània s’ha 
fet famosa arreu de Catalunya per la curiosi·
tat que han despertat les seves versions mo·
dernes. Toquen sardanes experimentals inspi·
rades en cançons de masses. A través de dues 
tenores, dos tibles, un flabiol, dues o tres trom·
petes, un trombó, dos fiscorns i un contrabaix 
fan sonar temes gens acostumats a registres 
sonors tradicionals. I així sedueixen nou públic.

La innovació de la Cobla que ha fet més 
fortuna ha estat la ‘Sardarosalía’. Es tracta d’un 
còctel musical que versiona tres cançons de 
l’artista de Sant Esteve de Ses Rovires –‘Ma·
lamente’, ‘Yo x ti, tu x mí’ i ‘Milionària’–. L’or·
questra es carrega la textura de reggaeton de 
les cançons i hi injecta el ritme folklòric neces·
sari per fer venir ganes de fer saltironets amb 
les puntes dels peus.    

La nit de dijous de la setmana passada, la 
formació sabadellenca va enregistrar quatre 

gravació de la cobla contemporània: 
entre la tradició i la modernitat

Un moment de la gravació de la cobla contemporània a l’auditori, dijous, 16 de gener. || q. pascual

la contemporània 
va gravar el seu futur disc 
a l’Auditori amb materials 
musicals innovadors

peces a l’Auditori Miquel Pont. “Com a caste-
llarenc, estic molt content que hàgim pogut 
venir aquí a acabar de gravar el disc”, expli·
cava Xavi Chacón, una de les dues tenores de 
la Cobla Contemporània des de fa quatre anys.

aniversari de l’entitat

L’àlbum servirà per celebrar, amb modernor, 
els 25 anys de l’entitat. “Havia tocat a altres 
cobles amb repertori clàssic i no havia vist 
mai com, en tocar una cançó, un grup de 

Música | AuditoRi MunicipAl

La companyia Cos de Lletra, formada per 
Ruth Vilar i Salva Artesero, va començar un 
taller d’escriptura creativa dilluns passat a 
la Biblioteca Municipal Antoni Tort. Un ta·
ller que ha tingut una boníssima acollida i 
que ja dies abans havia cobert les 20 places 
previstes. De fet, ja hi ha llista d’espera per 
si s’organitzés novament una nova activitat. 
Aquesta, s’allargarà fins al proper 1 de juny, 
cada dilluns. “El taller té l’objectiu de fer 
aflorar de dins les ganes d’escriure de 20 
dones i homes afamats d’idees”, comenten 
des de la biblioteca. Vist el que es va poder 
palpar durant la primera sessió, la cosa pro·
met i molt. Els assistents van poder gaudir 
de les indicacions de la Ruth i el Salva i van 
poder posar en pràctica els primers passos 
per esdevenir, qui sap, uns professionals nar·
radors d’històries.  

Cos de Lletra desenvolupa una intensa 
tasca docent: ofereix tallers d’animació a la 
lectura, de lectura en veu alta i d’escriptura 
creativa tant a infants com a adults. Aquestes 
activitats pretenen estimular el gust per la 
literatura a través de la comprensió i la cre·
ació de textos. La seva eficàcia va estreta·
ment lligada amb el seu vessant lúdic; segu·
rament, d’aquí rau el seu èxit.   || m. anTúnEZ

PROPOsTa | plAceS exhAuRideS

Èxit del taller 
d’escriptura a 
la Biblioteca

Taller d’escriptura amb cos de lletra. || cEDiDa

nenes ballés i cantés al davant. Era el ‘Des-
pacito’. Això és el que atrau la gent jove”, 
considera Chacón. 

