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Setmanari d’informació local

La sardana, ara i aquí
cuLtura | p 21

El 43è aplec de la Sardana va reunir diumenge
 400 persones d’arreu de catalunya al pavelló Blume

El 8M guanya pes

Participació de 
rècord a la Corriols

a banda de les lectures de 
manifestos feministes, que 
es faran diumenge al matí, la 
vila tindrà una vintena d’actes 
al voltant del Dia de la Dona

La sisena edició va atraure 
gairebé 450 corredors
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tema de la setmana8M dia de la dona

“Vam aconseguir moltes millores”

Maria del Carmen González, a baix a l’esquerra, amb algunes de les companyes i companys amb qui treballava a la Fàbrica Tolrà. || cedida

González treballava a filatures de la fàbrica Tolrà. || cedida

Poc podien pensar les milers de dones 
treballadores tèxtils que van sortir a 
protestar als carrers de Nova York el 
8 de març de 1875 que aquesta data es-
devindria –amb el temps– un dia inter-
nacional i una jornada reivindicativa 
a favor dels drets de les dones arreu 
del món. Aquelles dones de meitats 
del segle XIX demanaven, en plena 
revolució industrial, el mateix que 
dècades després demanava la caste-
llarenca Maria del Carmen González 
juntament amb altres companyes i 
companys: reivindicar millores en 
les condicions laborals de les fàbri-
ques tèxtils, en aquest cas, de la Tolrà.

Tenia 17 anys quan va entrar a la 
fàbrica castellarenca, a mitjans dels 
70: “Va ser la meva primera feina 
i estava a contínues, a filatures. 
Quan vaig entrar les condicions de 
treball no tenien res a veure amb 
les que vam aconseguir posterior-
ment. Els superiors eren molt dicta-
dors, havies de fer el que ells deien, 
no teníem gaire seguretat en el lloc 
de feina... I aquests problemes van 
anar desapareixent a mesura que 
els sindicats vam anar fent força”. 

Aleshores, els torns eren de 8 
hores i tenien 15 minuts per esmorzar. 
Malgrat tot, l’empresa Tolrà era reco-
neguda pel bon tracte als treballadors. 
“Els records són bons. La Tolrà era 
una empresa avançada respecte a 
altres. Això no impedia que enca-
ra hi havia molts drets a assolir i 

  Cristina Domene 

Dona | SiNDicaLiSmE

a les portes del 8m, 
maria del carmen 
González recorda el 
moviment sindical 
i el paper de la 
dona en els darrers 
anys de la tolrà

havia un moviment molt important 
a Vidrala, que funcionava molt bé i 
a través de gent que treballava a la 
fàbrica del vidre i que era sindica-
lista, em vaig ficar a UGT. Segons 
la meva opinió, com a sindicat era 
millor a l’hora de defensar el treba-
llador. Vam reivindicar pujada de 
sou, millora de vestuari per prote-
gir-nos, com ulleres o guants, o més 
hores de descans”. 

L’extreballadora de la Tolrà re-
corda algunes batalles que van aca-
bar en victòria, com quan van haver 
de negociar Expedients de Regulació 
d’Ocupació (ERO) a principis dels 80. 
El sindicat de la UGT va aconseguir 
que la gent que plegava pogués cobrar 
els dies que havia estat a l’atur. Afe-
geix que mai va copsar un tracte di-
ferent pel fet de ser dona, ni amb els 
seus companys de sindicat, que excep-
te dos, eren tot homes, ni a l’empre-
sa. “Vaig anar a negociar a Barcelo-
na, quan volien tancar la Tolrà, era 
l’única dona i no em vaig sentir mai 
discriminada. Era més complicat 
que les dones formessin part activa-
ment d’un sindicat perquè la majo-
ria portaven la responsabilitat dels 
fills i de la casa. Jo vaig tenir la sort 
que amb el meu marit, que també 
estava en el món del sindicat, anà-
vem tots dos a l’una”. 

Quan la Tolrà va decidir tancar 
per la crisi que travessava el sector 
tèxtil va ser un moment complicat i 
de molta lluita. “Va ser dur perquè 
s’havia de fer vaga, i molta gent no 
ho volia. Jo en vaig fer moltes. Crec 
que en els anys de lluita es van acon-
seguir moltes millores en el món 
laboral i avui dia s’estan perdent. 
Vam lluitar per salaris més alts, 
per tenir dies de vacances conti-
nuats, que abans es feien partits... 
i ara s’estan perdent molts drets, 
molts”. González recorda que per 
aconseguir avenços i progrés s’han 
de fer vagues “i la gent ara no està 
disposada, i així, es van perdent els 
drets.  No hi ha tant sentiment de 
lluita com abans”, conclou. 

Va ser l’any 
que l’onU va 

declarar el 8 de 
març com a Dia 
internacional de 

la Dona 

1975
coses per les quals lluitar”, recor-
da González, que es va afiliar al sin-
dicat UGT poc després de començar 
a treballar, als 18 anys. Recorda que 
també hi havia altres sindicats com 
CCOO, CNT, USO i Ràdium, aquests 
dos últims per a treballadors que te-
nien càrrecs alts i formació com mes-
tres o contramestres, normalment 
només per a homes.  

