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Setmanari d’informació local

El grup de ‘zumberes’ de Castellar va apostar per una disfressa molt poderosa, la de Wonder Woman. La comparsa va ser una de les més animades en la desfilada pels carrers de la vila. || aj. castellar

Súper Carnaval
tradiCionS | P20

La festa de Carnaval mobilitza milers 
de persones al carrer Major i a la rua

teLeviSió | P13

Investiguen un monitor 
de menjador i lleure per 
abusos a una escola local

Mery Ballesta 
fitxa per la sèrie 
‘Les de l’hoquei’

tribunaLS | P06
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tema de la setmanacoronavirus

“La situació a itàlia està controlada”

Lluís Foreman està estudiant un màster d’enginyeria espacial a Pisa. || cedida

En els darrers dies l’epidèmia del co-
ronavirus ha arribat a Itàlia afectant 
més de 400 persones. El focus va co-
mençar al nord, la zona més afecta-
da, però ràpidament es va estendre 
al centre i sud d’Itàlia. Arran d’això, 
la Comissió Europea va demanar als 
27 estats membres coordinació i pro-
porcionalitat a l’hora d’adoptar mesu-
res per combatre el coronavirus. Els 
tres casos que hi ha a Catalunya (al 
tancament d’aquesta edició) d’afec-
tats pel Covid-19 són una dona de 36 
anys , una jove de 22  i un jove, també  
de 22 anys, que han estat recentment 
a Milà. Tots tres estan evolucionant 
favorablement, ja que es tracta de 
casos lleus. 

El castellarenc Lluís Foreman, 
que està estudiant un màster d’en-
ginyeria espacial a Pisa, a la Tosca-
na, ha explicat que la seva regió, de 
moment, no és de les afectades: “La 
Toscana és al sud de les zones més 
afectades, que són les regions ita-
lianes de la Llombardia, el Vèneto, 
el Piemont i l’Emília-Romanya. Tot 
i això, comença a haver-hi contro-
vèrsia perquè a Florència, que és 
al costat de Pisa, s’han detectat dos 
casos”. Foreman mostra serenitat i 
manifesta que malgrat que al carrer 
hi ha bastants persones que porten 
mascaretes, sobretot els turistes que 
visiten Pisa, en general, el clima és de 
tranquil·litat: “Hi ha una certa inqui-
etud perquè a Itàlia s’ha estès molt 
ràpid. Quan van sortir els primers 
casos, sí que va haver-hi gent que 
es va espantar, dos supermercats 
es van quedar buits, però ara ma-
teix la situació està molt controla-

Lluís Foreman, 
estudiant a Pisa, 
assegura que l’afectació 
pel virus a itàlia es 
viu amb normalitat

 Cristina Domene

da i la gent això ho percep”. 
El jove, de 24 anys, recorda 

que el risc de mortalitat pel coro-
navirus és molt baix, d’un 0,2-0,4% 
en gent d’entre 0 i 50 anys que no 
tenen problemes de salut. I d’un 14%, 
de persones de 70 en a munt: “Les 
institucions envien missatges de 
tranquil·litat i protocols a seguir, 
rentar-nos sovint les mans i anar 
amb compte amb els esternuts. A 
la gent jove, els missatges institu-
cionals ens arriben sobretot per 
WhatsApp i Telegram”. L’estudiant 
castellarenc no està confinat i no té 
pensat tornar a Castellar pel motiu 
del coronavirus, però reconeix que 
moltes famílies estan demanant al 
seus fills que estan d’Erasmus que 
tornin a casa. “A la universitat no 
s’han suspès les classes ni les acti-
vitats, si hi hagués més casos a la 
Toscana, potser de cara a la setma-
na que ve podria passar, però no hi 
ha cap comunicat oficial”. 

Un altre castellarenc que ha 
estat els darrers dies a Itàlia ha estat 
Marc Pascual, ell, però, de viatge, per 
gaudir del Carnaval de Venècia. “Vam 
marxar divendres passat i quan 
vam arribar a l’aeroport de Mes-
tre, ens van fer passar pel control 
de termòmetre làser”. Pascual ex-
plica que durant el cap de setmana, 
a les marquesines de la ciutat, ana-
ven informant sobre mesures de pre-
caució per evitar contagis, però que 
no van ser del tot conscients de la si-
tuació fins que van rebre missatges 
dels familiars: “Això va coincidir 
amb la suspensió  de les activitats 
del carnaval de Venècia dos dies 
abans que s’acabés. S’entén, per-
què hi havia zones molt massifi-
cades, com la plaça de Sant Marc. 
Era curiós veure com moltes per-
sones disfressades es canviaven 
la màscara típica per la  mascare-
ta protectora, i altres que directa-
ment portaven totes dues a la vega-
da”. Tot i que a la tornada no els van 
fer cap control, ni a Mestre ni a Bar-
celona, el vol va patir sobreocupació 
“perquè molta gent va decidir tor-
nar abans”.

+CORONAVIRUS

Les vendes de gels 
antisèptics i   
mascaretes es  
disparen a la vila

Com està passant arreu del país, 
especialment arran dels primers 
casos positius per coronavirus a 
Catalunya i Espanya, a Castellar 
del Vallès la por i els dubtes per 
aquesta nova mutació del virus 
de la grip s’estan deixant notar. 
La por promou comportaments 
col·lectius que es mouen moltes 
vegades per paràmetres  allunyats 
de la racionalitat. Farmàcies i 
comerços amb productes de 
parafarmàcia i higiene estan 
notant una pujada important en el 
volum de vendes de productes com 
les mascaretes i els gels desin-
fectants. A un dels establiments 
del carrer Major especialitzat en 
productes d’estètica i higiene 
confessaven que dimarts va 
ser “una bogeria” quant a les 
vendes de gels desinfectants, 
fins al punt que han fet una bona 
comanda per als pròxims dies. 
La situació és similar a les 
farmàcies. La propietària de la 
farmàcia Yangüela, Tània Rodrí-
guez, explicava dimecres al matí 
que estaven rebent molta clientela 
a comprar sobretot mascaretes 
i desinfectant de mans. Sobre la 
idoneïtat d’aquestes compres 
de cara a evitar possibles 
contagis, Rodríguez recorda que, 
al capdavall, “és molt difícil dir el 
que ha de fer cadascú, és un tema 
molt delicat. És com una grip, i la 
grip cada any mata. Per tant, és 
una qüestió molt personal...”. 
En tot cas, sí assenyala que com 
a sistema de protecció hi ha dos 
tipus de mascaretes, la FFP2 i la 
FFP3, que ofereixen garanties 
i estan homologades per evitar 
possibles contagis de virus.Marc Pascual, la setmana passada  a Venècia, durant un Carnaval accidentat. || cedida
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La sessió plenària de dimarts va tenir la presència de treballadors municipals. || c.d.

La política envers les dones marca el ple

En un ple una mica accidentat pels di-
versos canvis que va patir l’ordre del 
dia prèviament dissenyat –l’equip de 
govern va retirar diversos punts re-
lacionats amb la plantilla municipal 
per continuar negociant amb el comi-
tè d’empresa i Junts per Castellar va 
retirar la seva moció relacionada amb 
millores d’aparcament a la zona del Pla 
a l’espera d’un paquet de mesures que 
s’implementaran properament–, van 
destacar especialment dues mocions 
dedicades a polítiques envers les dones. 

Abans, però, es van llegir fins a 
tres comunicats: el comunicat mu-
nicipal condemnant la posada en lli-
bertat d’un exmonitor denunciat per 
abusos a menors a un escola municipal 
(veure pàgina 5), el manifest “Xiulem 
contra la LGTBI-fòbia” i una decla-
ració relacionada amb el 8-M (el Dia 
Internacional de les Dones). El por-
taveu d’ERC, Rafa Homet, també va 
demanar que constés en acta la seva 
disconformitat amb l’informe contrari 
del secretari per la presentació d’una 
moció relacionada amb la caserna de 
la Guàrdia Civil, tema que ja es va de-
batre el mes passat i que no es va ac-

L’equip de govern va retirar diversos punts sobre la plantilla municipal a l’espera d’un acord que no arriba amb el comitè

ceptar en aquesta ocasió. Homet va 
matisar que la moció per a aquest ple 
estava relacionada amb “la planifica-
ció urbanística” i que es pot generar 
“una situació de greuge”, motiu pel 
qual recorreran la decisió.

El gruix de la part resolutiva del 
ple –les propostes de gestió que pre-
senta l’equip de govern– estava cen-
trat en qüestió de personal i davant la 
presència de més d’una vintena de tre-

balladors municipals es van retirar di-
versos punts que no havien estat prou 
consensuats pel comitè d’empresa i, fi-
nalment, tal com va explicar la tinent 
d’alcalde responsable Anna Màrmol 
només es va aprovar una modificació 
del personal dedicat als serveis jurí-
dics municipals, a causa de la marxa 
imminent de l’actual secretari munici-
pal, Josep Colell, que obliga a apunta-
lar aquest servei. “La negociació amb 

memoració del dia internacional de 
les dones, el 8-M. Segons va dir Ruiz, 
la moció “manifesta el compromís 
de l’Ajuntament per continuar tre-
ballant pels drets de les dones, en 
col·laboració amb les entitats de 
dones i feministes del municipi i 
rebutjant qualsevol tipus de dis-
criminació i violència, posant en 
marxa totes les eines i protocols 
que tenim a l’abast” i donar suport 
a les mobilitzacions feministes. 

L’altra moció d’ERC, centrada 
en la sostenibilitat als municipis, va 
ser tombada per l’equip de govern. 
Josep Maria Calaf (ERC) va defensar 
la moció “davant la problemàtica de 
l’emergència climàtica” i, entre les  
propostes destacades, va citar “la 
creació d’una oficina municipal pel 
canvi climàtic”. El tinent d’alcalde de 
Territori i Sostenibilitat, Pepe Gonzá-
lez, va fer un extens repàs a la gestió 
municipal relacionada amb millores 
ambientals o combat contra el canvi 
climàtic i va voler posar en valor l’es-
tratègia de l’equip de govern que des 
de l’inici del mandat “ha posat en el 
centre de les seves polítiques cin-
quanta accions concretes lidera-
des per la Regidoria de Transició 
Ecològica”.  

 J.G. el comitè està oberta i encara no hi 
hagut acord. Per tant, s’han deixat 
sobre la taula la resta de temes”, va 
dir Mármol. Els portaveus dels grups 
de l’oposició van veure amb bons ulls la 
retirada d’aquestes modificacions de 
personal, però també van qüestionar 
que l’equip de govern tirés endavant 
la modificació a l’àrea de Secretaria.

La part deliberativa del ple mu-
nicipal va està marcada per l’agenda 
política relacionada amb temes de 
dona. En primer lloc, es va aprovar per 
unanimitat la moció de Som de Caste-
llar - PSC de rebuig a la supressió dels 
jutjats de violència contra la dona en 
diversos municipis de la comarca i la 
província. La moció també sol·licita a 
la Generalitat “que prioritzi la lluita 
contra la violència masclista i que 
impulsi l’aprovació d’un Pacte Ca-
talà contra la Violència Masclista”, 
va dir Àngela Bailén, regidora de Fe-
minisme. La regidora d’ERC, Núria 
Raspall, va relatar el via crucis que 
pateixen les dones maltractades que 
volen denunciar una situació que “em-
pitjora quan la justícia s’allunya”, 
va dir Matías de la Guardia, de Ciuta-
dans. També va aconseguir la unani-
mitat la moció d’ERC defensada per 
la regidora Dolors Ruiz per a la com-

PEMV | inFraeStruCtureS

Castellar acull una sessió 
informativa del Pla de Mobilitat 

El Pla Específic de Mobilitat del Va-
llès (PEMV)  que ha desenvolupat 
el Departament de Territori i Sos-
tenibilitat, ha iniciat el procés d’ex-
posició pública per tal que tots els 
municipis implicats coneguin amb 
detall tota la informació tècnica en 
referència a les actuacions que es 
duran a terme al territori. Després 
d’una trobada a Sabadell i Terrassa, 
la tercera d’aquestes sessions infor-
matives i participatives va tenir lloc 
dimecres passat a Castellar. La prò-
xima parada serà Granollers.

Concretament, diversos repre-
sentants d’entitats, sindicats, ins-
titucions i governs locals de la co-
marca, entre els quals es trobaven 
l’alcalde de Castellar i president del 
Consell Comarcal, Ignasi Giménez, 
i el tinent d’alcalde de l’àrea de Ter-
ritori i Sostenibilitat, Pepe González, 
van participar-hi. “Des de Castellar 
hem participat en els debats pre-
vis, en la definició del document i 
fent aportacions”, recorda Gonzá-
lez. “El document ja està publicat 
en la web de la Generalitat i ara 
s’obre un termini per presentar 
al·legacions”, explica.  “La idea és 
que en uns mesos tinguem un do-

Sessió de participació del Pla de Mobilitat del Vallès, dimecres passat, a El Mirador  || r.g.

cument definitiu, en què no es parla 
de traces concretes sinó de buscar 
alternatives en l’àmbit de les infra-
estructures al conjunt de la comar-
ca”, afegeix el tinent d’alcalde. 

De fet, el document vol abordar 
no només les deficiències evidents 
en la connexió de diversos munici-
pis del Vallès Occidental amb Barce-
lona, sinó també la connexió entre els 
dos vallesos. “Un percentatge molt 
elevat de les necessitats de mobi-
litat dels castellarencs estan rela-
cionades amb Sabadell”, constata. 

Val a dir que el Pla de Mobilitat 
proposa una setantena d’actuacions 
adreçades a implementar una mo-
bilitat més sostenible, eficient i se-
gura, amb el transport públic com 
a gran protagonista. El pressupost 
del PEMV és de 2.500 milions d’eu-
ros. “Al pla es planteja, entre altres 
mesures, l’augment de la freqüèn-
cia de pas de l’autobús o transfor-
mar la carretera que connecta Cas-
tellar amb Sabadell perquè tingui 
un carril segregat pel transport pú-
blic”, apunta González.   ||  r.gómez 

ERC | urbaniSMe

Recullen  signatures per 
recuperar l’antic edifici de la 
Caserna com a equipament
ERC està fent una campanya de 
recollida de signatures per dema-
nar que l’edifici del Passeig -propi-
etat de l’ordre dels escolapis-, que 
fins a principis de la dècada pas-
sada acollia la Caserna de la Guàr-
dia Civil i que porta anys sense ús,  
sigui equipament municipal. El Pa-
tronat Tolrà el va cedir als escola-
pis perquè fessin una escola que va 
funcionar durant la República i que 
després de la guerra va passar a ser 
caserna del cos armat. Aquest dis-
sabte ERC posarà una paradeta al 
carrer Sala Boadella per sumar fir-
mes a aquesta causa. A més, el grup 
republicà també recollirà  fons per 
a la caixa de solidaritat dels presos 
polítics i exiliats. 