“Els fundadors de la Cobla van voler 
canviar una mica perquè sonava a antic i van 
modernitzar-se. Van començar a fer músi-
ca de bandes sonores de pel·lícula, música 
catalana, de dibuixos animats i, fins i tot, 
reggaeton. Ens n’hem sortit i funciona bas-
tant bé”, explicava Jeroni Velasco, represen·
tant de la Cobla.   || GuillEm plans
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agenda

desTaQUeM

del 24 de gener al 2 de febrer de 2020

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

22.30 h – Ball
nit de ball a càrrec del duet 
camelot
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: tot Ballant

Diumenge 26

9.30 h - PROPOsTa
Jornada de donació de sang
local del 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

 
 
 
 
 
 
 

DiLLuns 27

10 h – PROPOsTa
ioga oncològic per a 
malalts i familiars
centre Karuna (c. església, 2, baixos)
organització: Junta local Aecc 
castellar del vallès

17 h - PROPOsTa
Jornada de donació de sang
local del centre excursionista de 
castellar
organització: Banc de Sang i teixits

Dimarts 28

19 h - PROPOsTa
Ple municipal
ca l’Alberola
organització: Ajuntament

20 h - PROPOsTa
club de lectura en anglès Read & 
chat: amsterdam
Biblioteca Municipal Antoni tort
organització: Biblioteca Municipal

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DimeCres 29

9.30 h - PROPOsTa
caminada saludable: 
camina i fes salut
Sortida des de la porta del cAp
org.: Ajuntament i àrea Bàsica de Salut

18 h - XeRRada
“salut emocional. 
cuidar-se per cuidar”
Sala lluís valls Areny d’el Mirador
organització: AvAn

de 17 a 20.30 h – PROPOsTa
donació de sang
local del cec
organització: Banc de Sang i teixits 

19 h -  TalleR
“comença l’any amb bon peu: 
propòsits per a aquest 2020”
casal catalunya
organització: tothicap 
 

DijOus 30

18.30 h – pRoJecció
BaFTa short Film Fest
curtmetratges premiats a la
darrera edició dels BAftA
Sala d’Actes d el Mirador
organització: Biblioteca Municipal, 
British council, diputació de 
Barcelona i cccv

de 21 a 23 h -  Música
Open Jam
ca l’Aurora (c. Suïssa, 28)
organització: ca l’Aurora

 
 
 
 
 
 
 

DivenDres 31

21 h - cineMa
cinefòrum: los hermanos sisters
Auditori Municipal
organització: club cinema 
castellar vallès

 
Dissabte 01

11.30 h - PROPOsTa
Once Upon a Time: We are Family
ludoteca Municipal les 3 Moreres
organització: ludoteca Municipal i 
idiomes castellar

21.15 h – Música
concert en acústic a càrrec de 
Jordi sarabia
calissó d’en Roca
organització: calissó d’en Roca

22.30 h - Ball
nit de ball amb solistes
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: pas de Ball

 
Diumenge 02

11 h i 12 h - FaMiliaR
el núvol gris, gras i gros, de Teatre 
al detall
Auditori Municipal
organització: Ajuntament

18 h – Ball
Ball a càrrec de Xarop de nit
Sala Blava de l’espai tolrà
organització: Amics del Ball de Saló

16.30 h i 19.20 h – cineMa
star Wars: l’ascens de skywalker
Auditori Municipapl
organització: Ajuntament

BaFTa short Film Fest
Dijous 30 · 18.30 h ·  Biblioteca 
municipal

Dijous 30 es farà la projecció dels 
curtmetratges premiats a la darre-
ra edició del BaFTa short Film Fest. 
Tots els films estan subtitulats al cas-
tellà i són aptes per a majors de 16 
anys. aquesta activitat està organit-
zada conjuntament per la Biblioteca 
municipal antoni Tort, la British 
council, la Diputació de Barcelona i 
el club cinema castellar Vallès. Hi ha 
més d’una sessió i a cada una es pro-
jecten tots els curts.