“Em vaig decidir afiliar-me 
perquè jo soc reivindicativa des 
que vaig néixer, la lluita em ve del 
meu avi”. De fet, als 17 anys va estar 
detinguda 48 hores per fer de piquet 
en una empresa tèxtil de Sabadell. 
Antoni Farrés, aleshores advocat la-
borista i després alcalde, va ser qui la 
va treure del calabós. “Quan em vaig 
afiliar, CCOO era la força més gran 
a l’empresa, però vaig optar per la 
UGT perquè en aquell moment hi 



DEL 06 AL 12 DE mArç DE 202004

dia de la dona activitats

Un centenar de persones s’han ins-
crit fins al moment a la caminada 
“Fem passes per les dones”, una 
proposta gratuïta i oberta a tot-
hom que tindrà lloc diumenge 8 de 
març i que serà una de les activi-
tats principals que enguany com-
memoraran a Castellar del Vallès 
el Dia Internacional de les Dones.

La sortida engegarà des de 
la plaça de Catalunya just després 
que la directora de l’Àrea Bàsica 
de Salut, Isabel Martínez, porti a 
terme l’acte institucional de lectu-
ra del manifest del Dia Internaci-
onal de les Dones, que tindrà lloc 
a les 10 h. “Hem proposat la lec-
tura a la Isabel per la seva tra-
jectòria professional i perquè 
considerem que és una dona po-
tent a Castellar, rellevant i una 
persona molt voluntariosa”, ha 
manifestat Àngela Bailén, regi-
dora de Feminisme. Bailén ha afe-
git: “Hem de continuar lluitant 
per acabar amb l’esquerda sa-
larial, amb la violència masclis-
ta i aconseguir una societat pa-
ritària, però aquest 8 de març 
vull posar èmfasi en què tots els 
drets que hem assumit gràcies a 
dones valentes es poden perdre 
si no continuem lluitant. Tenim 
partits d’ultradreta, antifemi-
nistes, que neguen la violència de 
gènere dins les institucions, do-
nant suport a governs. Però que 
s’hagin assolit no vol dir que no 
es puguin perdre per l’amenaça 
de l’ultradreta”. 

Després de la lectura, comen-
çarà, a les 10.15 h, la caminada, que 
tindrà dos recorreguts: un de 6,7 

km i un de 4,4 km. A l’hora d’apun-
tar-s’hi, a través del formulari ha-
bilitat al web municipal, a www.
castellarvalles.cat/caminada8M, 
les persones interessades hauran 
d’especificar quin dels dos recor-
reguts volen completar.

escac i mat al patriarcat 
El mateix diumenge, el col·lectiu 
feminista de Castellar Les Carne-
ra han programat a les 10 hores, a 
la plaça d’El Mirador, un esmor-
zar que acompanyarà la lectura 

8m: la necessitat de seguir lluitant 

Concentració que es va fer per la Commemoració del 8 de març de 2019 als jardins del palau Tolrà.  || arxiu

D’esquerra  dreta, Viena Boedo, Marta pérez, Laia Capdevila i Yvette Sánchez. || m. a.

 L’ajuntament, entitats i col·lectius han programat una vintena d’activitats pel Dia de la Dona

 Cristina Domene

del manifest. “Després anirem 
cap a la manifestació de Saba-
dell, es recomana portar calçat 
còmode i aigua”. A la ciutat veïna, 
l’acte central tindrà lloc a les 13 h a 
la plaça del Dr. Robert. Membres 
de la taula de Gènere, Feministes 
i LGTBI llegiran el manifest i tot 
seguit la sabadellenca Santa Salut 
oferirà un concert. 

dones d’erc

D’altra banda les dones d’ERC par-
ticiparan de la jornada reivindica-

tiva amb una parada que s’instal-
larà diumenge 8 de març entre les 
11 i les  13.30 hores davant de la Bi-
blioteca Municipal Antoni Tort. A 
la parada hi haurà tallers de polse-
res liles i un panell on tothom qui 
ho vulgui  podrà escriure frases re-
latives a la dona, a les seves espe-
rances, als seus desitjos o denún-
cies o queixes. 

Finalment, diversos establi-
ments comercials de Castellar llui-
ran cartells amb missatges de dones 
entre el 6 i el 18 de març.  

aGEnDa

a banda de les propostes centrals 
de diumenge 8 de març, les 
activitats per commemorar el 
Dia internacional de la Dona –
proposades per l’ajuntament, 
entitats i partits– s’allarguen 
durant tota la setmana. Han estat 
organitzades per la regidoria de 
Feminisme, el club cinema castellar 
Vallès, la Biblioteca municipal 
antoni tort, l’Escola municipal 
d’adults, el col·lectiu feminista les 
carnera, Dones Erc i la creu roja. 
també hi han col·laborat cal Gorina, 
l’associació de comerciants i l’Etc

Divendres 6
21.00 - cinema
cinefòrum: ‘Próxim’
auditori miquel Pont.

Divendres 6
09.30 - Exposició
“Som liles. una visió quotidiana 
d’igualtat”. Escola municipal 
d’adults. Fins el 18 de març.

Dissabte 7 
Dues sessions 18.00 i 20.30 - teatre. 
‘rastres d’argeles’, d’El maldà. Sala 
de Petit Format de l’ateneu            

Dissabte 7 
20.30 - akelarre a cal Gorina. 
Servei de barra i música. cremem el 
patriarcat.  

Diumenge 8 
18.30 - tarda de monòlegs: ‘Veu  
de dona’. Sala de Petit Format de 
l’ateneu.            