“Aquest edifici hauria d’ha-
ver conservat sempre la quali-
ficació d’equipament de propie-
tat privada, podent-se destinar 
a usos socials, educatius o cultu-
rals”, apunten des d’ERC, formació 
que defensa que, amb aquesta qua-
lificació, “l’Ajuntament el podria 
haver adquirit fins a 80% menys 
del preu de mercat”. La darrera 
modificació del POUM, aprovada 
definitivament el mandat passat 

per l’actual equip de govern, marca la 
parcel·la com a zona d’habitatge. Se-
gons els republicans, la més que proba-
ble venda d’aquest edifici per part dels 
escolapis, “com a habitatge lliure, ge-
nerarà unes plusvàlues que majori-
tàriament no seran per al municipi” 
i es perd l’oportunitat, al seu parer, “de 
preservar la memòria històrica i la 
voluntat original” del Patronat Tolrà.

ERC també ha anunciat que pre-
sentarà un recurs contra la Resolució 
d’Alcaldia que va retirar de l’ordre del 
dia del Ple de febrer una moció que 
proposava modificar el Planejament 
Urbanístic per retornar la qualifica-
ció d’equipament a la caserna en con-
siderar que el tema ja s’havia votat i 
debatut al ple de gener i el ROM dicta 
que cal esperar un any per poder tor-
nar a entrar una moció per parlar del 
mateix tema. “Formalment és molt 
greu”, considera el portaveu d’ERC, 
Rafa Homet, qui també titlla la decisió 
“d’inaudita”. Justament, en el ple de 
gener es va dir que l’any 2010 els tribu-
nals havien dictaminat que la propietat 
era dels escolapis tot i les reclamacions 
del consistori.  En pocs mesos, segons 
es va dir, es podria vendre per fer ha-
bitatges.  ||  redacció
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El titular del jutjat d’instrucció nú-
mero 2 de Sabadell, Marcos Melen-
di, ha deixat en llibertat amb mesu-
res cautelars O.R., un veí de Sabadell 
de 25 anys, després d’haver estat de-
tingut per diverses denúncies fetes 
per pares de l’Escola Emili Carles, on 
presumptament podria haver comès 
abusos a infants quan treballava de 
monitor de menjador i de lleure del 
centre. La detenció es va produir a 
finals de la setmana passada justa-
ment arran de les denúncies fetes 
per pares davant dels indicis i sos-
pites que havien anat descobrint en 
les darreres setmanes. L’home, en 
un primer moment, va ser apartat 
com a monitor quan des de la comu-
nitat educativa del centre es van co-
mençar a conèixer uns fets que, pre-
sumptament, han acabat en la seva 
detenció i posterior posada en lli-
bertat. També va plegar de l’empre-
sa que s’encarrega de servir el dinar 
de l’escola, Campos Estela.

Segons ha transcendit, el jutge 
Melendi el va deixar en llibertat dis-
sabte passat. Per contra, la Fisca-
lia n’havia demanat l’ingrés a presó 
sense fiança. Es dona la circums-
tància que aquest jutge és l’instruc-
tor de la violació en grup soferta per 
una jove l’any passat a mans de la co-
neguda com a ‘manada de Sabadell’. 
En aquell moment també va posar 
en llibertat amb mesures cautelars 

un dels sospitosos que, poc després, 
va fugir.  Una de les principals raons 
per les quals el jutge ha pres aquesta 
decisió és el fet que vol esperar que 
els forenses i psicòlegs especialit-
zats explorin els infants que suposa-
dament haurien estat víctimes dels 
abusos i no ha trobat concloents els 
interrogatoris ni el denunciat, ni els 
seus companys de feina –procedents 
de l’empresa Campos Estela– ni el 
personal de l’escola. Ara, l’exmoni-
tor haurà de comparèixer cada di-
vendres al jutjat, no pot abandonar 
Espanya i no disposa de passaport. 
Entre les mesures cautelars també 
té prohibit accedir a l’escola i apro-
par-s’hi a menys de 400 metres.

en llibertat un monitor denunciat 
per abusar de menors en una escola 

  Redacció

Imatge d’una aula buida de l’escola Emili Carles Tolrà. || arxiu

SUCCESSOS | tribunals

CAMPOS ESTELA

L’empresa que          
gestiona el menjador 
dona suport a l’escola

Campos Estela, l’empresa que 
tenia contractat O. R., el monitor 
denunciat per abusos a menors 
a l’Escola Emili Carles-Tolrà, 
lamenta els fets i assegura que 
quan va tenir coneixement de la si-
tuació va activar tots els protocols 
necessaris previstos en aquests 
tipus de situacions, entre aquests 
apartar-lo del servei, segons 
detalla en un comunicat que ha 
fet arribar a L’ACTUAL: “Des que 
vam tenir coneixement dels fets, 
vam posar en marxa el protocol, de 
forma coordinada amb el centre 

educatiu i l’associació de famílies, 
que contemplava el fet d’apartar 
immediatament el monitor del 
servei de menjador com a mesura 
protectora dels infants, que és la 
màxima prioritat per a tothom”. 
El sospitós, a més de monitor de 
menjador, havia fet d’instructor a 
colònies i sortides. L’individu va 
ser apartat del col·legi al gener, 
moment en què la direcció va 
activar el protocol corresponent.
En aquest sentit, l’empresa mani-
festa el seu suport “a l’escola, a les
famílies i a la seva comunitat 
educativa”: “En tot moment, des 
que es detecta el cas estem en 
col·laboració amb les autoritats 
competents”, apunten. Campos 
Estela ha precisat que “aquesta 
és una situació excepcional 
que mai abans s’havia produït 
amb personal de l’empresa”.

Experts forenses 

exploraran els 

infants que poden 

haver patit abusos

trucció número 2 de Sabadell”. “El 
consistori considera que la mesu-
ra adoptada pel jutge no prioritza 
la protecció dels alumnes afectats. 
Així mateix, l’Ajuntament es mos-
tra favorable a les peticions rea-
litzades pel ministeri fiscal en el 
sentit de demanar la presó provi-
sional de l’investigat o, de mane-
ra subsidiària, de prohibir la seva 
entrada al municipi de Castellar 
del Vallès i d’apropar-se a menys 
de 1.000 metres dels alumnes i les 
seves famílies”, detalla el comuni-
cat municipal.

Segons explica el consistori, des 
que va tenir coneixement del primer 
indici de delicte, “l’Ajuntament ha 
treballat coordinament amb l’es-
cola, l’AMPA i el Departament 
d’Educació de la Generalitat per 
afrontar aquest cas, que es troba 
en fase d’instrucció judicial”. En 
aquest sentit, també informa que ha 
dotat de recursos d’assistència jurí-
dica i psicològica la comunitat edu-
cativa del centre (infants, famílies i 
claustre docent). A més, subratlla 
que dona suport “al recurs que les 
famílies denunciants presentaran 
contra la decisió del jutge de deixar 
en llibertat el monitor investigat, 
de 25 anys i resident a Sabadell”.

Finalment, fa una crida al con-
junt de la població i dels mitjans 
de comunicació a respectar la pre-
sumpció d’innocència i el dret a la 
intimitat dels infants afectats i les 
famílies denunciants. 

Les famílies afectades i l’ajuntament han recorregut la decisió del jutge

rebutgen la decisió del jutge

La decisió del jutge ha fet reaccio-
nar les famílies denunciants que, 
juntament amb l’Ajuntament de la 
vila, han presentat un recurs contra 
la llibertat de l’investigat. En un co-
municat, el consistori “expressa el 
rebuig a la decisió del jutjat d’ins-
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L’Àrea d’Esplai de Les Arenes 
ha tornat a obtenir el distintiu 
“Compromís per la Sostenibili-
tat de Biosphere”.  Aquest dis-
tintiu , que han rebut un total 
de 26 empreses de la comar-
ca –sis més que l’any passat–,  
està impulsat per la Diputació 
de Barcelona i la Cambra de 
Comerç de Barcelona, amb el 
suport de l’Institut de Turis-
me Responsable (ITR), que 
pretén expandir la cultura de 
la sostenibilitat turística a les 
empreses i serveis turístics de 
les comarques de Barcelona. 
La seva principal finalitat és 
implementar una gestió més 
sostenible en tots els agents 
d’una destinació turística. A 
nivell comarcal, la gestió del 
programa a la comarca la de-
senvolupa el Consell Comarcal 
del Vallès Occidental. Aques-
ta gestió implica l’organització 
de jornades formatives i tallers 
així com el seguiment i acom-
panyament a les empreses du-
rant tot el procés.

Les empreses i serveis 
turístics adherits al “Com-
promís per la Sostenibilitat 
Biosphere” reben formació, 
assistència tècnica indivi-
dualitzada i assisteixen a ta-
llers per tal de poder obtenir 
a final d’any aquest distintiu 
que acredita una gestió res-
ponsable i la seva aposta per la 
sostenibilitat. Abans, però, les 
empreses han de passar una 
avaluació.  || redacció

Segell 
Biosphere

LES ARENES | diStintiu

La firma Pasqual Arnella ha anat un 
pas més enllà en la creació d’exposi-
tors elaborats amb pasta de paper. 
L’any passat, l’empresa castellarenca 
va presentar el seu prototip de mani-
quí fet amb paper reciclat i enguany ja 
ha presentat els primers maniquins i 
femiquins seriats (els models Gento 
i Valira) a la fira ISPO de Munic. Per 
tant, ja no es tracta de prototips, sinó 
de producte final acabat que l’empre-
sa pot reproduir en sèrie. “Això supo-
sa un gran pas endavant tant en el 
sector dels maniquins com en de la 
moda, ja que les marques cada vega-
da busquen solucions més sosteni-
bles per exposar els seus productes 
i reduir d’aquesta manera la petja-
da ambiental”, explica  la cap de co-
municació i màrqueting de Pasqual 
Arnella, Clàudia Pascual. La presèn-
cia a la fira va possibilitar a l’empresa 
castellarenca establir molts contactes 
i “hi ha moltes marques interessa-
des del sector dels esports d’Euro-
pa, del Canadà i dels Estats Units”.

La creació dels primers proto-
tips de maniquins es va fer gràcies a 
un soci estratègic, el danès afincat a 
Alemanya John Penther. Des del 1995  
Pasqual Arnella va fabricar bustos i 
torsos, però arran d’obrir mercat cap 
a Europa es van començar a desen-
volupar més parts del cos.  “El repte 
que teníem des que vam començar 
a fer torsos era fer el maniquí sen-
cer, una petició que ens feien mol-

Pasqual arnella fabrica en 
sèrie maniquins sostenibles

MEDI AMbIENT | indúStria

tes marques”, constata la respon-
sable de l’empresa castellarenca. La 
principal dificultat a l’hora de fer el 
maniquí de cos sencer és “l’encaix 
entre la part de dalt i la de baix de 
l’expositor”. Per elaborar aquests ex-
positors de paper reciclat, l’empresa  
utilitza diaris sobrants de les edito-
rials i retalls de cartró de les empre-
ses papereres. Per a cada maniquí 
es necessiten entre dos o tres quilos 
de paper reciclat, bàsicament paper 
de diari. A les instal·lacions de l’em-
presa, al carrer Capcir, es tritura el 
paper amb aigua i es treballa amb 
uns motllos.

Les marques de moda relaci-
onada amb l’esport són els potenci-
als clients de Pasqual Arnella “per-
què acostumen a ser més sensibles 
amb el medi ambient”, assenyala 
Pascual. Firmes com Original Buff o 
The North Face en són bona mostra, 
utilitzen parts de maniquins com el 
bust o el tors. Una vegada esgotada la 
vida útil del producte, els maniquins 
i femiquins tenen un reciclatge rela-
tivament fàcil, a diferència d’un ma-
niquí de fibra de vidre tradicional, i a 
més el procés de producció també és 
ecològic, perquè la maquinària que 
s’utilitza té poques emissions de CO

2
.

Pasqual Arnella, fundada el 
1892, va començar fabricant nines i 
cavalls de cartró de joguina. El 1970, 
la massiva irrupció al mercat del plàs-
tic i les joguines electromecàniques 
va provocar que la família Pascual 
investigués noves fórmules i mèto-
des de producció. El resultat va ser 
el desenvolupament d’un sistema 
únic que permetia produir figures de 
pasta de paper (paper maixé) de qua-
litat a preus competitius. Pasqual Ar-
nella està especialitzada en treballs 
a mida i amb una àmplia gamma de 
productes que van des de l’artesania 
fins als bustos, els displays i la deco-
ració comercial.  

els models de pasta de paper ja s’han 
presentat amb gran acceptació per part 
dels assistents a la fira iSPo de Munic

 Jordi Rius

El femiquí Valira i el maniquí Gento elaborats per Pasqual Arnella. || cedida
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població

PObLACIó | PreviSió

Castellar tindrà 26.168 habitants el 2033

L’idescat preveu que la 
població haurà crescut 
un 8,9% en 15 anys

La darrera projecció  municipal de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Idescat) sobre 
població projectada i creixement (2018-
2033) preveu que Castellar tindrà 26.168 ha-
bitants,  amb un creixement d’un 8,9% entre 
2018 i 2033, o un 7,6% més si es té en comp-
te el creixement previst per a aquest 2020 
(24.317 habitants). El creixement vindrà de-
terminat per la immigració, que creixerà un 
10%, més del creixement natural, que tin-
drà un saldo natural negatiu de l’1,2%, és a 
dir, que hi haurà més defuncions que naixe-
ments. La dada es refereix tant a l’arribada 
de persones de fora de Catalunya –de la resta 
de l’Estat, del continent o de fora d’aquest– 

com al moviment entre municipis També hi 
haurà saldo natural negatiu a Badia, Cerda-
nyola del Vallès, Gallifa, Matadepera, Palau-
solità i Plegamans, Rellinars, Sant Llorenç 
Savall, Ullastrell i Viladecavalls. D’aquests 
26.168 habitants, 13.251 seran dones i 12.917 
homes. Pel que fa a l’edat dels habitants que 
tindrà Castellar el 2033, gaireberé un 25% 
serà major de 64 anys. La franja amb més ha-
bitants (la dels 16 als 64 anys) concentrarà el 
62,8% de la població, mentre que els menors 
de 16 anys suposaran el 12,5%.

Aquest increment de 2.132 persones en 
15 anys és moderat si es compara amb pobla-
cions del voltant com Sentmenat, que crei-
xerà un 10,6% amb 971 habitants més, i Ma-
tadepera, que també creixerà un 10,6% amb 
1.004 habitants més. 