69a exposició de Pessebres 
“Pessebres de pel·lícula”
Fins al 2 de febrer, ds. dg. i festius, d’11 a 
13.30 h i de 17 a 20 h
c. Doctor pujol, 26
organització: Grup pessebrista de 
castellar del Vallès

exposició permanent: 
“Trenquem reixes per la llibertat” 
Exterior de l’Escola municipal d’adults

exposició permanent d’escultures de 
Josep llinares 
Ermita de sant pere d’ullastre
Visites concertades: 650008074

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

eXPOsiciOns i alTRes
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FaRMàcies de gUàRdia 
 
 
divendReS 24 PeRManYeR 
diSSABte 25 casTellaR 
diuMenge 26 YangÜela 
dillunS 27 caTalUnYa 
diMARtS 28 FenOY 
diMecReS 29 eUROPa 
diJouS 30 casanOVas 
divendReS 31 ROs 
diSSABte 01 YangÜela 
diuMenge 02 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

“Algú creatiu està motivat pel desig d’arribar, no pel desig de guanyar els altres.”
Ayn  Rand

@antoniocarpio @roly_cas @mireiacasamada
migas incidències del temporal Els fideus a la cassola que feia la mare

MeMÒRies de l’aRXiU d’HisTÒRia 

insTagRaM · @lactual

A conseqüència dels aiguats de 1962 va quedar molt malmès el pas del riu per on travessaven els ve·
hicles que anaven als habitatges de Les Arenes. Una passarel·la per a vianants que hi havia davant 
de l’ermita també va ser arrossegada per l’aigua. Per tal d’esmenar aquests desperfectes es va cons·
truir aquest senzill pontet amb bigues horitzontals que facilitava el pas de cotxes i vianants.  || Fons: 

JoRDi GaRRòs ||auToR: DEsconEGuT || aRxiuHisToRiacasTEllaR@Gmail.com ||  FacEBook.com/aRxiuHisToRia 

el pontet de les arenes, febrer de 1983

penúltima

luís Vela sánchez             
16/01/2020 · 84 anys

concepción Michi Fernández 
 17/01/2020 · 64 anys

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

Pepita Francàs

La col·lecció es fa per 
a un mateix. A mi em 
dona molta satisfacció

Tresorera del Cercle de Col·leccionistes de Castellar

q
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La Pepita és filla de Lliçà de Vall, però també se sent 
castellarenca, on va arribar amb 13 anys per aprendre 
l’ofici de carnissera. La seva passió són els càntirs, té 
1.200 peces amb el nom de diferents pobles i ciutats

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
nerviosa
Un defecte que no pots dominar?
soc massa organitzada
Una persona que admires?
El meu marit
Quin plat t’agrada més?
l’arròs caldós de la meva mare
Un viatge pendent?
Vielha
Un músic?
mocedades
Una pel·lícula?
‘Doctor Zhivago’, de David lean
Un llibre?
‘l’abans de castellar del Vallès’
Una peça de col·lecció?
un càntir
Un somni?
continuar sent feliç
Un comiat?
adeu-siau

”

“

· Col•lecciona didals, tasses, però 
sobretot, càntirs. Quan va comen-
çar a col·leccionar-los?
A col·leccionar càntirs vaig comen·
çar fa molt de temps. El primer càn·
tir va ser el que vaig comprar al poble 
de Tavertet, farà uns 20 anys. Es·
tàvem per allà passejant i vaig dir, 
‘quins càntirs tan macos’ i en vam 
comprar un. Però sobretot m’he de·
dicat al col·leccionisme després de 
jubilar·me, perquè abans no tenia 
tant de temps.