Diumenge 8 
19.00 - cinema. ‘El escándalo’. 
auditori miquel Pont. 

Dilluns 9 
17.00 - cinema. cinefòrum. Local de 
creu roja (pl. Llibertat, s/n) 

Dimarts 10 
17.00 - taller especial 8m: Biodansa 
creu roja (pl. Llibertat, s/n) 

Dimecres 11 
17.00 - Lectura-cafè del manifest en 
honor de la dona. Bar avenida (av. 
Sant Esteve, 76) 

Dimecres 11 
21.00 - Lectura dramatitzada: “totes 
8 en diem 8”. Sala de Petit Format de 
l’ateneu                                      

Dijous 12 
17.00 - taller de defensa personal. 
Local de creu roja (pl. Llibertat, s/n) 

Divendres 13 
17.00 - taller especial de “labors”: 
teixint somnis. Local de creu roja 
(pl. Llibertat, s/n) 

Divendres 13 
20.00 - Projecció. DocsBarcelona del 
mes: “De nit, elles ballen”. auditori 
miquel Pont 

SaLa D’ExpoSiCionS 
D’EL MiraDor | 8m

Divendres s’inaugura 
l’exposició ‘nadryv’, 
una mostra que recull 
l’obra de nou artistes 
castellarenques

Divendres a les 17.30 h s’inaugura 
Nadryv, un exposició que mostra 
l’obra de nou artistes castellaren-
ques i que es podrà veure fins al 20 
de març, a la Sala d’Exposicions d’El 
Mirador.  Viena Boedo, Laia Capde-
vila, Yvette Sánchez, Marta López, 
Meritxell Garcia, Gina Rocher, Sara 
Bosch , Marta Pérez i Núria Bernad 
segueixen un mateix fil conductor, 
la dona, i cada una desenvolupa la 
idea: “Veureu fotografies, dibuixos, 
objectes, pintures, cadascuna ha fet 
el que sentia”, diu la Laia. Ella s’ha 
dedicat, aquesta vegada, a pintar 

cossos de dones per apoderar-les, “i 
alhora, apoderar-me a mi mateixa”. 
Les artistes provenen de diverses 
disciplines artístiques: belles arts, 
disseny gràfic, il·lustració, “i aquest 
any volíem recollir més artistes per 
no tornar a ser les de l’any passat 
i volíem donar visualització a la 
‘performance’, també”, afegeix 
Yvette Sánchez, i per aquest motiu 
s’han convidat ballarines i músics, 
que el dia de la inauguració faran 
una acció en directe. La Yvette ha 
escollit el tema floral per reforçar el 
fet “de la importància d’estimar-se 
a una mateixa, valorar-se”. 
La Marta s’ha basat en el docu-
mental Els 500 nens robats de la dic-
tadura sobre el cas argentí “per fer 
gravats de retrats de les  dones de 
la Plaza de Mayo, les fundadores”. 
La Viena s’ha decantat per quadres a 

l’oli de gran format, “Volia transmetre 

el sentiment d’angoixa i ofegament 

davant de certes situacions que m’he 

trobat pel simple fet de ser dona”, 

explica.   || marina antúnez
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ErC | ajut EStuDiS

La convocatòria per optar a la 
Beca d’Estudis Oriol Papell res-
tarà oberta fins al proper 19 de 
març. És la 5a d’edició d’aquest 
ajut d’estudis que va crear la sec-
ció local d’ERC en memòria del 
jove polític republicà i castella-
renc, Oriol Papell, que va impul-
sar les JERC a la vila. El projecte 
també té per objectiu potenciar 
el jove talent castellarenc, i pre-
miar l’esforç i l’emprenedoria.

Concretament, la beca és 
per a estudis postobligatoris, 
des de batxillerat, passant per 
cicles formatius, graus universi-
taris, màsters o postgraus, entre 
altres cursos. Val a dir que en-
guany l’ajut tindrà una dotació 
econòmica de 2.000 euros que 
es finançarà amb una aporta-
ció del sou dels cinc regidors 
republicans que formen part 
del consistori. 

Finalment, la convocatò-
ria, que es va obrir el febrer 
passat, es tancarà el pròxim 
19 de març, data en què fina-
litzarà el termini per presen-
tar la memòria i la sol·licitud, a 
través d’un formulari al portal 
web de la formació política. La 
bases de la convocatòria també 
es poden consultar en aquest 
mateix portal. La resolució dels 
guanyadors de la beca es farà 
pública el 14 d’abril, jornada en 
què ERC Castellar atorgarà el 
premi anual dels Valors Repu-
blicans.  || redacciÓ

La Beca Oriol 
Papell resta 
oberta fins a 
Sant Josep

La policia local ha iniciat d’ofici les 
tasques per identificar diversos me-
nors d’edat del municipi que en les 
darreres setmanes han protagonit-
zat baralles de carrer enregistra-
des i difoses a través de les xarxes 
socials i de canals de missatgeria 
instantània, com ara WhatsApp. 
Així ho ha comunicat l’Ajuntament 
de Castellar del Vallès i ha anunciat 
que “es posarà en contacte amb 

Denuncien baralles entre menors

L’ajuntament 
identificarà d’ofici 
els menors implicats 
en baralles que es 
difonen per les xarxes

  redacció

SUCCESSoS | Suma+ caStELLar

Captura de pantalla d’una de les 

baralles entre menors que estan 

corrent per les xarxes. || cedida

les famílies dels joves implicats 
per tractar els fets i evitar que es 
tornin a reproduir”.