1.029.118 habitants al vallès

De les dues cocapitals, Terrassa continuarà 

CATALUNYA

8,2 milions d’habitants

Catalunya arribarà als 8,2 milions d’habitants 
el 2033, cosa que suposa quasi mig milió 
més que els que hi ha ara.La previsió de 
l’Idescat assenyala que el creixement 
no estarà homogèniament repartit, sinó 
que serà especialment acusat a l’àrea 
metropolitana de Barcelona, el Penedès 
o a les comarques gironines i, en menor 
mesura, a les comarques centrals i el camp 
de Tarragona. Per contra, la majoria de 
municipis de les Terres de l’Ebre, Ponent i 
l’Alt Pirineu i Aran perdran població. Del total 
de pobles que té Catalunya, 351 municipis es 
faran més petits de cara al 2033, mentre que 
590 creixeran i sis es mantindran iguals.

sent la població amb més habitants, ja que ar-
ribarà als 249.298, un 14,1% més que els que 
tenia el 2018. Sabadell, segons aquest esce-
nari, arribarà als 240.814 habitants amb un 
creixement de població del 13,7%. Terras-
sa i Sabadell, amb un creixement de 30.736 
i 29.071 persones respectivament entre el 
2018 i el 2033, són la segona i tercera ciutats 
catalanes amb més creixement de població, 
només per darrere de Barcelona. En el con-
junt del Vallès Occidental, la població aug-
mentarà un 12,1% fins a arribar a 1.029.118. 

Les previsions municipals de l’Idescat 
preveuen increments de població a tots els 
municipis, amb l’excepció de Gallifa, que en 
perd. Montcada i Reixac (18,2%), Vacarisses 
(18,2%) i Rubí (14,1%) són els municipis del 
Vallès que més guanyarien població, en ter-
mes relatius. En canvi, Cerdanyola del Va-
llès (3,9%) i Badia del Vallès (0,6%) són els 
que creixen menys.  ||  jordi rius
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Després de l’èxit aclaparador de la primera 
Marató per la Diversitat de SUMA+ Cas-
tellar, l’entitat acaba d’anunciar la data de 
la segona edició d’aquesta proposta trans-
versal, de sensibilització i educativa. El tret 
de sortida de la 2a Marató per la Diversi-
tat serà divendres 24 d’abril. Durant tres 
jornades, el recinte firal de l’Espai Tolrà 
acollirà activitats esportives, infantils, de 
cultura popular, concerts de música i ta-
llers, inflables, en una iniciativa que aspi-
ra a aplegar, com en la primera edició, el 
conjunt de la societat castellarenca, tant 
ciutadans, com entitats, el teixit comercial, 
agents culturals i l’administració pública.

Cal recordar que SUMA+ Castellar 
va néixer el curs passat com un moviment 
ciutadà per posar en valor la diversitat i 
sensibilitzar, reivindicar i recaptar fons 
per a les necessitats educatives de Caste-
llar. En referència a la pròxima edició de 
marató, Rat Basterretxea, una de les im-
pulsores de SUMA+ Castellar, concreta 
que enguany La Marató per la Diversitat 
s’unirà a la Diada del Gegant i a la Diada 
Castellera. Per tant, la celebració serà tri-
ple en aquesta ocasió.

Quant a la programació, un dels plats 
forts de la trobada serà el grup Macedò-
nia, que torna a implicar-se en aquest pro-
jecte. “Les activitats musicals es faran a 
la Sala Blava. Hi haurà un ‘Got Talent’, 
amb la presència de Sofia Esteban, una 
de les finalistes de la darrera edició de 
La Voz Kids, també diversos concerts 
i de nou, farem una festa ‘remember’ 
amb música dels vuitanta i els noran-

ta amb el DJ David Fuentes”, explica 
Basterretxea. 

Val a dir que SUMA+ juga fort aquest 
curs i, a banda de la Marató, ha preparat 
un cap de setmana ple de concerts d’alta 
volada però també amb grups locals. Serà 
el 22 i 23 de maig a l’Espai Tolrà. Els caps 
de cartell s’anunciaran la setmana que ve, 
i es posaran les entrades a la venda. 

pressupostos participatius 
D’altra banda, per Sant Josep, SUMA+ 
instal·larà un punt informatiu a la fira d’en-
titats per rebre propostes ciutadanes, ven-
dre el nou marxandatge de l’entitat, però 
també per donar a conèixer el projecte que 

doble cita a la vila amb la diversitat

Macedònia tornarà a col·laborar amb SUMA+ Castellar i participarà a la Marató per la Diversitat  || q.pascual

La segona edició de La Marató de SuMa+ tindrà lloc el 24, 25 i 26 d’abril. a més, l’entitat 
programarà el 22 i 23 de maig un cap de setmana de concerts a l’espai tolrà

  Rocío Gómez 

han presentat per als pressupostos partici-
patius. “Ens presentem per dotar les es-
coles de material multisensorial i de psi-
comotricitat. Volem que totes les escoles 
de Castellar rebin 6.000 euros de mate-
rial per condicionar les aules”, detalla.

moviment de suma+ a la comarca

Des de l’entitat també han fet públic que 
han mantingut diverses trobades amb re-
presentants institucionals i de la comunitat 
educativa de municipis com Sabadell, Ter-
rassa o Sant Quirze. L’objectiu és crear un 
moviment de SUMA+ Vallès, per tal de dur 
a terme accions conjuntes en l’àmbit de la 
reivindicació i la sensibilització. 

31.000 EUROS És 
la xifra neta que es 
va recaptar en la 
primera edició  

UN CENTENAR 
són les activitats 
per la diversitat 
que es van 
organitzar el  curs 
2018-2019  

MACEDÒNIA         
el grup de música 
repetirà a la 
marató com un 
dels plats forts 

ENTITATS | eduCaCió
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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.

Aportació de dades a l’escrit de me-
mòria de l’arxiu de L’ACTUAL del 
21 de febrer:
El Ball de Gitanes del Vallès arreplega 
un conjunt de balls populars, l’origen 
dels quals es remunta al segle XVI, 
quan les migracions de zíngars pro-
vinents de centre d’Europa van ar-
ribar a Catalunya i la barreja de mú-
siques i danses va evolucionar fins a 
configurar els balls actuals. Aques-
tes peces tenen una música comú en 
tots els pobles del Vallès, però cadas-
cun dels pobles té passos  de dansa, 
coreografies i vestuaris diferents.
En el cas de Castellar del Vallès, hi 
ha dades documentades de finals 
de segle XIX sobre la realització de 
ballades de gitanes en el temps del 
Carnaval. Aquestes ballades es rea-
litzaven a la plaça Major del poble i 
per aquest motiu, en el nostre poble, 
també se l’anomena ball de plaça.
Fins a principis dels anys 70, la gent 
de diferents entitats s’agrupava i for-
maven colles espontàniament, fet que 
provocava que en alguns anys no hi 
hagués ballades. L’any 1975 es cons-
titueix l’entitat del Ball de Gitanes de 
Castellar per mantenir la tradició, i 
s’encarrega d’organitzar la ballada. 
Des d’aleshores s’ha mantingut la ba-
llada en el temps de Quaresma, així 
que l’entitat fa 45 anys que existeix.
Actualment, el Ball de Gitanes de 
Castellar està format per 60 balla-
dors de diferents edats. A part de 
realitzar la ballada tradicional al 
poble, es fan ballades en altres po-
bles, i participen en festes  majors i 
festes populars arreu de Catalunya. 
També cal destacar que el Ball de 
Gitanes de Castellar l’any 2000 va 
aonseguir el rècord Guinness per 
realitzar la ballada tradicional amb 
més participants del món, ja que va 
arreplegar 1.002 balladors.
Per finalitzar, destacar que aquest 
any cal que us reserveu el diumen-
ge 29 de març, ja que es produirà un 
fet destacable i novedós: el Ball de 
Plaça torna a la plaça per fer la ba-
llada anual.

El Ball de Plaça torna 
a la plaça

 ball de Gitanes de Castellar

 Junts per Castellar

 Josep Maria Calaf*

l Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya 
ha plantejat darrera-
ment el tancament 
dels jutjats de violèn-
cia contra les dones de 

nou municipis catalans, entre ells els 
de Cerdanyola del Vallès i els de Rubí. 
Així doncs, aquesta competència es 
restringiria únicament als jutjats 
de Terrassa i Sabadell. Amb aques-
ta mesura, el TSJC defensa eliminar 
ineficiències del sistema i concentrar 
la competència en aquesta matèria 
en pocs jutjats per potenciar l’espe-
cialització. 
Les raons que aporta el TSJC es 
basen en un informe estadístic se-
gons el qual els jutjats actuals no 
arriben a la meitat de la càrrega de 
treball, establerta en 1.600 casos. El 
que no diu el TSJC és que l’elimina-
ció d’aquests partits judicials provo-
carà una sobrecàrrega en els jutjats 
de Terrassa i Sabadell, que ja actu-
alment estan al límit de la seva ca-
pacitat. És un despropòsit que una 
decisió d’aquest caire i sobre una 
qüestió tan delicada es prengui en 
base a una ràtio.
La violència masclista és una xacra 
vergonyant que cal foragitar de la 
nostra societat. I precisament per 
això, cal que les víctimes tinguin 
totes les facilitats i ajudes al seu abast 
per poder denunciar aquests casos. 
Encara avui, moltes dones maltrac-
tades són reticents a denunciar els 
seus agressors. Traslladar i allunyar 
els jutjats farà encara més complicat 
redreçar aquesta situació. L’admi-
nistració té el deure moral i l’obliga-
ció de posar tots els recursos perquè 
aquestes dones puguin denunciar. Re-
tallar els recursos que es destinen a 
aquesta causa és un pas enrere que 
no ens podem permetre. Cal preser-
var, doncs, l’actuació de proximitat.
D’aplicar-se aquesta mesura, el sis-
tema judicial a la nostra comarca es-
tarà en perill de col·lapse. I no podem 
admetre que els casos de violència 
masclista es dilatin excessivament 

a ja quasi cinc anys que 
soc regidor i, per tant, 
assisteixo als plens 
convocats en què els 
càrrecs electes podem 

exercir la nostra funció política pú-
blicament. Durant aquest temps he 
assistit a plens que podria qualificar 
de moltes maneres: tranquils, tensos, 
multitudinaris, transcendents, emo-
cionants, tristos, alegres, animats, 
productius, sorollosos, llargs... Però 
el que no recordo és un ple que l’hagi 
pogut qualificar de perplex. Excep-
te el de dimarts passat. I si el puc 
anomenar així és per dos fets que hi 
van confluir i que haurien de fer re-
flexionar molt serenament l’equip 
de govern.
El primer era una proposta de can-
vis que afectaven la plantilla i els 
llocs de treball de personal al servei 
de l’ajuntament. L’equip de govern 
portava a ple unes propostes que 
no havien estat consensuades amb 
el comitè d’empresa. A més, sembla 
que l’empresa va emprar un to massa 
arrogant i prepotent en les reunions 
amb el comitè d’empresa cosa que va 
provocar que aquest es sentís, lògica-
ment, menystingut i maltractat. La 
resposta va ser tan contundent com 
massiva: el comitè convocava tots els 
treballadors al ple del dimarts per fer 
palès el seu rebuig a les propostes. 
El resultat també va ser tan fulmi-
nant com efectiu: l’equip de govern 
es va veure obligat a retirar les pro-
postes i emplaçar el comitè a noves 
reunions. Però allò que em mereix 
perplexitat és la resposta donada en 
el ple per l’equip de govern: “Nosal-
tres estem negociant i volem conti-
nuar negociant”. Sembla difícilment 
compatible portar propostes concre-
tes al ple per ser aprovades i al ma-
teix temps negociar-les en un altre 
àmbit. Què pensaven? No complir 
els acords del ple si després s’acon-
seguia un acord amb el comitè? Im-
possibilitar acords amb el comitè al-
legant que hi havia un acord de ple? 
Conclusions: felicitats pel comitè i 
els treballadors per aconseguir uns 
resultats brillants amb un mitjans 
tan elegants. Advertiment a l’equip 
de govern, actuar amb una mica més 
de humilitat no és dolent per aconse-
guir concòrdies i consensos.

E

FNo al tancament
dels jutjats contra la 
violència masclista

Petons de llop

Els autoritarismes s’assemblen. Con-
sidero aquest cas com un senyal més 
del que serà l’esdevenidor si no fem 
front comú per evitar-ho: la dictadura 
de la sobirania, aquesta vegada, ca-
talana. És a dir, que una majoria so-
biranista-independentista intentarà 
imposar amb uniformitat el seu cri-
teri, poc universal, a la resta. Vegem: 
L’alcaldessa de Vic, Anna Erra, no fa 
més de quinze dies, va afegir un nou 
senyal de preocupació en el Parla-
ment de Catalunya i en tots els homes 
i dones de seny d’aquest país, al de-
manar que ens adrecem en català “a 
les persones que, pel seu nom i aspec-
te, no semblin catalanes”. Que amb 

Erra que “erra” amb la 
llengua (sic)

 Josep M. Martí, exprofessor de català

El cap de setmana passat més d’un centenar de persones van assistir a 
la festa i concurs de disfresses organtizat per TEB Castellar. L’any pas-
sat es va convidar Prodis i Flor de Maig, i aquest any, Escola Educació 
Especial Xaloc de Sabadell i Flor de Maig de Cerdanyola. Els assistents 
van poder gaudir d’un taller de globoflèxia i es van donar premis  als par-
ticipants en el concurs de disfresses (al més original, al més sostenible, 
a la més marxosa...) amb productes el·laborats a cada centre. La festa 
va comptar amb un ball i karaoke molt marxós. ||  text i Foto:  redacció

Festa i concurs de disfresses del TEB 

FOTOS DE LA SETMANA
mi no compti. Novament s’utilitza la 
llengua com a arma, a l’estil del que 
es va fer amb el castellà en època 
franquista, per assenyalar, per hu-
miliar, per amargar, per anihilar els 
diferents, en aquest cas, diferents de 
vosaltres, sí, de vosaltres, puristes in-
sensats. Un cop més “erre que erre” 
afegiu llenya al foc de la discòrdia per 
moure raons de poc seny, perquè bre-
gueu contra la poderosa realitat. Per 
què no comenceu la casa pels fona-
ments, a parlar i escriure bé la llen-
gua dels que ens diem catalans? Si 
tant l’estimeu, demostreu-ho! Potser 
així arribaríem un principi d’acord 
per entendre’ns. I, a hores d’ara, no 
valen excuses. Només cal voler-ho 
per aconseguir-ho, si més no, per 
no fer “el pena”. És una opinió. Em 
dol Catalunya!