· a què es dedicava?
Jo he estat carnissera tota la vida. 
Soc filla de Lliçà de Vall, però amb 
13 anys vaig venir a viure a Castellar 
per aprendre l’ofici. El meu pare ta·
llava boscos aquí amb el meu tiet, a 
Can Vinyals, i un dia es va trobar el 
senyor del Vicenç, el carnisser vell 

de la plaça Mestre Gelonch, i li va 
preguntar si no tindria una filla que 
volgués aprendre l’ofici. El meu pare 
em va preguntar si jo voldria apren·
dre l’ofici. Tot just acabava l’escola i 
em feia pena deixar la família, però 
vaig dir que sí. I així va ser com vaig 
venir a Castellar. Treballava a la 
carnisseria, anava a cosir i després 
amb la colla anàvem al Califòrnia, a 
l’Ateneu... Abans de casar·me amb 
el Josep, vaig tornar un any a casa, 
a Lliçà. I després, ja vaig treballar al 
Mercat de Sabadell, d’allà vaig anar 
a Cárnicas González, a Sabadell, i 
l’última etapa va ser aquí a Cárni·
cas Merche, on vaig estar molt bé, i 
on ja em vaig jubilar. 

· Quantes peces té, de càntirs?
En tinc uns 1.200. Els tinc per tota la 
casa, a totes les habitacions, perquè 
m’agrada veure’ls. Hi ha un requisit 
perquè els adquireixi i és que han de 
tenir el nom del poble o ciutat, sinó no 

els col·lecciono. No n’hi ha cap d’es·
pecial. Per a mi tots són iguals, tots 
tenen la seva història. Alguns han 
estat més complicats d’aconseguir, 
com el que vam portar de Lanzarote 
o d’El Rocío, perquè vam tenir pro·
blemes per passar la seguretat de 
l’aeroport.  Me’l van fer passar tres 
vegades i jo deia, abans de deixar·los·
el, el trenco! Però ho vaig aconseguir!

· Quan va passar de ser la com-
pra d’un record a convertir-se en 
un hàbit?
Des del primer càntir, el de Tavertet, 
ja vaig pensar que en faria una col·
lecció. Perquè jo abans em dedicava a 
les plaques de cava, però eren molts 
cèntims, sobretot per les trobades 
que fèiem fora. Un dia em vaig aixe·
car i vaig pensar que ja no en volia 
saber res més, de les plaques, i vaig 
vendre la col·lecció, d’unes 20.000 
peces, a un noi que té a Lleida una 
botiga de plaques. 

· Quin sentit se li dona al fet de 
col•leccionar?
La col·lecció es fa per a un mateix. 
Com a mínim en el meu cas. Supo·
so que la finalitat d’alguns serà la de 
guanyar diners, però a mi em dona 
molta satisfacció. Quan m’aixeco 
me’ls miro tots, quan se’m trenca 
algun, com em va passar amb un 
de Castellar, em poso trista. I a més 
m’encanta sortir, anar a fires, mirar 
pels mercats i passejar pels pobles. 
És una alegria. Soc la dona més feliç 
del món, sobretot perquè abans, tre·
ballant, no ho podia fer. 

· com es troben les peces, s’ha 
de fer recerca?
Jo tinc una llista amb els càntirs que 
tinc, els didals... però a l’hora d’adqui·
rir·los, no els busco expressament. 
Anem a un poblet i si en té, l’agafo, 
però no els busco. Els aprecio molt i 
no deixo que els toqui ningú, eh? Avui 
dia, però, és més complicat trobar 

càntirs amb el nom. L’últim ha estat el 
d’Argentona, on vam anar diumenge 
passat. Argentona fa un càntir cada 
any i jo he fet la col·lecció des que va 
començar, l’any 1951. 

· a què es dedica en el cercle 
Col•leccionista de Castellar? 
Soc la tresorera. És una entitat for·
mada per prop de 30 persones que fa 
col·leccions. Hi ha de tot. De plaques 
de cava, postals, nines... fins i tot un 
home que fa col·lecció d’esqueles de 
mort. La setzena edició de la Troba·
da de Col·leccionistes la farem el 18 
d’abril a l’Espai Tolrà.

· Té altres aficions a banda dels 
càntirs?
Sí. Col·lecciono les fotos que es pu·
bliquen en la secció ‘Memòries’ de 
L’Actual. Les tinc totes. També faig 
mig punt, he fet quadres per passar 
les hores. I també vaig a caminar una 
hora cada dia. 

 cristina domene