Així mateix, el consistori 
també ha informat que farà se-
guiment del cas a través de l’equip 
bàsic d’atenció social primària i de 
manera coordinada amb el centre 
d’educació secundària a què perta-
nyen algunes les persones que s’es-
tan identificant en aquests vídeos 
que estan circulant.

compartir vídeos pot ser delicte

Alhora, el consistori recorda a tota 
la ciutadania que la difusió de con-
tinguts audiovisuals d’aquest tipus 
a través de les xarxes socials pot ser 
constitutiva de responsabilitat penal. 
En aquests vídeos es poden veure ba-
ralles entre menors envoltats d’altres 
nois i noies que, en alguns casos, en-
registren el succès que en algun cas 
fins i tot comporta alguna ferida.  

Enguany, els Bombers Voluntaris de Cas-
tellar del Vallès celebraran Sant Joan de 
Déu per partida doble. D’una banda, per-
què és el patró dels bombers, i de l’altra, 
perquè és el 35è aniversari de la implan-
tació dels bombers a la vila.

Així, diumenge que ve, a partir de les 
10 del matí, els Bombers han preparat una 
festa a l’Espai Tolrà. En altres edicions, 
l’epicentre de la celebració se situava al 
parc de bombers, però en aquesta ocasió 
totes les activitats es concentraran diu-
menge al matí a l’espai firal. Entre els plats 
forts de  la jornada, es plantaran a peu de 
carrer una mostra de vehicles d’emergèn-
cies del parc, de camions de gran tonatge 
i altres unitats clàssiques que estan fora 
de servei, i que vindran d’arreu de Cata-
lunya. “Serà tot un espectacle. Els ca-
mions són grans i es poden obrir per 
ensenyar-los”, explica Cisco Altarriba, 
cap del parc de bombers de Castellar. A 
més, els vilatans també podran veure de 
prop un helicòpter. 

Val a dir que, enguany, tenint en 
compte la nova ubicació, no es progra-
maran exhibicions d’excarceracions o 
de rescats, però sí que s’instal·larà una 
barra de descens de bombers, a l’estil d’un 
parc de bombers, perquè els vilatans pu-
guin assaborir la sensació d’imminència i 
adrenalina davant d’una operació. També 
s’hi instal·larà una àrea d’inflables per als 
més menuts. “No farem jornada de por-
tes obertes al parc perquè no hi serem. 
Però tothom que el vulgui visitar pot 
venir qualsevol altre dia i li ensenya-
rem”, assegura Altarriba.

Com és habitual, la festa tindrà un 
tret de sortida dolç i reconfortant. Al punt 
de les 10.30 hores s’ha programat una xo-
colatada, tot i que durant tot el matí s’ha-
bilitarà un servei de bar. 

La posada de llarg dels Bombers Vo-
luntaris estarà vinculada a una campa-
nya solidària. Per quart any consecutiu, el 
parc de Castellar participa en el projecte 
Bombers amb Cor que es va impulsar fa 
sis anys per part del col·lectiu de Bom-
bers per donar suport al Banc de Sang i 
de Teixits de Catalunya. “A hores d’ara, 
som més de 50 parcs de bombers que 
hi col·laborem. Es tracta d’una cam-

35 anys dels Bombers de castellar 

La Festa del patró dels Bombers comptarà amb activitats per a tota la família.  || arxiu

L’epicentre de la Festa del Patró dels Bombers es traslladarà a l’Espai tolrà diumenge que ve

  rocío Gómez 

panya de recollida extraordinària de 
sang per aconseguir reserves de sang 
per Setmana Santa, que és un perío-
de en què baixen i sempre sorgeixen 
emergències, hi ha mancances”, deta-
lla el cap del parc.

Tanmateix, la celebració també 
reivindica la feina que dia a dia fan els 
bombers, i vol obrir un fil directe amb 
la ciutadania. “Per part de la gent i de 
l’Ajuntament sempre hem rebut l’es-
calf i el reconeixement. Ara bé, és evi-
dent que encara ens manquen recursos, 
tot i que de mica en mica, la situació va 
millorant”, conclou. 

BoMBErS 
aMB Cor                                  
per 4t any 
consecutiu, el 
parc participarà 
en la campanya de 
donació de sang  

xoCoLaTaDa 
a partir de les 
10.30 h a l’espai 
tolrà. també 
s’hi instal·laran 
inflables infantils  

BoMBErS | FESta Patró

Mariona Sánchez (Brodats Mariona), Montserrat Cadafalch (La Botiga de 
les Llanes), i Núria Moix (Clínica Veterinària Novavet) han rebut aquesta 
setmana els guardons que atorga l’Ajuntament de Castellar en el marc del 
concurs d’aparadors de Nadal de 2019. En concret, els premis han consis-
tit en tres xecs, per valor de 500 euros el primer premi (Brodats Mariona), 
300 euros el segon premi (La botiga de les Llanes) i 100 euros el tercer premi 
(Clínica Veterinària Novavet). L’acte de lliurament es va celebrar a l’alcaldia 
del Palau Tolrà, i va comptar amb l’assistència de l’alcalde de la vila, Ignasi 
Giménez, i de la regidora d’Activitat Econòmica, Anna Marmol. || redacciÓ