Aquesta setmana l’Institut Les Garberes de Castellar ha estat present a la 
quarta edició de la Fira de Formació Professional, que té lloc a Fira Sabadell 
del 26 al 29 de febrer. El centre castellarenc és la referència vallesana en en-
senyaments relacionats amb la jardineria, la floristeria, la producció agro-
ecològica i el paisatgisme. En la imatge,  les docents de l’institut Eva Díaz i 
Anna Càceres i membres del consistori de Castellar, que han visitat una fira 
que és referent per al Vallès. La fira va acollir en un únic espai tota l’ofer-
ta en formació professional inicial, adaptada i ocupacional, amb un total de 
119 cicles formatius i certificats de professionalitat. El regidor d’Educació, 
Joan Creus, va explicar que van voler ser presents “un any més perquè cada 
vegada l’FP té més importància i les dades ens demostren que s’ha revertit 
la situació entre l’FP i el batxillerat”. Segons Creus, la fira és “una bona ni-
ciativa per ajudar els instituts perquè els seus estudiants puguin veure al-
gunes de les principals sortides que s’ofereixen a la comarca”. Precisament 
una d’aquestes ofertes és l’institut d’FP de Les Garberes, que ha atret força 
interès de nois i noies en les especialitats agràries. ||  text i Foto:  redacció

L’Institut Les Garberes de Castellar, a la fira de l’FP

en el temps per manca de recursos. 
Són situacions prou greus com per-
què rebin atenció immediata, i això 
és incompatible amb la mesura que 
vol impulsar el TSJC. 
En un context en què desenes de 
dones moren assassinades cada any 
al nostre país víctimes de violència 
masclista, l’atenció immediata i de 
proximitat ha de ser prioritari per 
davant de qualsevol indicador de ren-
diment. Hi ha vides humanes en joc i 
seria un error imperdonable tirar per 
terra la lluita de tants anys per l’er-
radicació de la violència de gènere.

continua a la pàgina 11
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opinió

omença una nova dè-
cada, la dels anys vint 
del segle XXI, però 
segur que a tots ens 
ha vingut a la ment 

“els feliços anys vint” del segle XX. 
Realment foren uns anys tan ale-
gres? O el fet que siguin uns anys 
entre les dues guerres mundials 
que van marcar el segle passat ens 
dona aquesta aparença de felicitat... 
Comencem un viatge pels anys vint 
del segle XX a Sant Esteve de Cas-
tellar a través de les Actes Muni-
cipals que ens mostrarà com érem 
ara fa cent anys. Reproduirem les 
actes tal com estan escrites per tal 
de mantenir el to i el llenguatge de 
l’època.Primer de tot, la vila s’ano-
menava Sant Esteve de Castellar 
i l’alcalde era Felix Llobet Ustrell; 
els regidors que l’acompanyaven 
eren Ramon Plà, Antonio Costa, 
Ramon Borrell, Ricard Benasco i 
Joan Girbau, assistits pel secreta-
ri Avelino Torruella Parisi.
“Á primero de enero de 1920. Si-
endo las 11 de la mañana de 1920 
se reunen los señores del Ayunta-
miento en sesión pública,  extra-
ordinaria y abierta [...] que según 
se había anunciado previamente 
en las cédulas de convocatoria, la 
presente se celebrará con el obje-
to de proceder a la formación de 
las listas de los individuos que se 
compone este ayuntamiento y nú-
mero cuádruplo del que debe com-
ponerse de vecinos con casa abier-
ta que paguen mayores cuotas de 
contribuciones directas”. El 9 de 
gener també “se aprueba el esta-
do de cuentas y arqueo correspon-

  El nunci. || joaN muNdet

Sant Esteve de Castellar 
ara fa cent anys (I)

C PLAÇA MAJOR

SÍLVIA SÀIZ
Arxivera Municipal

 Joana borrego*

ls tres dies del cap de 
setmana passat han 
estat molt intensos i 
plens d’activitat a la 
nostra vila. Moltes 

d’aquestes activitats, com sempre, 
han estat possible gràcies a la impli-
cació, la feina, l’organització, la col-
laboració i el treball en equip de les 
persones que formen part de les di-
verses entitats que tenim a Castellar.
Vam començar divendres amb l’ar-

E
Un gran cap de setmana 
gràcies a la xarxa 
d’entitats i voluntaris

ribada per diverses places del rei 
Carnestoltes. Una vegada a la plaça 
d’El Mirador es va organitzar una 
gran festa amb l’actuació la Trastos 
Band, en què es va repartir coca i 
xocolata. Molts petits i no tan petits 
van participar.
Posteriorment es va inaugurar al 
Centre d’Estudis Castellar-Arxiu 
d’Història l’exposició “Tota pedra fa 
paret. La pedra seca a Catalunya” en 
què ens en va donar una gran explica-
ció a càrrec de Joan Roura, membre 
del Grup de Pedra Seca del Centre 
Excursionista de Castellar.
Dissabte al matí va aparèixer el car-
rer Major en obres. Va estar un matí 
ple de festa i xerinola. S’ha de dir que 
ha estat possible gràcies a l’organit-
zació del veïnat i comerços del car-
rer Major, així com un gran nombre 
de voluntaris que amb moltes ganes i 
il·lusió estaven preparats a les sis del 
matí per guarnir el carrer.
El mateix matí va començar la cele-
bració del Dia d’Andalusia, organitzat 
per la Casa de Andalucia de Castellar. 
Desprès de l’acte protocol·lari d’in-
auguració van tenir lloc diverses ac-
tuacions que van finalitzar amb una 
“chirigota” cantada pel Coro Rociero 
dedicada als convidats d’aquest any: 
l’alcalde i regidor del poble de Gra-

ve de la pàgina 10

diente al finido mes de diciembre 
[de 1919] del que aparecen ascen-
der los ingresos á 7763’38 pesetas 
y los pagos á 4844’24 pesetas re-
sultando por lo mismo una existen-
cia de 2919’14 pesetas”. En la matei-
xa reunió s’acorda: “hacer público 
por medio de pregón y edicto, que 
vistas las diferencias y variedad de 
placas existentes para la numera-
ción de carruajes, lo cual siempre 
resulta en perjuicio de sus dueños, 
quedan anulados todos los números 
que no se ajusten al último modelo 
aprobado; en su virtud se previene á 
los dueños de los carruajes de todas 
clases, la obligación de adquirir de 
nuevos, los cuales se facilitaran en 
el Negociado respectivo durante las 
horas de oficina”.

En el ple del 22 de gener del 1920 
s’acorda: “pasar a la Comisión de 
Hacienda informe del Señor Médico 
titular Amadeu Casanovas Pobla)] 
acerca la conveniencia de nombrar 
a D. Estanislao Carretero Coll Médi-
co- titular Ayudante del mismo”.En 
la reunió del dia 29 de gener s’acor-
da: “dar un voto de gracias a Don  
Emilio Carles-Tolrà y Amat, felici-
tarle por su noble actitud y respeto 
obedeciendo las muy acertadas ór-
denes de la primera autoridad Civil 
de la provincia referente al levan-
tamiento del ‘loch-out’ en el dia 26 
de gener último. Así mismo tras-
ladarle el más vivo agradecimien-
to de los vecinos de esta población 
en general y muy particularmente 
de la Corporación Municipal, por 

haber dispuesto se ocupara a otros 
quehaceres la mayor parte de sus 
trabajadores durante el ‘loch-out’ 
y por haber contribuido siempre a 
socorrer las familias pobres más 
necesitadas de esta población”.El 
tancament o atur patronal, cone-
gut amb el nom anglès de lockout, 
fou una mesura d’acció directa que 
va consistir en la paralització total 
o parcial de les activitats econò-
miques per decisió de la patronal. 
Aquest tancament patronal fou di-
rigit cap als treballadors i bàsica-
ment contra els sindicats, per evitar 
les seves peticions laborals. L’ori-
gen d’aquest lockout cal buscar-lo 
en la vaga de La Canadenca, que 
va tenir lloc el 5 de febrer de 1919 a 
Barcelona i que durant quaranta-

quatre dies va paralitzar la ciutat 
i el 70% de tota la indústria catala-
na; el tancament patronal del que 
parla l’acta del 29 de gener és una 
conseqüència directa d’aquest fet.
“A los tres días del mes de febre-
ro de 1920 el Ilustre Señor Ingeni-
ero de ‘Alumbrado de Poblaciones 
SA’ referente al peligro que puede 
ocasionar á los jugadores y espec-
tadores del sport ‘Foot-Ball’, con 
la rotura de aisladores ó hilos, etc. 
del poste existente en el medio del 
campo destinado al efecto”.En l’ac-
ta del 5 de febrer de 1920 es demana 
“al representante de la Compañía 
Arrendataria de tabacos, en Saba-
dell, para que haga cuanto sea po-
sible, al objeto de entregar tabaco a 
los estanqueros de  esta población”.

zalema (Cadis). La festa va finalitzar 
amb un fantàstic dinar en què el plat 
principal va ser un “potaje” fet amb 
molta estimació i bones mans pels 
voluntaris... i el cuiner.
Tot seguit va començar la rua, encap-
çalada per la carrossa del rei Carnes-
toltes, Papallongues, confeccionada 
pel Grup Il·lusió. La comparsa de Cas-
tellar Jove ens vam sorprendre amb 
una disco mòbil d’Estudi 54. A la rua 
van participar vuit grups. Quan va 
acabar, i després del lliurament de 
premis i diplomes, va començar la 
festa amenitzada pels DJ RC i Fer. 
Des del moment de l’arribada, Colò-
nies i Esplai Xirivec va repartir trui-
ta feta amb els ous recollits per tot el 
poble. Més tard es va poder gaudir 
d’un ball de Carnestoltes organitzat 
per Pas de Ball i Tot Ballant.
Diumenge, molt d’hora, ja estaven 
els Amics de Sant Antoni Abad pre-
parant l’esmorzar previ a la passa-
da de Sant Antoni Abad, que va om-
plir els carrers de la vila de cavalls i 
carruatges.
Paral·lelament, a l’Illa del Centre, els 
comerciants de Castellar organitza-
ven la fira Fora Estocs i Molt Més, 
amb una gran participació.
Per finalitzar, al llarg de diumenge es 
van projectar tres pel·lícules, una de 

La segona cosa que va motivar la 
meva perplexitat té la mateixa arrel 
que l’anterior: el posicionament pre-
potent de l’equip de govern va censu-
rar el debat sobre una moció d’ERC 
per recuperar l’antic solar de les 
casernes de la guàrdia civil. Cer-
tament, hi havia un informe del se-
cretari (que pensem recórrer) que 
deia que es podia estar incomplint 
el ROM, però que en qualsevol cas 
deixava a criteri polític poder de-
batre o no la moció. I, políticament, 
ens van negar el debat. Això és d’una 
gravetat democràtica descomunal! 
És clar que, darrere d’aquest posici-
onament, hi ha l’intent d’amagar un 
error garrafal de l’equip de govern: 
un solar que era un equipament per 
al poble va passar per obra i gràcia 
del POUM a ser un terreny a l’abast 
del mercat lliure que permetrà om-
plir butxaques privades i empobrir 
projectes públics.
Hi ha qui omple els ciutadans de pe-
tons i abraçades quan s’acosten elec-
cions i treu urpes i dents quan estem 
fora del període electoral. A la polí-
tica, com a la vida, no tot s’hi val per 
guanyar. Jo recomanaria menys pe-
tons i mossegades a canvi de més 

i millors relacions. És clar que, qui 
soc jo, a la fi, per dir-li al llop que no 
mossegui tant i al polític professio-
nal que no petonegi tant? 
Potser el ciutadà també quedarà per-
plex quan sàpiga que els petons de 
llop enganyen. 

*Regidor d’ERC

cinema familiar (Espies disfressats), 
una de tarda (Mujercitas) i una altra 
de nit (Parásitos).
Com es pot veure, tenim un poble viu i 
participatiu. La prova està en la gran 
quantitat d’entitats i voluntaris que 
han fet possible aquest cap de setma-
na. Felicitar també els treballadors 
municipals, que fan una gran labor 
sense fer soroll i amb poca visibilitat.
MOLTES GRÀCIES, COMPANYS!

* Regidora de Cultura
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Alumnes d’El Casal amb altres alumnes d’Holanda, Turquia i Dinamarca. || cedida

actualitat

‘UNITY IN DIVERSITY’ | trobada internaCionaL

Estada d’alumnes 
d’El Casal a Dinamarca

Cinc estudiants de secundària del 
col·legi El Casal van viatjar a Dina-
marca amb dos professors de l’es-
cola per participar en una trobada 
internacional amb altres alumnes i 
professors d’Holanda, Dinamarca i 
Turquia que es va fer entre el 17 i el 
22 de febrer. El viatge forma part 
del projecte internacional Unity in 
Diversity, que treballa l’acollida i la 
integració de la immigració i dels 
refugiats a les escoles dels diversos 
països participants. Aquest viatge 
s’emmarca dins del Programa Eras-
mus+ de la Unió Europea, i és una de 

les cinc mobilitats internacionals que 
els alumnes d’El Casal duran a terme 
en els dos anys de durada del projecte.

A Dinamarca, els alumnes cas-
tellarencs van presentar el treball ela-
borat a les aules al llarg d’aquest curs 
sobre la immigració a Castellar, amb 
les dades i les reflexions aportades 
per l’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, que es va reunir amb alguns 
dels alumnes participants abans del 
viatge. A més, els alumnes van tenir 
l’oportunitat de compartir una expe-
riència educativa internacional d’alt 
nivell amb altres joves.  ||  redacció

“Ha estat una de les fires més concorregudes que recor-
dem”, assegura Marta González, dinamitzadora de Comerç 
Castellar, en referència a la Fira Fora Estocs i Molt Més, que 
es va celebrar aquest diumenge entre els carrers Sala Boa-
della, Montcada i Hospital. Segons González, la bona tempe-
ratura i la presència de gent al carrer per veure la Passada 
de Sant Antoni va ser un bon estímul per als comerciants 
que tenien parada a la fira. A més, també va venir gent de 
ciutats del voltant, com Sabadell i de Sentmenat. A la fira 
Fora Estocs i Molt Més hi va haver 33 expositors de sectors 
com la moda, alimentació, aromateràpia, bijuteria i òptica.  

 || redacció

COMERÇ | Fira

Èxit rotund de la Fira Fora Estocs

bREUS

ENSENYAMENT | 3-17 MarÇ

Els centres  escolars castellarencs han donat a co-
nèixer el calendari de visites i jornades de portes 
obertes a les seves instal·lacions. Dimarts 3 obriran 
les portes l’Escola Emili Carles-Tolrà, a les 15 hores 
(repetirà divendres 6 de març a la mateixa hora), i 
l’INS Puig de la Creu, que també ha previst una xer-
rada informativa a les 17 hores. El col·legi El Casal ha 
preparat la reunió informativa i la visita a les seves 
instal·lacions el 4 de març, de 15 a 17 hores. El 5 de 
març, l’Escola Bonavista ha previst fer la visita a 
l’escola i la reunió informativa a les 15.10 hores, que 
repetirà el dimarts 17 de març a les 17 hores. A l’es-
cola FEDAC Castellar, el centre oferirà una xerrada 
informativa el 6 de març, a les 18 hores, i l’endemà, 7 
de març. L’Escola Joan Blanquer ha programat els 
dies 9 i 10 de març la xerrada informativa i la visita a 
les instal·lacions. L’INS Castellar farà la xerrada in-
formativa també el dia 10 a les 18.30 h.  L’11 de març,  
l’Escola Mestre Pla ha programat dues xerrades in-
formatives i visites al centre, a les 15.15 h i a les 17.15 h. 
L’Escola El Sol i La Lluna ha programat el dijous 12 
de març una xerrada informativa i visita a les instal-
lacions a les 15.15 hores. Aquest mateix centre també 
ofereix la possibilitat de visita dissabte 14 de març, a 
les 10 hores. Finalment, l’Institut Escola Sant Esteve 
oferirà una xerrada informativa i visita a les instal-
lacions el 16  i el 17 de març. Podeu consultar tota la 
informació sobre el calendari de visites i portes ober-
tes a les escoles aquí: www.castellarvalles.cat/porte-
sobertesescoles.   || redacció

Jornades de portes obertes 
i visites a escoles i instituts
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Mery ballesta fitxa pel CP Minerva

Mery Ballesta és optometrista i jugadora 
d’hoquei patins. I ara també actriu. La cas-
tellarenca és una de les noves incorpora-
cions del CP Minerva, equip de ficció de la 
sèrie ‘Les de l’hoquei’ en què donarà vida 
a la Bruna, la portera recentment fitxada 
pel club televisiu en la segona temporada 
de la sèrie.