CoMErÇ | DiStiNciONS

Premis pels aparadors de Nadal
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Gairebé 450 famílies castellaren-
ques van rebre ajuts municipals de 
la Regidoria d’Atenció Social i Salut 
Pública per necessitats socioeconò-
miques l’any passat. Aquesta xifra 
implica un creixement en 63 famílies 
més ateses respecte al 2018 i es tra-
dueix en un increment de la despesa 
per aquest concepte del 10% que ar-
riba als 230.000 euros, 21.000 euros 
més que al 2018. El regidor de Ser-
veis a les Persones, Joan Creus, ana-
litza aquest augment recordant els 
profunds anys de crisi viscuts fins 
fa uns tres anys i que “les famílies 
que ho van patir de manera més 
significativa han cronificat la seva 
situació, s’han fet gairebé irrever-

sibles”. Creus apunta que, “sense el 
suport de l’administració, aques-
tes famílies tindrien encara més 
dificultats per tirar endavant”. 
Tot i les bones xifres d’atur, simi-
lars a l’etapa anterior a la crisi, “les 
condicions laborals han patit una 
baixada respecte els salaris que 
es cobraven abans de la crisi i per 
tant avui en dia la mala notícia és 
que tenir ocupació tampoc et ga-
ranteix treure’t de dificultats”.

prestacions a la infància

Aquesta despesa social, que es va 
donar a conèixer al Consell Muni-
cipal Sociosanitari, celebrat fa un  
parell de setmanes, obeeix princi-
palment a les prestacions concedi-
des de forma prioritària a la infàn-
cia (51% de l’import total), a temes 
relacionats amb l’habitatge i la po-
bresa energètica (20%), i a la utilit-
zació del transport públic (11%). El 
18% restant es va destinar a l’acció 
solidària amb entitats socials (Obra 
Social Benèfica i Càrites) i a ajuts 
d’alimentació, subministraments, 
serveis mèdics o a la realització d’es-
tudis a l’Escola Municipal d’Adults, 

creix el nombre de famílies 
que s’acull als ajuts socials
L’any passat 446 
famílies van rebre 
ajuts per necessitats 
socioeconòmiques, 
63 més que el 2018

  redacció

diversitat i inclusió

Com a novetat, el Consell Municipal 
Sociosanitari també va tractar les ac-
tuacions que està promovent la nova 
Regidoria de Diversitat i Polítiques 
Inclusives, adreçada a promoure ser-
veis i ajuts per a les persones amb al-
tres capacitats i les seves famílies. 
Entre altres aspectes, es va infor-
mar que el Punt d’Informació per a 
Persones amb Discapacitat va aten-
dre el 2019 276 visites d’un total de 
195 persones diferents. A més, s’han 
atorgat ajuts a les escoles per valor 
de 35.200 euros per a la contractació 
de personal vetllador, una aposta en 
col·laboració amb SUMA Castellar. 

entre d’altres.
Pel que fa al nombre d’aten-

cions, els Serveis Socials d’Aten-
ció Primària van donar servei l’any 
2019 a un total de 1.444 unitats fa-
miliars (32 més respecte l’any ante-
rior), amb les que van dur a terme 
un total de 3.730 entrevistes. Prin-
cipalment, es van tractar situacions 
relacionades amb ingressos insu-
ficients per assumir despeses bà-
siques, en especial consums ener-
gètics i habitatge. A més, també es 
van tractar aspectes vinculats al su-
port a la dependència, la diversitat 
funcional i a la infància i la família, 
a dificultats en les relacions famili-
ars i a problemàtiques vinculades 
amb la salut.

habitatge

En matèria d’habitatge, l’any pas-
sat pràcticament es van doblar els 
ajuts d’urgència, fins a arribar a un 
total de 42.657 euros adreçats a un 
total de 42 famílies. Cal destacar 
que els Serveis Socials van dur a 
terme el 2019 informes de vulnera-
bilitat amb l’objectiu que les com-
panyies no tallessin el subministra-

ment a 167 famílies amb dificultats 
econòmiques, 54 noves demandes 
respecte l’any 2018.

La Borsa de Mediació per al 
Lloguer Social va gestionar 70 ha-
bitatges de lloguer. A més, el ser-
vei va gestionar 224 sol·licituds 
d’ajuts al lloguer, atorgades pel Mi-
nisteri de Foment i la Generalitat, 
de les quals se’n van aprovar 132. 
L’import d’aquests ajuts va ascen-
dir a 292.000 euros. Tanmateix, 
25 ajudes aprovades no van comp-
tar amb pressupost. Així mateix, 
uns 28.500 euros més es van des-
tinar a arrendaments en habitat-
ges d’emergències.

La regidora anna Margalef repassa alguna de les dades del Consell Sociosanitari. || i. v.

L’atenció de dones en situació de vio-
lència masclista i als seus fills i filles 
es reforça al Vallès Occidental amb 
la posada en marxa del nou Servei 
d’Intervenció Especialitzada (SIE), 
que estarà ubicat al carrer de les 
Valls de Sabadell. Aquest recurs de 
la Generalitat de Catalunya compta 
amb un equip integrat per persones 
titulades en psicologia, psicologia in-
fantil, treball social, educació social 

Nou servei per atendre dones en 
situació de violència masclista

El conseller El Homrani, a la dreta, amb autoritats municipals i comarcals. || generalitat

i dret, que ofereix atenció integral 
durant el procés de recuperació i 
reparació a dones en situació de vi-
olència masclista i també a les filles 
i fills a càrrec.