La Bruna és un dels nous quatre fit-
xatges de l’equip, “una jugadora molt com-
petitiva, que no li agrada que li facin gols 
i vol estar sempre a la pista”, segons as-
senyala Ballesta, que tindrà un paper a ca-
vall entre els protagonistes principals i els 
secundaris segons vagi avançant la sèrie.  

La castellarenca sortirà en els 13  ca-
pítols d’aquesta temporada, en què la sèrie 
produïda per Brutal Media i TV3 se centra 
en el dia a dia d’un equip d’hoquei patins fe-
mení, que viurà noves aventures i successos 
continuant la trama de la primera tempora-
da, en què les jugadores tractaran de salvar 
la secció femenina del club.

Aquesta sèrie, rodada en interiors i 
exteriors de Palau-solità i Plegamans i del 
Vallès Oriental, va ser un gran èxit en la pri-
mera temporada, i va arribar fins i tot a la 
plataforma Netflix, que en va adquirir els 
drets de difusió.

La sèrie es va començar a rodar a prin-
cipis de novembre de l’any passat i va finalit-
zar aquest gener, en una segona temporada 
en què es donarà més importància a l’esport 
i es deixarà una mica més de banda l’ado-
lescència de les protagonistes per obrir la 
trama a un ventall més ampli d’espectadors.

La portera creu que “és molt impor-
tant per al món de l’hoquei per donar-lo a 
conèixer i així es pot introduir la gent en 
aquest món. Fins i tot és més beneficiós 

A dalt, Mery 

ballesta –primera 

per l’esquerra 

asseguda–, amb 

les protagonistes 

de la sèrie. A 

sota, la portera 

del Minerva al 

set de rodatge 

de la sèrie.

|| cedides

La portera castellarenca serà una de les noves protagonistes de la segona temporada de la sèrie ‘Les de l’hoquei’ de tv3

per a l’esport femení, perquè estem llui-
tant per fer-nos veure i demostrar que 
l’esport no és només masculí”.

Ballesta, tota una veterana de l’esport, 
amb 21 anys d’experiència en l’hoquei, va 
sorgir del planter de l’HC Castellar per fit-
xar per clubs com el Voltregà o el Manlleu, 
amb qui va disputar finals de la Copa d’Eu-
ropa i va aconseguir gairebé tots els títols 
possibles com l’OK Lliga femenina.

Actualment, a punt de fer els 29 anys, 
és la portera de l’Sfèric de Terrassa de Na-
cional Catalana, la divisió immediata a l’OK 
Lliga. Ara mateix està lesionada després 
d’una recaiguda en una antiga lesió en el 
genoll esquerre –del qual va operar-se la 
temporada passada– i que ella mateixa es 
va haver de posar al lloc al minut tres de la 
segona part en el partit contra l’Igualada, 
líder de la categoria, que van acabar gua-
nyant per 3-1. Una reacció que probable-
ment tindria la Bruna a la sèrie, però que 
aquesta vegada no va ser ficció.

Ballesta ja va aparèixer en tres capí-
tols de la primera temporada fent diferents 
rols, i en la segona va passar el càsting, i va 
obtenir el paper de la Bruna. “Ha estat molt 
dur. Les jornades arribaven fins passades 
les quatre de la tarda i hi havia moments 
en què repetir la mateixa escena es feia 
etern, però és una experiència per  viure 
almenys una vegada a la vida”.

La interpretació, però, difícilment 
serà el futur de Ballesta que remarca que 
“soc optometrista, òptica i jugadora d’ho-
quei, així que no em queda gaire temps 
lliure, però suposo que donaria una res-
posta afirmativa si hi ha una tercera 
temporada”.

Encara no sabem com funcionarà la 
segona temporada, però sí que la porteria 
del CP Minerva estarà ben protegida amb 
una castellarenca sota pals. 

 Albert San Andrés

esports

La UE Castellar s’enfronta 
amb el Terrassa al Cortiella

aprofitant el descans pel carnes-
toltes, el joan cortiella va acollir 
aquest dimecres l’amistós entre 
la ue castellar i el 1r equip del 

terrassa Fc. els de juan antonio 
roldán van caure per 1-5 enfront 
del segon classificat del grup 6 
de tercera divisió, en un partit 
on les dues esquadres van apro-
fitar per a provar diferents siste-
mes i donar minuts a suplents.

Oriol Alcaraz arrenca 
temporada amb un podi

el ciclista castellarenc ha estrenat 
temporada amb un 3r lloc en la 1a 
edició de la cursa internacional Btt 
de Banyoles, on miquel morales (la 

torreta Bike) va emportar-se la vic-
tòria. alcaraz va estrenar els colors 
del seu nou equip, la unió ciclista 
Vilanova - autocars sagalés, des-
prés d’uns anys al tot-Net terras-
sa. aquesta setmana participarà en 
la volta a tolosa (França).
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esports voleibol

L’orgull taronja, desplegat per Carnaval
Segueix la lluita per l’ascens dels equips sènior masculí a i sènior femení b de l’FS Castellar de voleibol

Aquest dissabte passat, el sènior 
masculí A i el sènior femení B es van 
enfrontar amb el Vall d’Hebron B i el 
CV Sant Martí respectivament, però 
amb el mateix objectiu, l’ascens de 
categoria.

El sènior masculí A, actual-
ment sisè a la classificació, s’enfron-
tava amb un dels clubs més potents 
de Catalunya, el Vall d’Hebron. El 
partit va ser intens des del principi, 
començava amb un desavantatge 
per part del Castellar amb una di-
ferència constant d’un punt al pri-
mer set, finalment superat a favor 
dels taronges amb un 25-23. Però el 
Vall d’Hebron no en va sortir gaire 
satisfet i va iniciar el segon set amb 
unes ganes renovades de superar-se, 
i el va guanyar amb un 19-25 després 
de superar la bona defensa taronja. 
De cara al tercer set, el Castellar es 
va tornar a posar les piles i va supe-
rar els bloquejos i els atacs per part 
dels blaus, fent embogir el públic, que 
seguia atentament cada moviment i 
que els animava de forma incessant. 
Finalment, van tornar a guanyar amb 
un 25-23. Pel que fa al quart set, el re-
sultat va ser igual que el del segon, 
amb una derrota de 19-25 al marca-
dor, cosa que va obligar els dos equips 
a jugar el cinquè i últim set.

Les ganes sempre són decisives 
en aquest set i per desgràcia qui hi va 
entrar amb més va ser el Vall d’He-
bron, avantatjat des del comença-
ment amb una davantera de quatre 
punts a causa de la seva lluita cons-
tant per no deixar caure cap pilo-

 Judit Aguilera / Lucía Sánchez / Eva  
Sánchez (estudiants Taller Periodisme Jove)

ta. Però a un punt del final del set el 
Castellar va fer un últim esforç per 
arribar a l’onzè punt, però les ganes 
no van ser suficients per escurçar 
la diferència: el Vall d’Hebron B va 
guanyar amb un 11-15 desolador per a 
l’entregada afició que els estava ani-
mant des de les graderies. Un par-
tit difícil en què ambdós equips van 
donar-ho tot.

Com bé resumeixen les parau-
les de l’entrenador de l’equip, Raúl 
Gálvez, “Ha sigut un partit difícil 
i complicat, podríem haver-lo gua-
nyat, però ens ha faltat una mique-
ta, una marxa més per acabar de 
guanyar-lo”.

El sènior femení B tampoc va 
fer curt, un partit ajustat que van 
lluitar de forma lloable.

Les taronges començaven el 
partit amb molta força tot i anar 
fluixes de jugadores, predominant 
al marcador amb un 25-23, ajustat, 
però guanyant. Al segon set la dife-
rència va seguir sent poca, un 26-24 
que feia patir tant les jugadores com 
el públic.

Però aquesta alegria va durar 
poc, amb un 16-25 al tercer set. Al 
quart set les castellarenques van 
patir una caiguda i van aconseguir 
només 16 punts davant dels 25 de les 
rivals. Això no va fer que deixessin 
de lluitar, i van acabar el partit d’una 
forma molt digna, amb un 13-15.

Paraules de Dani García: “Do-
nades les circumstàncies, que som 
a la fase d’ascens, tot i perdre, me’n 
vaig content de com hem jugat”.

Un dissabte de derrotes per al 
Castellar, però en què van lluitar i 
donar-ho tot. 

A dalt, el sènior A 

femení en el seu 

partit al Puigverd. 

A sota, el sènior 

A masculí en un 

temps mort.

|| j. aguilera
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Segona derrota consecutiva del CB 
Castellar, després de caure a la pista 
del CB Ripollet per 87-82, en un par-
tit en què les individualitats rivals van 
superar el joc d’un equip groc-i-negre 
acostumat a la pressió.

31 punts de Quirós desfan 
les opcions del Cb Castellar 

els de Quim 
Pérez-alarcón cauen 
contra el ripollet

Els de Quim Pérez-Alarcón eren 
conscients que la visita al Frances Bar-
neda de Ripollet seria una de les més 
complicades de la temporada. Una 
pista on els homes liderats per Roger 
Vilanova no donen concessions al rival.

La primera part, però, tot i el do-
mini local en el primer quart (26-22) i 
els 14 punts aconseguits per Antonio 
Quirós, va deixar un marcador total-
ment obert al descans (44-43), en què 
un triple final d’Albert Germà mantenia 
les opcions intactes per als de Castellar.

bÀSqUET | CoPa CataLunya

L’incombustible Quirós (31 punts) 
va esvair les opcions visitants en el 
tercer quart (67-56), en què, amb vuit 
punts més, va ampliar a 11 la diferència 
per afrontar un últim quart en què els 
castellarencs no es van aproximar en 
cap moment i van arribar al 87-82 final.

El CB Castellar segueix en la 12a 
posició amb un balanç de 6-12 i amb tres 
victòries per sobre del descens direc-
te que ocupa el Reus Ploms (3-15), prò-
xim rival dels groc-i-negres aquest diu-
menge al Puigverd (19:00 h).   || a.s.a.

El Cb Castellar va aguantar el ritme durant els primers 20 minuts, però un inspirat quirós va desfer tota possibilitat . || a. saN aNdrÉs

Aquest diumenge es disputarà la si-
sena edició de la Corriols del Vallès, 
la cursa de muntanya que recorre 
els senders i corriols dels dos Valle-
sos i que s’ha consolidat com una de 
les curses de muntanya de referèn-
cia de la zona.

Com a l’edició del 2019, la Cor-
riols tindrà un total de tres recorre-
guts,  amb l’estrella, que serà els 24k, 
que ha patit diverses modificacions 
en el traçat, augmentant la distància 
a 25,7 km i el desnivell positiu a 1.300 
metres. Els participants hauran d’ar-
ribar fins al Pic del Vent (860 m) de 
Caldes de Montbui, passant per Sant 
Sebastià de Montmajor i tornant per 
les roques d’en Jofresa i el turó de Ca-
nyelles (526 m), per entrar de nou a 
Castellar pel camí de Can Cadafalc.

Juntament amb els 14k (15,3 km 
i 700 metres de desnivell) i la segona 

edició de la Mini-Corriols infantil, l’or-
ganització del CA Castellar preveu 
ajuntar al voltant d’uns 400 atletes 
en la prova, un rècord d’assistència.

A més, en aquesta edició, les 
sortides de les dues curses grans es-
taran diferenciades amb 30 minuts 
de separació entre la 24k i la 12k; la 
primera sortirà a les 9 del matí des 
de la plaça Major de Castellar.

Aquesta competició també de-
cidirà la primera edició de la Copa 
Vallesana de Trail, que serà la quar-
ta prova del campionat, després de 
la Primera Marató de Muntanya de 
Catalunya, la Llanera Trail i la Va-
llès Drac Race.

Uns 60 voluntaris faran efec-
tiva aquesta cursa. Les inscripci-
ons estan obertes fins avui, diven-
dres, així com el matí de la cursa.  

|| a. saN aNdrÉs

La Corriols  comença 
a escalfar motors 

Participants de l’edició 2019 de la Corriols del Vallès. || cedida

ATLETISME | aCtuaLitat
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Miguel Ángel López (esquerra) i Raúl Rama (dreta) són nous 1er dan de taekwondo. || cedida

El castellarenc Aleix Navarro contra l’Indústries Garcia en l’etapa del Futsal Pia. || F. pia

ARTS MARCIALS | taekwondo

FUTSAL | aCtuaLitat

El World segueix sumant 
cinturons negres 

Aleix Navarro fitxa pel  
Debreceni EAC hongarès

El davanter castellarenc Aleix Navarro, exjugador de l’FS Farmàcia Yan-
güela Castellar, actualment a les files de la Pia Sabadell, és el nou fitxatge 
del Debreceni EAC de la primera lliga hongaresa de futbol sala. Navarro 
serà professional en una lliga a què arriba per aportar gols i qualitat, i en 
què jugarà fins a final de temporada amb opció per a renovar una més, se-
gons ha confirmat el seu representant Ricard Ferrer.

Debrecen és una ciutat situada a poc més de 200 km a l’est de Buda-
pest, on el DEAC, club centenari i poliesportiu, és setè a la taula. El jugador 
de 23 anys va ser un dels integrants de l’FS Castellar que va classificar-se 
per a la final a quatre de la Copa Catalunya i van ascendir a 3a Divisió amb 
l’equip taronja. Navarro espera tornar a brillar a les files de l’equip honga-
rès, on arriba després d’una etapa exitosa a la Pia, on també ha hagut de 
sobreposar-se a diferents lesions importants.  || a. saN aNdrÉs

Si la setmana passada era el sajio nim Kiko de la Rosa qui va 
rebre el vuitè dan en taekwondo, aquesta la notícia és que dos 
dels seus deixebles del Taekwondo World han aconseguit el 
cinturó negre primer dan. Miguel Ángel López i Raúl Rama 
han vist recompensat el seu esforç en la disciplina assolint 
el cinturó negre que els permet ser jo kyo nim (instructors).

Els lluitadors López i Rama van rebre el diploma de la 
mà del seu mentor, Kiko de la Rosa, en què també van acon-
seguir la categoria de jutge cronometrador.

Els dos lluitadors compten amb una llarga trajectòria en 
el club castellarenc Taekwondo World, on s’han format fins 
a arribar al grau d’instructor assolit. Des de l’entitat caste-
llarenca han afirmat que “agraïm la seva confiança i estem 
molt orgullosos de la feina que realitzen en el dia a dia del 
club”.  || a. saN aNdrÉs

UE Castellar 52 21 17 1 3
cd Badia 45 21 13 6 2
can rull rt cFu 44 21 14 2 5
olímpic can Fatjó 43 21 12 7 2
juv. 25 septiembre 37 21 11 4 6
ue rubí B 35 20 11 2 7
cd llano 35 21 11 2 8
pd pajaril 34 21 10 4 7
cF la romànica 30 20 9 3 8
marina-c. gambús 27 21 7 6 8
cd can parellada 23 21 6 5 10
ud san lorenzo 22 21 5 7 9
ue castellbisbal 21 21 5 6 10
escola planadeu 21 21 5 6 10
c sabadellés 1856 19 21 5 4 12
cF mirasol-Baco u. 15 21 4 3 14
cs juan xxiii 15 21 3 6 12
Fc matadepera 8 21 2 2 17
 

CLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP

UE Castellar - Juv.25 Sept 2-3
matadepera - planadeu 2-4
can parellada - marina 1-2
cercle - pajaril 1-0
castellbisbal - Badia 2-4
la romànica - rubí B suspés
olímpic - juan xxiii 3-3
san lorenzo - mirasol 4-0
can rull - llano 4-2

olesa - masquefa 3-11
Sabadell - HC Castellar 2-3
cadí - sant cugat 2-4
sant ramon - Barberà 3-3
piera - sfèric 8-8
alpicat - montbui 4-3
sentmenat - maresa 8-2

lloret - montmeló 5-2
Manlleu - FS Castellar 7-4
sant cugat - pineda 7-3
montcada - mataró B 4-7
rubí B - can calet 3-1
castellbisbal - parets 3-3
sant julià - cardedeu 4-1

FUTbOL FUTbOL SALA bÀSqUET HOqUEI PATINS
3a CataLana · GruP vi · J21 diviSió d’Honor · GruP i · J15 CoPa  CataLunya· GruP 2 · J18 2a CataLana · GruP d · J20

FaV mataró B 38 15 12 2 1
rubí ceFs 37 15 12 1 2
cFs montcada 29 15 9 2 4
cFs Barri can calet 25 15 7 4 4
Fs sant cugat 25 14 8 1 5
Fs pineda de mar 20 15 6 2 7
ceFs manlleu 20 15 6 2 7
parets Fs 18 15 5 3 7
lloret costa Brava 17 15 4 5 6
FS Castellar 15 15 4 3 8
Fs cardedeu 14 15 3 5 7
sant julià de r. Fs 14 15 4 2 9
Fs castellbisbal 11 15 2 5 8
sporting montmeló 9 14 2 3 9

cB artés  18 14 4
cB ripollet  18 12 6
ue sant cugat  18 12 6
cB cerdanyola  18 11 7
Bàsquet almeda  18 11 7
centre catòlic l’H  18 10 8
cB Navàs  18 10 8
cB alpicat  18 9 9
cB castellbisbal  18 8 10
aese  18 8 10
Bàsquet pia  18 7 11
Cb Castellar  18 6 12
cN tàrrega  18 5 13
reus ploms salle  18 3 15

CLASSIFICACIó  PJ PG PPCLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP CLASSIFICACIó PT PJ PG PE PP

cH cadí 42 19 14 0 5
cp masquefa 39 19 13 0 6
Hc alpicat 38 19 12 2 5
cp sant ramon 35 18 11 2 5
Hc montbui 34 18 11 1 6
ueH Barberà 33 19 10 3 6
HC Castellar 29 19 9 2 8
Hc sentmenat 28 18 8 4 6
Hc piera 28 18 9 1 8
cH s. perpètua 27 18 9 0 9
pHc sant cugat 21 18 7 0 11
ceH sabadell 17 19 5 2 12
club olesa patí 16 19 4 4 11
Hc sfèric 13 18 4 1 13
cp manresa 5 19 1 2 16

reus - Navàs 64-77
aese - tàrrega 68-61
almeda - artés 70-69
centre catòlic - pia 72-64
Ripollet - Cb Castellar 87-82
alpicat - sant cugat 64-59
castellbisbal - cerdanyola 82-90

FUTbOL (UE Castellar)

DISSAbTE 29 FEbRER
Joan Cortiella - Can Serrador
09:30   aleví a – pB sant cugat
09:30   aleví F – cerdanyola
11:00     debutants – santa perpètua
11:00     benjamí c – eF Barberà
12:00     prebenjamí a – Badia
13:15     infantil B – sant quirze
15:00     infantil d – eF Barberà
16:30     infantil a – Natació terrassa
18:00     cadet c – can rull rt 

Partits a fora
09:00    europa sports -  benjamí d
09:00    pB sant cugat -  aleví c
09:45    ripollet cF -  aleví B
10:00    olímpic -  prebenjamí B
12:00    Badia -  aleví e
12:00    cirera ud -  infantil fem
13:00    sabadell Fc -  infantil c
17:00    eF Base ripollet -  juvenil a

DIUMENGE 1 MARÇ
Joan Cortiella - Can Serrador
08:15     veterans – gramanet 
10:15     prebenjamí c – san cristobal 
10:15     benjamí e – can rull rt
11:15     benjamí B – sant cugat Fc  
11:15     amateur fem – sant andreu  
13:30    cadet a – sant quirze
15:30     juvenil B – europa sc

Partits a fora
09:00    sabadell Fc -  benjamí a
11:00    ripollet cF -  aleví B
12:15    eF planadeu -  amateur

AGENDA
deL 28 de Febrer aL 5 de MarÇ

bÀSqUET (Cb Castellar)

DISSAbTE 29 FEbRER
Pavelló Puigverd
09:00    premini  – eB rosella 
10:30    mini  – jac sants Barcelona
16:30    mini  – ae sant andreu N.
18:00    infantil  – ue sant cugat 

Partits a fora
12:00   Bàsquet oms -  premini fem

DIUMENGE 1 MARÇ
Pavelló Puigverd
12:00    júnior  – cat júnior
17:00    sots 25 a  – cB ramon llull 
19:00    sènior a  – salle reus ploms 

Partits a fora
12:00   ae les corts uBae -  cadet 
18:00   cB guinardó -  sènior fem

FUTSAL (FS Castellar)

DISSAbTE 29 FEbRER
Pavelló Joaquim blume
09:00  aleví c – escola pia
10:15     benjamí a – polinyà Fs
11:30     prebenjamí  – montpedrós
12:45     aleví a – lliçà d’amunt Fs
16:00     juvenil a – rubí ceFs
17:30     sènior a – Barri can calet
19:30     cadet a – anjor.es

Partits a fora
13:30    centelles ae -  juvenil B
16:00    sant joan c. at. -  infantil a
19:00    eF montcada -  sènior B
19:15    maristes rubí ce -  infantil B

DIUMENGE 1 MARÇ
Pavelló Joaquim blume
09:00   aleví B – Franciscans
10:15     benjamí B – sant joan c. at.

HOqUEI (HC Castellar)

DISSAbTE 29 FEbRER
Pavelló Dani Pedrosa
16:45    infantil – cH claret 
18:00    sènior 2 cat – Hc sentmenat 

Partits a fora
10:30   ce Noia -  juvenil 

DIUMENGE 1 MARÇ
Pavelló Dani Pedrosa
10:00    benjamí a – cp tordera 
11:15    aleví – cp Vilanova 
12:30    júnior – sHum 

Partits a fora
10:30   Vilafranca -  prebenjamí a
13:30   sant celoni -  prebenjamí B

ATLETISME (CA Castellar)

DIUMENGE 1  MARÇ
Plaça Major
09:00  corriols del Vallès
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El número premiat del
sorteig de figures de 
pessebre ha estat el 6829

el número agraciat en el sorteig de 
les figures de pessebre és el 6829. 
el sorteig es va fer el diumenge dia 

2 de febrer a les 20 h. la persona 
que tingui aquest número cal que 
es posi en contacte amb el grup 
pessebrista mitjançant el correu 
electrònic pessebrescastellar@
gmail.com o per telèfon al 649 977 
380 abans del 31 de maig.

S’obren les inscripcions 
per a la 30a Travessa de 
Castellar a Montserrat

el proper 22 de març el centre ex-
cursionista de castellar ha progra-
mat la 30a travessa de castellar 

a montserrat. les inscripcions per 
poder-hi participar ja estan ober-
tes. es poden fer a l’stop del car-
rer major o bé al local del cec; de 
19  h a 21 h.  la sortida és una marxa 
de resistència de 33 quilòmetres 
i cal tenir un entrenament previ. 

Aquest diumenge, a les 12 hores, Xir-
riquiteula Teatre arriba a l’Auditori 
Municipal amb Laika, la història de 
la primera gossa astronauta que ha 
inspirat aquest espectacle de la com-
panyia badalonina. Es tracta d’un es-
pectacle molt visual, recomanat per a 
nens i nenes a partir de 4 anys, que ex-
plica un episodi fonamental en la his-
tòria dels viatges a l’espai, però que 
també és el relat d’un abús.

L’any 1957, la Unió Soviètica va 
llançar a l’espai un animal per prime-
ra vegada, a bord de la nau espacial 
Sputnik II, per orbitar al voltant de 
la Terra. La gosseta Laika corre per 
Moscou sense ni imaginar-se que el 
seu destí era a les estrelles.

Tot i constituir una aventura 
apassionant, la història de la Laika no 
va acabar massa bé per a la protagonis-
ta. Xirriquiteula explica una història 
paral·lela a la de la Laika, la d’aquells 
que són víctimes d’abusos i que es tro-
ben immersos, sense voler-ho, en les 
lluites de poder de tercers. 

Laika parla de les meravelles 
del cel i, alhora, de les injustícies de la 
Terra. La proposta està dirigida per 
Enric Ases i ha rebut el Premi Drac 
d’Or a Millor Escenografia i el Premi 
Drac d’Or del Jurat Infantil de la Fira 
de Titelles de Lleida 2018.  || m. a.

L’aventura de 
Laika, a escena 
diumenge

AUDITORI | teatre FaMiLiar“Godot parla del sentit de la vida”

· què hem d’esperar-ne, d’‘Espe-
rant Godot’?
Doncs és una producció de la Sala 
Beckett de l’autor del mateix nom 
que la sala, Samuel Beckett. Inten-
ta parlar sobre el sentit de la vida, 
allò cabdal que recorre les nostres 
vides i tot el que fem. Intenta ata-
car aquesta qüestió i mostrar per 
què vivim, com vivim, com és la nos-
tra vida, en un sentit molt essencial. 

· qui explica la història?
Són dos personatges que són no se 
sap on, esperant un tal Godot, que 
vindria a ser la salvació. Nosaltres, 
les persones, també esperem moltes 
coses que no sabem si ens salvaran 
o ens redimiran, o si ens ajudaran a 
trobar el sentit de la vida. En aques-
ta espera, s’avorreixen, es barallen, 
s’estimen, discuteixen, tenen debats 
filosòfics, moments tràgics, mo-

L’obra ‘Esperant Godot’ es presen-
ta aquest divendres, a les 21 h, a 
l’Auditori Municipal Miquel Pont. Es 
tracta d’una producció de la Sala 
Beckett  de l’autor Samuel Beckett 
dirigida per Ferran Utzet. Els per-
sonatges Vladimir i Estragó, al cos-
tat d’un arbre, esperen que arribi 
Godot. Amb aquesta situació escè-
nica podem pensar que s’inicia el te-
atre contemporani occidental.

ENTREVISTA

POL LóPEZ 
Vladimir d’‘Esperant Godot’

  Marina Antúnez

ments divertits, profunds, etcètera. 

· quin és el tema de l’obra?
Pretén fer un retrat de la vida d’una 
parella, ja sigui parella d’amics, de 
pare i fill, de mestre i infant, pare-
lles...

· Hi ha crítica social?
El que hi ha és una voluntat de riu-
re’ns d’aquesta espècie de la qual 
formem part. És un retrat entra-
nyable i sàdic de l’ésser humà, que 
sembla que és molt imperfecte i ab-
surd. I és que no sabem massa què 
fer amb la nostra ànima humana... 

Explica l’ABC de l’humor, trans-
portable a qualsevol país i cultura.  

· Com devia pensar la posada en 
escena, l’autor Samuel beckett?
Samuel Beckett va pensar en Buster 
Keaton i Charles Chaplin com una 
mena de clowns, però que mostren 
l’absurd de l’existència. Nosaltres 
en seguim l’exemple.

· Com ha anat el treball amb el 
director, Ferran Utzet?
Ha anat molt bé. Ja em va dirigir a 
Sopa de pollastre amb ordi. S’hi tre-
balla molt a gust, és molt metòdic, 

delicat, insistent, detallista. Li agra-
da l’esctructura de les peces. Està 
molt interessat a explicar històries 
i en tot el que hi ha darrere, i també 
li agrada la profundiat i el teatre. 
Prova coses arriscades, pel que fa 
al mètode de treball. 

· I el treball actoral amb el com-
pany Nao Albet?
Sempre és un plaer. Tots dos tenim 
molta confiança l’un amb l’altre. Ara 
estem al final de gira, farem Caste-
llar i un altre poble i ja estarem. Tot 
i així , encara anem jugant, trobant 
coses noves al muntatge. 

Pol López, a l’esquerra, al costat del seu company d’escena a ‘Esperant Godot’, Nao Albet.  || cedida
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Jan Díaz actua dissabte al Calissó d’en Roca a les 22 hores. El músic 
va començar als anys 80 a Rubí de manera autodidacta, amb 11 o 12 anys. 
Practicant la guitarra va anar-se formant. Durant tots aquests anys ha 
format part de diversos projectes.  Fa música de cantautor.   || m. a.

Diumenge passat, els Amics de Sant Antoni Abat van dur a terme la 
celebració, amb una cercavila de cavalleries i carruatges que van omplir 
els carrers de la vila durant mig matí. Enguany, va haver-hi presència de 
cavalls procedents de Navarcles, Santa Eulàlia, Sabadell, Polinyà, Sant 
Llorenç, Cabrera de Mar, Santa Perpètua, Sentmenat, Caldes de Mont-
bui, Badalona i Castellar del Vallès. I de les hípiques Catafau, Hípica Pel-
jam, Hípica Castellar i Ecus Natura. Es van servir uns 500 esmorzars i a 
la desfilada hi van participar uns 70 cavalls muntats i unes 50 carrosses. 
L’organització va voler donar les gràcies a col·laboradors i voluntaris, 
“sense els quals no seria possible tirar endavant la passada”.  || m. a.