Amb el SIE del Vallès Occi-
dental ja són tretze els que estan 
actius arreu del país, concreta-
ment al Segrià, Gironès, el Baix 
Llobregat, el Baix Ebre, el Ma-
resme, el Tarragonès, l’Anoia, 

l’Alt Urgell, el Barcelonès, el 
Bages, el Garraf i el Vallés Orien-
tal i el Vallès Occidental.  Durant 
el 2020 està previst que s’obrin 
3 SIE més.

El conseller Chakir el Hom-
rani va explicar en la inauguració 
que va tenir lloc dimecres passat 
que “hem fet una aposta políti-
ca claríssima de la millora de 
la capacitat que tenim com a 
país d’atendre les dones que 
han patit violència masclista 
i d’acompanyar-les en el pro-
cés de recuperació i repara-
ció” i ha destacat el “deure ètic 
i moral” de totes les administra-
cions de treballar conjuntament 
per combatre aquesta xacra. “El 
SIE ha de ser un espai de re-
ferència per a tots els ajunta-
ments del Vallès Occidental, 
pel Consell Comarcal, pels ser-
veis socials, de salut, educatius 
i per a la xarxa d’associacions 
de dones”, ha afirmat El Hom-
rani. Enguany el Departament 
invertirà 3,2 milions d’euros a 
obrir 8 nous SIE per a la recu-
peració de dones que han patit 
violència masclista, dels quals 
cinc ja estan en funcionament.  

CoMarCa | SErVEi D’iNtErVENció ESPEciaLitzaDa

ConSELL SoCioSaniTari | BaLaNç

El CAP de Castellar prepara una 
nova conferència per posar en 
valor una teràpia energètica que 
fa temps que estan oferint a Cas-
tellar a través del servei de pres-
cripció social en col·laboració 
amb l’entitat Amics de Castellar 
i el grup de terapeutes volunta-
ris. Es tracta de l’anomenada te-
ràpia de polaritat. Aquesta és una 
teràpia energètica que combina 
tradicions curatives d’Orient, 
com l’ajurvèdica i la medicina 
tradicional xinesa, i d’Occident, 
com l’osteopatia, la neuropatia i 
la quiropràxia.

Els interessats podran as-
sistir a la sessió prevista pel di-
mecres, 11 de març, a les 19 hores 
a la Sala d’Actes d’El Mirador. 
L’acte serà presentat per la doc-
tora del CAP Castellar Rosa Va-
llès i comptarà amb la participa-
ció de la terapeuta especialitzada 
en aquesta disciplina Ángeles 
Ruiz Guijarro.

Segons els impulsors 
d’aquesta teràpia, inspirada en 

SaLUT | PrEScriPció SOciaL

Xerrada sobre la 
teràpia de la polaritat

els treballs del doctor Randolph 
Stone, la polaritat es basa en els 
principis universals de l’energia 
d’atracció, repulsió i neutralitat, 
la interrelació conforma els aspec-
tes de la nostra vida, es tracta d’un 
sistema terapèutic holístic enfocat 
en l’en la construcció de la salut en 
què la persona participa de mane-
ra activa.La teràpia de polaritat té 
com a objectiu restablir el lliure flux 
de l’energia vital interna i facilitar  
l’equilibri del nostre sistema energè-
tic. Quan l’energia perd el seu equi-
libri o es bloqueja, provoca un estat 
de malaltia.  || redacciÓ

L’acte tindrà lloc dimecres que ve a les 
19 hores a la sala d’actes d’El mirador

randolph Stone, pare de la teràpia. || cedida
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Dissabte passat, Perpinyà va viure una 
gran concentració de catalans per assis-
tir a l’acte del Consell per la República 
presidit per l’eurodiputat i expresident 
de la Generalitat, Carles Puigdemont.  
Entre les més de 150.000 persones que 
s’hi van concentrar, hi va haver cinc 
autocars que sortien de Castellar, un 
de Junts x Castellar i quatre de l’ANC. 

El portaveu del grup municipal de 

cinc autocars de castellar, al 
consell de la república de Perpinyà

part de la comitiva castellarenca, prop del palau d’Exposicions de perpinyà. || cedida

Junts x Castellar, Pau Castellví, ha expli-
cat que a la trobada hi havia “una sen-
sació de plenor” i que no hi havia “prou 
logística a Perpinyà per a tanta digni-
tat”. Només les persones que anaven a 
l’autocar de l’ANC van poder accedir al 
recinte del Palau d’Exposicions de Per-
pinyà, mentre que la comitiva de Junts 
x Castellar es va quedar a les portes. 
“Vam arribar 10 minuts tard, però 

encara vam poder veure alguns dis-
cursos en directe”, explica el coordi-
nador de l’ANC a Castellar, Alfred Rius.  
Castellví apunta que l’expedició de Junts 
x Castellar no va poder entrar el recin-
te “primer pel bloqueig de la Guàrdia 
Civil a la frontera, que va provocar 
que triguéssim dues hores a fer 20 
quilòmetres i segon, per l’‘overboo-
king’ del recinte, on cabien 110.000 
persones i n’érem 150.000”. Tot i que-
dar-se a les portes, la gent que anava a 
l’autocar de Junts x Castellar va poder 
seguir el desenvolupament de l’acte per-
què hi havia pantalles instal·lades. Se-
gons Castellví, la comitiva castellaren-
ca s’ho va passar molt bé i “satisfeta 
d’haver pogut contribuir a explicar 
amb impacte a la Catalunya Nord el 
que està passant a Catalunya”. Rius 
valora de l’acte “fer acte de presència 
i donar a entendre als polítics que no 
estan sols”. La trobada va ser una “de-
mostració de la força del moviment 
independentista i la seva gran capa-
citat de mobilització, que no hem per-
dut”, apunta Castellví.  || J. rius