CALISSó D’EN ROCA | ConCert

TRADICIONS | Sant antoni abat

El cantautor Jan Díaz actuarà 
dissabte al Calissó d’en Roca 

Carrosses i carruatges van sortir 
diumenge en motiu de la Passada

bREUS

el convidat de la 
celebració va ser el 
batlle de Grazalema, 
Carlos Javier 
García ramírez

el dia d’andalusia omple 
de cultura l’espai tolrà

La celebració del Dia d’Andalusia a 
Castellar celebrat el dia 22 va comp-
tar amb la presència de l’alcalde de 
la població gaditana de Grazalema, 
Carlos Javier García Ramírez, a més 
del regidor d’Esports, Via Pública 
i Medi Ambient, Francisco Javier 
Domínguez García. La cita, com és 
tradició, va tenir l’acollida a l’Espai 
Tolrà i hi van assistir 250 persones.

Un any més, l’entitat local Casa 
de Andalucía - Aires Rocieros Cas-
tellarencs va ser l’encarregada d’or-
ganitzar la jornada, que va arrencar 
amb un acte protocol·lari en què l’al-
calde, Ignasi Giménez, i el seu homò-
leg andalús van fer una ofrena de les 
banderes catalana i andalusa, a més 
de fer sonar els himnes respectius 
de Catalunya i d’Andalusia.

El matí va continuar amb les 
actuacions dels cossos de ball locals 
d’Aires Rocieros Castellarencs  i dels 
grups rocieros convidats, molts dels 
quals ja eren habituals a la festa, que 
van venir de poblacions com Parets 
del Vallès, Sentmenat i Sabadell; a 
més dels grups de ball, un dels quals 
de Barcelona. Després hi va haver 
un dinar de germanor.

“Ha anat molt bé, estem con-
tents perquè la gent sempre res-
pon”, considerava la presidenta de 
Casa de Andalucía-Aires Rocieros 
Castellarencs, Montse Da Silva, 
qui també explicava que aquest 
any s’havia canviat l’encapçalament 
del programa i, per tant, la tradici-
onal missa es feia un altre dia a la 
parròquia. “L’alcalde convidat ha 
marxat contentíssim. Li ha agra-

dat molt Castellar, després d’ha-
ver-hi passejat i haver vist el car-
rer Major”.

El Dia d’Andalusia commemo-
ra la celebració d’un referèndum 
l’any 1980 que va propulsar l’auto-
nomia de la comunitat amb plenes 
competències i amb govern propi, 

Actuació dels Aires Rocieros Castellarenses durant la diada andalusa. || aj. castellar

AIRES ROCIEROS CASTELLARENCS | CeLebraCió

que va tenir el suport de set de les 
vuit províncies andaluses. Cada 
any, l’entitat castellarenca aprofita 
la festivitat per convidar un alcalde 
d’una província andalusa diferent, 
cosa que suposa una oportunitat per 
intercanviar cultures entre Catalu-
nya i Andalusia.    || g. plaNs

L’alcalde de Grazalema, Carlos Javier García Ramírez–esquerra – va visitar el carrer

Major engalanat, per Carnaval. || aj. castellar
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el Carnaval escampa diversitat
La rua de dissabte 
va mobilitzar més 
de 500 persones 
en vuit comparses

Els carrers de Castellar es van 
convertir en una catifa de diver-
sitat durant la tarda de dissab-
te passat. Vuit comparses, entre 
aquestes cinc carrosses, van des-
filar per la vila, cadascuna amb 
una disfressa ben original. El rei 
Toltes Papallongues, encapçalant 
la rua a ritme musical, va acon-
seguir reunir la civilització aste-
ca, indis, dansaires peruans, uns 
quants Mike Wazowskis castella-
rencs de Monstres SA, un exèrcit 
de Wonder Womans que ballaven 
a ritme de zumba, grums d’hotel i 
la selecció neozelandesa de rugbi. 
Les ganes de gresca uneixen. 

Durant el matí l’esplai Xiribec 
va recol·lectar ous amb un mantell, 
recollint-los després que els veïns 
els els llancessin des dels balcons, 
per fer la 34a edició de la Truita-
da de Carnaval. Com és tradició, el 
Carnaval abans ja havia arrencat 
al carrer Major al matí. No va ser 
fins a la tarda, però, que va arribar 
la gran rua de Carnaval, amb sor-
tida des de l’Espai Tolrà.

animada comitiva

Una comitiva de més de 500 perso-
nes, a més dels centenars de cas-
tellarencs que van seguir la rua 
disfressats per lliure, va recórrer 
diferents carrers de Castellar: el 
de Portugal, el de Suïssa, el de Bar-
celona, l’avinguda de Sant Esteve, 
el de Sant Pere d’Ullastre, el pas-
seig de Tolrà, el del General Boa-
della, el Major, la plaça de Cal Ca-
lissó i el Passeig, fins a arribar una 
altra vegada a l’Espai Tolrà, on va 
tenir lloc l’entrega de premis, una 
festa a càrrec de DJ RC i DJ Fer i 
el tast de truita de Colònies i Es-
plai Xiribec.

“Ha anat molt bé, perfecta-
ment, jo crec que fins i tot se’ns 
ha fet curta. S’ha respirat ambi-
ent d’alegria, festa i bon rotllo”, 
feia balanç Toni Ruz, del Grup Il-
lusió, entitat que va començar fa 
anys fent de jurat i després d’un 
temps va passar a compondre 
la carrossa principal i la seva il-
luminació. Sobre els premis, con-
sidera: “El nivell ha estat espec-
tacular. Avui han guanyat totes 
les comparses”. Encapçalant la 
carrossa de Toltes Papallongues hi 
havia, a més, el grup Castellar Jove.

reformes al carrer major

L’altre moment culminant del Car-
naval castellarenc, com ja és tradi-
ció, va arribar en una matinal in-
tensa al carrer Major, que va tornar 

 Guillem Plans

a quedar en obres aquest dissab-
te. Però només durant el matí i per 
viure el Carnestoltes. Un any més, 
els veïns s’han tornat a implicar en 
la celebració per disfressar l’espai, 
en aquesta edició com si estigués 
immers en una gran reforma.

Tanques, un contenidor de 
runa, maquinària, eines de treball i 
fustes han inundat el carrer. I dese-
nes de cartells i pancartes: “Aten-
ció, vorera en mal estat” o “Car-
rer Major, tallat per obres”. Per 
tot arreu rondaven paletes i pin-
tors, amb la granota esquitxada de 
colors. Les façanes dels edificis, ta-
pades amb teles i capes de plàstic. 
La idea de submergir el carrer en 
obres va ser d’un infant, el Joan. 
I el veïnat i els comerciants van 
comprar la temàtica, engrescats.

Un dels atractius de la jorna-
da del carrer Major van ser dues 
motos Derbi exposades al carrer. 
“Són les típiques motos que por-
taven els paletes. Les agafaven 
per anar a treballar i a darrere 
portaven una cistelleta amb el 
menjar per dinar. Se’n van ven-
dre moltíssimes”, detalla Pepe 
Casajuana, comerciant del carrer, 
que afegeix que eren molt comunes 
entre els anys 60 i 70. “Com a co-
merciant del carrer Major, puc 
dir que tots els veïns ens donen 
suport amb qualsevol iniciativa 
que es proposi”, celebra, satisfet. 
De fet, la majoria es va llevar a les 
6 del matí per començar a prepa-
rar el carnestoltes. 

Però la festa no només és dels 
veïns, perquè s’hi sumen molts 
més castellarencs, també a l’hora 
d’ajudar i col·laborar. I, com cada 
any, els balcons els reben ben pre-
parats, adornats de banderes de 
la vila, totes llampants. 

En la imatge superior, un moment 

de la rua durant la desfilada de la 

comparsa Azteca Dancers, de l’Escola 

Sant Esteve, Al costat, un detall d’un 

vehicle d’Star Wars que van crear per 

a la comparsa de l’Escola Mestre Pla. 

A baix, una família del carrer Major 

disfressada de pintors. || Fotos: g. 
plaNs i aj. castellar 

RECONEIXEMENTS 
DE LA RUA 2020

Premi a millor carrossa: 
Castellar wars Mestre Pla 
(130 persones)

Premi a millor comparsa: 
azteca dancers (90 persones)

Premi a millor disfressa: 
the brave Fedac indians 
(70 persones)

Els altres grups participants a 
la rua han estat: Grums de l’hotel 
Xiribec, Castellar Sa, Zumberes de 
Castellar, Mama’s i Papa’s i l’agrupació 
tunantera barcelona - Perú.
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Diumenge que ve, dia 1 de març, l’Agrupació Sardanista Amics de Cas-
tellar celebrarà el 43è Aplec de la Sardana, que començarà a les 16 h de 
la tarda al Pavelló Joaquim Blume. Les cobles convidades són La Prin-
cipal de la Bisbal, la Jovenívola de Sabadell i la Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona. Prèviament, al matí, s’ha previst una ballada a la plaça Doc-
tor Robert de Sabadell amb La Principal de la Bisbal. S’interpretaran les 
sardanes Quan els ulls parlen; Entre Sabadell i Calella; Geltruenca; Joan, et 
mereixes això i més; Cap de Creus; Sardana de festa; Imma d’or; Gresca, tabo-
la i ball de rams, i Poble de Celrà. A Castellar, les tres cobles interpretaran 
Un mar de verdor; Esperit sardanista; L’Home dels mil somnis; Pescadors, 
bons catalans; Estimat Francesc, una sardana incògnita; L’Esperxador de 
somnis; Dels fillols als padrins; Jardins de la Torreta; Albirant l’horitzó; Les 
noies de la costa; L’Aplec del vespre, una sardana de concurs; Juny; Capi-
tal del Cava; Castellar, perla del Vallès; Els de Castellar; A Ramon Ventura;  
Sempre a cent i L’Aplec de Sabadell, sisena a l’eliminatòria de la sardana de 
l’any. L’entitat ha previst un concurs de fotografia i servei de bar.   || m. a.

TRADICIONS | PaveLLó JoaQuiM bLuMe

AMICS DE LES ARENES | oFiCi reLiGióS

El març s’obre amb el 43è Aplec de 
la Sardana, a Castellar del Vallès

Per raons de calendari del mossèn de Castellar Txema Cot s’ha decidit 
que es deixen de fer les misses dels diumenges a l’ermita de les Arenes. 
no obstant, cada diumenge les portes del recinte s’obriran d’11 a 13.30 
hores perquè tothom qui ho vulgui pugui visitar l’ermita, així com l’ex-
posició que hi ha a l’interior.    || m. a.

S’aturen les misses que es realitzaven 
a l’ermita de les Arenes els diumenges

bREUS

El Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història va presentar, diven-
dres 21, l’exposició itinerant “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Ca-
talunya” , que s’ha ubicat a la sala d’exposicions Violant Carnera. La 
mostra ha estat organitzada pel CECV-AH, amb la col·laboració amb 
el Grup de Recerca de la Pedra Seca del Centre Excursionista de Cas-
tellar i elaborada per la Direcció General de Cultura Popular i Associ-
acionisme Cultural del Departament de Cultura  de la Generalitat  de 
Catalunya i l’Associació per la Pedra Seca i Arquitectura Tradicional.

Joan Roura, membre del Grup de Recerca de la Pedra Seca del 
Centre Excursionista de Castellar, va explicar que hi ha 156 barra-
ques inventariades a Castellar i va explicar el nexe amb el Centre 
d’Estudis, que els ha servit per trobar documentació sobre les bar-
raques. Va destacar les diferències entre les dimensions de la pedra 
seca arreu del territori, on aquesta arquitectura humil i popular ha 
anat adquirint darrerament molta notorietat. Roura va fer un recor-
regut explicatiu pels panells que composen l’exposició, des del mapa 
geològic que mostra els tipus de pedra que hi ha al nostre país fins a 
les construccions que es poden fer amb la tècnica de la pedra seca.

Per la seva banda, l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, va felicitar 
el grup local de la pedra seca per la bona feina feta recuperant el pa-
trimoni de la pedra seca a Castellar que ens permet conèixer la nos-
tra història. Alhora agraeix el CECV-AH per acollir l’exposició i rei-
vindica l’espai per a exposicions com aquesta.   || m. a.

‘Tota pedra fa paret’ 
s’inaugura a Castellar

Joan Roura explica als assistents alguns detalls de l’exposició. ||  i. Vizuete

Un dels quadres de Rafel Aguilar. || cedida

CALISSó D’EN ROCA | ConCert

EXPOSICIó | ParC tauLí

El castellarenc Rafel Aguilar inaugura 
l’exposició “Expocrida. Reflexos d’un 
món imperfecte” al Parc Taulí de Sa-
badell. Aquesta mostra ja es va presen-
tar l’any 2016 a l’Espai Sales d’El Mira-
dor, a Castellar del Vallès, i va tenir molt 
bona acollida.

Pretén ser una reflexió de l’autor 
sobre algunes passions tòxiques que 
afecten l’ésser humà. “Faig una crida a 
tothom amb les paraules d’Einstein”, 
diu l’artista, que són “La vida és molt 
perillosa. No per les persones que fan 
mal sinó per les que seuen a veure què 
passa”. Aguilar vol fer, amb aquesta ex-
posició, una crítica social sobre diferents 
qüestions que ens afecten, com l’abús, el 
maltractament, l’explotació...

Aguilar és pintor aerografista amb 
més de vint anys d’experiència en el sec-
tor industrial. Fa obra a cases, pisos, sa-
lons, carrosseries, cascos, motos, murals 
i tot el que es vulgui pintar. L’obra de l’ar-
tista es pot veure a totpintura.jimdofree.
com.   || m. a.

L’obra de Rafel 
Aguilar, a Sabadell
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DESTAqUEM

del 28 de febrer al 8 de març de 2020

DivenDres 28
de 18 a 21 h - JOCS
Vine a jugar a El Mirador!
Sala Lluís valls areny d’el Mirador
organització: ajuntament 
(Castellar Jove)

21 h – TEATRE
Esperant Godot
Sala beckett
auditori Municipal
organització: ajuntament

de 21 a 01 h – PROPOSTA
Celebració carnestoltes swing
Sala blava de l’espai tolrà
organització: Subsòl

21.30 h – MÚSICA
Nelu Rovira en concert
C. de barcelona, 42
organització: restaurant La tahona

Dissabte 29
22.30 h - bALL
ball de Carnestoltes amb Alma
Sala blava de l’espai tolrà
organització: Pas de ball i tot 
ballant

Diumenge 1
09 h – ACTE ESPORTIU
6a Corriols del Vallès
Sortida des la pl. Major
organització: Club atlètic Castellar

12 h - PROPOSTA
Espectacle familiar: Laika, de 
Xirriquiteula Teatre
auditori Municipal
organització: ajuntament

16 h - PROPOSTA
43è Aplec de la Sardana
amb les Cobles La Principal de 
la bisbal, Sant Jordi-Ciutat de 
barcelona i Jovenívola de Sabadell
Pavelló Joaquim blume
organització: agrupació Sardanista 
amics de Castellar

16.30 h – CINEMA
Jumanji: Siguiente nivel
auditori Municipal
organització: ajuntament

18 h – bALL
ball a càrrec de Cotton Club
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

19 h – CINEMA
1917
auditori Municipal
organització: ajuntament

Dilluns 2
10 h – PROPOSTA
Ioga oncològic per a malalts 
i familiars
Centre karuna (C. església, 2, baixos) 
organització: Junta local aeCC 
Castellar del vallès

de 10 a 12 h i de 17 a 20 h – PROPOSTA
Portes obertes al Lab Castellar
Lab Castellar 
(últim pis d’el Mirador)
organització: Lab Castellar

Dimecres 4
9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CaP
organització: ajuntament i Àrea 
bàsica de Salut

21 h -  MÚSICA
Open Jam
Ca l’aurora
organització: Ca l’aurora
 

DivenDres 6
17.30 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició 
“Nadryv”
amb música i dansa en directe
Sala d’exposicions d’el Mirador
organització: viena boedo, Laia 
Capdevila, yvette Sánchez, Marta 
López, Meritxell Garcia, Gina rocher, 
Sara bosch, Marta Pérez i núria bernad

de 19 a 23 h -  PROPOSTA
Jocs de taula
espai Sales d’el Mirador
organització: tastaJocs

21 h – CINEFÒRUM
Próxima
auditori Municipal
organització: Club Cinema 
Castellar vallès

Dissabte 7
11.30 h – ConteS
Once Upon a Time: Home, de 
Carson Ellis
L’Hora del Conte en anglès
Ludoteca Municipal
organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres i idiomes Castellar

18 h – TEATRE
Rastres d’Argelers, d’El Maldà
Sala de Petit Format de l’ateneu
organització: ajuntament

18 h – PROPOSTA
Triunfo Magic Revolution
auditori Municipal
organització: dami delusion

20.30 h – TEATRE 
Rastres d’Argelers, d’El Maldà
entrades exhaurides
Sala de Petit Format de l’ateneu
organització: ajuntament

22.30 h – bALL
Nit de ball amb el Duet Zenit
Sala blava de l’espai tolrà
organització: tot ballant

Diumenge 8
a partir 10 h – PROPOSTA
Festa del Patró dels bombers 
2020
espai tolrà
organització: bombers voluntaris 
de Castellar del vallès

de 10 a 14 h – PROPOSTA
Jornada de donació de sang
espai tolrà
organització: banc de Sang i teixits
 

10 h – PROPOSTA
Acte institucional de lectura del 
manifest del Dia Internacional de 
les Dones
a càrrec d’isabel Martínez, directo-
ra de l’Àrea bàsica de Salut
Pl. de Catalunya
organització: Comissió municipal per 
la igualtat d’oportunitats home-dona

10.15 h – PROPOSTA
Caminada: 
Fem passes per les dones!
Sortida des de la pl. de Catalunya
organització: Comissió municipal per 
la igualtat d’oportunitats home-dona

12 h – PROPOSTA
SonaSwing a la plaça de Cal 
Calissó Vermut
Pl. de Cal Calissó
organització: SonaSwing

16.30 h – CINEMA
Dios mío, ¿pero qué te hemos 
hecho... ahora?
auditori Municipal
organització: ajuntament

18 h – bALL
ball a càrrec de Mar i Cel
Sala blava de l’espai tolrà
organització: amics del ball de Saló

18.30 h – PROPOSTA
Tarda de monòlegs: Veu de dona
amb les monologuistes Lourdes 
bayonas, Ángeles trejo i Pepi 
Labrador
Sala de Petit Format de l’ateneu
organització: Comissió municipal per 
la igualtat d’oportunitats home-dona

19 h – CINEMA
El escándalo
auditori Municipal
organització: ajuntament

Cinema: ‘1917’
diumenge 1 ·  19 h ·  auditori 
municipal 

la cinta proposada a l’audito-
ri per aquest diumenge està di-
rigida per sam mendes i s’em-
marca en el gènere del drama. 
està protagonitzada per 
george macKay, dean-charles 
chapman, mark strong , entre 
d’altres. durant la primera 
guerra mundial, dos joves sol-
dats britànics reben una mis-
sió aparentment impossible. en 
una carrera contra rellotge hau-
ran de creuar el territori enemic 
per entregar un missatge que 
evitarà un mortífer atac contra 
centenars de soldats.

Exposició: “Som liles. Una visió quotidiana d’igualtat”
del 6 al 18 de març, de 9.30 a 12.30 h i de 15 a 20 h
escola municipal d’adults · organització: escola municipal d’adults
Hi col·labora: associació de comerciants
Exposició: “Nadryv”
del 6 al 20 de març, de dl. a dv. de 10 a 13 h i de 17 a 20 h
sala d’exposicions d’el mirador
organització: Viena Boedo, laia capdevila, Yvette sánchez, marta lópez, 
meritxell garcia, gina rocher, sara Bosch, marta pérez i Núria Bernad
Visites i jornades de portes obertes a les escoles – curs 2020-2021
del 3 al 17 de març, diferents espais i horaris
organització: centres escolars de castellar del Vallès
més informació: www.castellarvalles.cat/portesobertesescoles
Exposició: “Tota pedra fa paret. La pedra seca a Catalunya”
Fins al 17 de maig, de dimarts a dijous de 17 a 20 h i divendres de 10 a 13 h
sala d’exposicions del centre d’estudis de castellar
organització: centre d’estudis de castellar – arxiu d’Història
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



DEL 28 DE fEbrEr AL 05 DE mArç DE 2020 23

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
divendreS 28 CATALUNYA 
diSSabte 29 ROS 
diuMenGe 01 YANGÜELA 
diLLunS 02 FENOY 
diMartS 03 EUROPA 
diMeCreS 04 CASANOVAS 
diJouS 05 ROS 
divendreS 06 PERMANYER 
diSSabte 07 PERMANYER 
diuMenGe 08 CASTELLAR 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“Les dones són capaces de fer tot el que fan els homes. De vegades, tenim més imaginació que els homes”
Katherine Johnson

@natcerezo @arnaucabeza @magdafs
calcetines prenent el sol cervesa de sant llorenç savall posar fil a l’agulla

MEMÒRIES DE L’ARXIU D’HISTÒRIA 

INSTAGRAM · @lactual

Avui mostrem una altra fotografia del ball de plaça o de gitanes, en aquest cas de Sant Feliu del 
Racó cap a principis de la dècada de 1920. Són dotze homes amb el vestit habitual del ball de gita-
nes i dotze nens disfressats de Pierrot. Acompanyen la colla els típics personatges de la comparsa: 
el Vell i la Vella i l’esbojarrat Esquellot, que porta barretina, una bota, un fuet i unes esquelles pen-
jades a la faixa. || FoNs: arxiu d’Història || autor: descoNegut || arxiuHistoriacastellar@gmail.com 

ball de plaça per Carnestoltes (2), vers 1920

Clínica dental Castellar
Carrer Passeig, 9

www.dentalcastellar.com

Què cal fer a la 
primera visita del 

teu fill al dentista?

Recoma-
nació

penúltima

Jordi Arbonés Font 
24/02/2020 · 70 anys

Conxita Suñé Planas
24/02/2020 · 84 anys

Francisco Alba Rama
24/02/2020 · 95 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

Els experts aconsellen que la primera visita amb 
l’odontopediatra hauria de coincidir amb l’erup-
ció de la primera dent del nadó, i així, donar als 
pares les pautes de prevenció, tècniques de ras-
pallat i hàbits alimentaris que hauran de servir 
d’eines per a la prevenció de patologies, i així, evi-
tar la pèrdua prematura de les dents i/o l’afecta-
ció de les que estan en formació. En la primera 
visita, cal explicar bé als nens i nenes que anar 
a l’odontòleg és bo per a ells i per la seva salut. 
No és convenient donar-los una recompensa si 
accedeixen a anar-hi de bon grat. L’objectiu és 
que els més petits vagin tranquils al dentista. Per 
combatre la por, només cal una mica de pacièn-
cia, explicar pas a pas què farem i anticipar-nos a 
cada moviment. El reforç positiu també és molt 
important: cal dir-los que ho estan fent molt bé! 
És important que els pares parlin de la prime-
ra cita a l’odontòleg d’una manera positiva. Ex-
plicar als més petits que el dentista avaluarà 
les dents i les genives i detectarà si hi ha símp-
tomes de càries o de qualsevol malformació, i si 
les peces s’estan desenvolupant correctament. 
A partir d’aquí tot és senzill: quan cal curar una 
malaltia, per exemple una càries, les anestèsi-
es fan que els nens no sentin cap dolor i marxin 
contents de la consulta. 
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Oscar Vila

Amb 12 anys feia 
timbes de ‘Monopoly’ 
que duraven dies

Arquitecte de sistemes i ‘jugón’
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És arquitecte de sistemes, dissenya sistemes de correu 
electrònic per a grans corporacions, una feina que no té 
res a veure amb una de les seves aficions: jugar. És un 
dels promotors del grup estable castellarenc Tasta Jocs

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
extravertit 
Un defecte que no pots dominar?
tossut
Una persona que admires?
la meva dona
quin plat t’agrada més?
Faves a la catalana amb menta
Un viatge pendent?
al japó
Un músic?
el rock progressiu
Un llibre?
‘1q84’, d’Haruki murakami
Una pel·lícula?
‘amanece que no es poco’, de  cuerda
Un joc?
‘terraforming mars’
Un somni?
Fer un joc de taula
Un comiat?
Fins aviat

”

“

· D’on ve la teva afició pel joc?
Ve des de petit. Quan venia a passar els 
estius aquí, al carrer Caldes, feia timbes 
al garatge de Monopoly que duraven dies. 
Aleshores tenia 12, 13 anys. En aquella 
època no hi havia tants jocs com hi ha 
ara. A partir dels anys 90 se’n van co-
mençar a produir moltíssims, els ano-
menats de l’escola europea (Eurogame), 
com Catan. Son jocs de taula, no de rol, 
que de vegades la gent els confon. 

· què és un Eurogame? 
Un Eurogame és un joc que es basa en 
les regles del joc i no importa tant la te-
màtica. Normalment són jocs de ges-
tió. El jugador ha de gestionar perso-
nes, recursos, coses... Els Ameritrash 
es caracteritzen per tenir moltes mi-
niatures, molt poques regles, són molt 
oberts i tenen moltes excepcions a la 
regla. És anar fent una aventura, amb 

un ninot, a sobre d’un tauler. Són jocs 
de campanya que poden ser molt llargs. 

· quin dels dos t’agrada més?
Jo jugo a tot i es pot compaginar, però 
a mi personalment m’agraden més els 
Euro. Jo soc de jocs de taula, anome-
nats, moderns. Són jocs amb normes 
que no eliminen jugadors, intenten que 
ningú deixi de jugar. Alguns exemples 
són Cuzco, Tikal, Amun-Re, Tzolk’in, 
Zombicide o 7 wonders.  

· quant fa que jugues?
Els primers jocs moderns que vaig tenir 
els vaig adquirir cap el 1996. I he anat 
comprant-ne fins ara. L’última vegada 
que els vaig comptar en tenia 402. Al-
guns encara ni els he estrenat. Tinc de 
tots tipus, molts Euros, també Ameri-
trash i jocs de cartes típics, per passar 
el temps, ràpids, se’n diuen. 

·Tabú, Trivial, Party, Uno... també 
són jocs d’aquest tipus?

No, aquests que dius són jocs de societat. 
Són senzills, no t’has d’escalfar gaire el 
cap i són divertits, per passar l’estona. 
Hi ha molta tipologia de jocs.

· Hi ha indicis que a la prehistòria 
ja hi havia jocs i jugar és comú en 
totes les cultures.
Sí. El joc ha estat sempre lligat a l’ésser 
humà. És una forma d’entreteniment 
i tots necessitem entretenir-nos per 
evadir-nos de les obligacions. A més, 
aquest tipus de jocs t’ajuden a concen-
trar-te, a veure situacions des d’un altre 
punt de vista...

· Perquè deixem de jugar quan ens 
fem grans?
Perquè fem més cas de les nostres obli-
gacions que del nostre lleure. No trobem 
mai temps per divertir-nos o la gent es 
diverteix d’una altra manera, en comp-
tes de jugar, anem a mirar un partit de 
futbol o una pel·lícula. I també hi ha molt 
desconeixement, els jocs de taula que es 

venen als grans magatzems són sempre 
els mateixos... potser si la gent els cone-
gués veuria que són divertits i que tam-
poc és perd tant de temps jugant, que 
no han de ser partides llargues.

· quin recomanes per iniciar-nos?
Un que és molt fàcil i a més hi ha ver-
sió junior és el Carcassone o l’Stone Age, 
que tracta de controlar una tribu, fer-la 
créixer, els has d’alimentar,  construir 
cabanes... és fàcil i a més en una hore-
ta ja has pogut fer una partida.
 
· Com sorgeix la idea de crear el 
grup de jocs Tasta Jocs?
Va ser idea de la meva dona. Em va dir, 
‘perquè no poses un anunci a L’Actual 
per veure si altra gent vol jugar?’. Ho 
vaig fer i em van trucar Josep Maria 
Guitart, Pilar Dellunde... al principi 
quedàvem a casa, anàvem alternant i 
estava bé perquè cadascú tenim jocs 
diferents. Ens hem creat com a grup 
estable i ja en som uns 40. Està fun-

cionant molt bé. Jo buscava algú per 
poder compartir jocs i passar una 
tarda, però ha anat creixent i estic 
molt content, perquè no m’ho espera-
va. A Castellar hi ha més afició al joc 
del que em pensava.

· quan us trobeu?
Els divendres. Ara farem dos divendres 
tancats, és a dir, només per a adults, a 
El Mirador, després farem una oberta, 
fora d’El Mirador, on podran venir els 
infants i una altra, que farem un cop al 
mes, amb la gent de l’Espai Jove, per-
què els joves es puguin introduir en el 
món del joc de taula i tinguin una altra 
opció d’oci a la vila.

· què t’aporta a tu, jugar?
A mi se’m passa el temps volant, és una 
desconnexió total perquè a més, són 
jocs immersius. I si jugues en família, 
per exemple, ara que tothom està tan 
enganxat a les pantalles, és una bona 
manera de compartir temps plegats.  

 Cristina Domene