pErpinYà | cONcENtració

ERC està fent una campanya de recollida de signatures per demanar 
que l’edifici del Passeig –propietat de l’ordre dels escolapis i antiga Ca-
serna de la Guàrdia Civil– sigui equipament municipal. Dissabte passat 
ERC va posar una paradeta al carrer Sala Boadella, on va recollir 300 
firmes. “Se’ns va acostar moltíssima gent, venien expressament, 
molts sabien de què anava el tema. La idea que té la gent, i que nos-
altres també veiem, és que recuperar-ho seria molt difícil perquè 
l’Ajuntament ja ho ha requalificat. Una decisió que creiem equivo-
cada i que perjudica el poble. Per això estem fent aquesta campa-
nya”, va explicar la presidenta d’ERC a Castellar del Vallès, Silvia Ni-
colàs. La campanya s’està portant a terme també a través de xarxes a 
Change.org sota la petició ‘Recuperem l’espai de l’Escola Pia de Caste-
llar’, on dilluns ja havien signat 422 persones.  || c. d. 

ErC  | rEcOLLiDa SiGNaturES

Campanya per recuperar l’antiga caserna

La  comitiva de l’aNc va poder entrar al recinte del Palau 
d’Exposicions, mentre que junts x castellar es va quedar a les portes 
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CaTaLà | ràDiO caStELLar

El Dotze de Ràdio Castellar 
té tres parelles lingüístiques

El magazín Dotze de Ràdio Castellar, 
que presenten Raquel Ligero i Car-
los Lecegui, participa des del desem-
bre en el programa Voluntariat per la 
Llengua amb dues parelles lingüísti-
ques, Marcel Oliveros i Milú Abonia, 
a qui s’hi afegit recentment una terce-
ra, Galya Dubenchuk. “És un progra-
ma que funciona des del 2003 i està 
impulsat per la Direcció General de 
Política Lingüística i gestionat ter-
ritorialment pel Consorci de Nor-
malització Lingüística”, explica la 
tècnica Elena Valls. Es pot participar 
en el programa com a aprenent o com 
a voluntari –participant en un espai de 
conversa setmanal durant 10 hores– i 
també com a establiment comercial. 
A Castellar hi ha un seguit d’establi-
ments el compromís dels quals “és 
continuar atenent en català enca-
ra que la persona tingui dificultats 
perquè el que ens passa és que, so-
bretot en els nivells inicials, ens 
passem al castellà”, assegura Valls.

En aquest sentit, Ràdio Castellar 

Milú abonia, de Colòmbia, parella lingüística del ‘Dotze’ de ràdio Castellar. || cedida

s’ha adherit com a entitat a l’igual que 
la Ludoteca Les 3 Moreres, la biblio-
teca i el grup de jocs Tasta Jocs. Lige-
ro i Lecegui fan de voluntaris amb els 
aprenents que passen pel magazín.

La Milú és de Colòmbia i fa un 
any i mig que viu a Castellar. “En el 
meu cas, el català no és tan sols un 
requisit, sinó una manera d’inte-
grar-te i de relacionar-me amb la 
gent d’aquí”, constata la Milú, que 
també afegeix que “el català és una 
possibilitat d’ampliar els coneixe-
ments i de posicionar-me”. La Milú 
era infermera a Colòmbia i poder 
exercir aquí la seva professió és més 
complex, perquè ha d’homologar els 
estudis, “però el català m’ha ajudat 
a relacionar-me”.

El Marcel és de Veneçuela i fa 
només dos mesos que viu a Castellar 
i està aprenent el català “per enri-
quir el meu coneixement i ser més 
útil a la comunitat i així poder-me 
integrar, aquesta és la meva volun-
tat”.  ||  J. rius

L’Ajuntament de Castellar del Vallès està duent a terme 
aquests dies uns treballs d’estabilització de talussos als 
carrers de Santa Maria de Villalba, Guinard i Xiprers, 
situats a la urbanització de Can Font. Les obres consis-
teixen en la construcció d’unes esculleres amb l’objectiu 
d’evitar esllavissades com les que va ocasionar el tempo-
ral Gloria el mes de gener passat.

Els treballs van a càrrec de l’empresa Estayc SL, 
suposaran una inversió de 85.000 euros i es preveu que 
finalitzin a finals de març. La Regidoria d’Espai Públic i 
Manteniment ha previst que més endavant també s’exe-
cutin uns treballs d’estabilització de dos talussos localit-
zats als carrers de Can Torrella i de Can Riera, també de 
Can Font.   || redacciÓ

Via pÚBLiCa | iNtErVENció

Estabilitzen talussos de Can 
Font malmessos pel ‘Glòria’ 

BrEUS

TErriTori | iNFraEStructurES

Des que el Departament de Territori ha posat 
en exposició pública el Pla de Mobilitat dels Va-
llesos (PEMV) diversos agents polítics i socials 
s’estan posicionant. Divendres passat ho va fer 
críticament la Campanya contra el Quart Cin-
turó. Segons defensen, el PEMV “no és creïble, 
no hi ha capacitat de ser executat ni té capa-
citat d’aconseguir els objectius que es perse-
gueixen. No presenta cap mesura clau, cap 
decisió valenta, que permeti aconseguir els 
canvis necessaris en la mobilitat al Vallès, 
sobretot en el context de la lluita efectiva 
contra l’emergència climàtica”. També apun-
ten que “la formulació del PEMV no hauria 
de ser una excusa per vestir i bastir el Quart 
Cinturó de manera capciosa. Aquesta aposta 
comporta, a més, el risc que la connexió entre 
la carretera de Castellar i la Ronda Oest de 
Sabadell no s’executi mai”.

D’altra banda, aquest dimecres també ha 
volgut dir la seva al voltant del PEMV la Fun-
dació Bosch i Cardellach. L’entitat sabadellen-
ca defensa que “només és prioritari i urgent 
una resolució sobre el model de rondes de la 
ciutat [de Sabadell] i, especialment, la seva 
connexió amb Castellar del Vallès, Terrassa 
i, en l’àmbit sud-est, la connexió amb Santa 
Perpètua de Mogoda”. En canvi, no veu prio-
ritari a mig termini la possible construcció d’un 
sistema de rondes del Vallès - Quart Cinturó. 
Per a la Fundació Bosch i Cardellach, “és una 
via que se sustenta en un planejament cadu-
cat del segle XX i amb un cost d’inversió que, 
preveient l’escassetat dels fons públics, cal 
apostar per altres modes de transport me-
diambientalment més eficients”. Segons ad-
verteixen, aquest Pla ha de tenir molt en comp-
te la situació d’emergència climàtica i, per tant,  
“cal un canvi en les polítiques que apostin 
per una mobilitat sostenible”.     || redacciÓ

Entitats vallesanes es 
posicionen sobre el Pla 
de Moblitat dels Vallesos

Una de les actuacions al carrer Guinard. || cedida
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Dos anys del projecte de préstec dels carretons de compra als comerços

Fer quilòmetres i conèixer les 
botigues de castellar del Vallès

Diferents carretons de Comerç Castellar a la botiga Sílvia Moda . || J. rius

Enguany es compleixen dos anys de 
la posada en marxa de Mou-me 1.0, 
un project de Comerç Castellar que 
consisteix en el préstec de carretons 
de compra per als usuaris de la tar-
geta +Comerç. El servei es va inici-
ar per facilitar les compres als cas-
tellarencs i castellarenques “ja que 

hi ha problemes d’aparcament, 
sobretot al centre”, apunta la di-
namitzadora de Comerç Castellar, 
Marta González. Per això, es va de-
cidir adoptar aquest sistema, que 
permet a l’usuari utilitzar un carre-
tó de compra durant cinc dies sense 
cap cost, amb l’única condició que 

MoU-ME 1.0 | cOmErç caStELLar

s’ha de treure prèviament la targe-
ta +Comerç. L’usuari s’ha d’identi-
ficar correctament amb la targeta 
a la botiga adherida a la campanya 
per poder retirar un carretó o bé mit-
jançant l’aplicació +comerç, identi-
ficant-se com a usuari de la targe-
ta a través d’un codi QR estampat 
al carretó. Una vegada passats cinc 
dies, l’usuari ha de tornar el carretó 
a un dels establiments associats i , si 
vol, pot agafar-ne un altre.

En aquests moments hi ha una 
flota de 60 carretons  que estan dis-
ponibles a 33 establiments de la vila. 
Amb l’adquisició dels carretons de la 
compra també es vol reduir la utilit-
zació de bosses de plàstic, que esta-
ran totalment prohibides l’1 de gener 
del 2021. També es vol potenciar 
l’efecte tafaner i augmentar la pro-
babilitat d’entrar a noves botigues 
durant el passeig amb el carretó.

Segons Comerç Castellar, els 
vilatans han acceptat de bon grat la 
iniciativa i s’ha aconseguit un canvi 
sobre les rutines de mercat que ha 
fomentat la ideologia de l’slow shop-
ping.  || redacciÓ

aSSoCiaCiÓ | ParaDiStES

Sonia Gracia és la nova 
presidenta del Mercat

Sonia Gracia és des del gener la 
nova presidenta dels adjudicataris 
del Mercat, en substitució d’Àngels 
Ramírez, responsable de Peixos Ma-
rina. Gracia té clar que “cal revita-
litzar el Mercat” sobretot després 
de l’incendi que va patir el quiosc i 
la floristeria al setembre passat que 
va afectar greument el bar i l’accés 
principal durant diverses setmanes. 
Una de les conseqüències derivades 
d’aquell succés és que “un dels dos 
ascensors de què disposa l’equipa-
ment encara no funciona. I el cap 
de setmana passat, el que funcio-
nava va deixar de fer-ho”, lamenta 
Gracia. Una altra de les queixes dels 

Sonia Gracia, de La Bona Teca, en una imatge recent al Mercat. || i. vizuete

paradistes és que el pàrquing s’inunda 
els dies de pluja continuada.El mercat 
es prepara per a una primavera plena 
d’activitats. El diumenge 23 de febrer 
no van celebrar la Passada de Tapes, 
coincidint amb la Passada de Sant An-
toni, “però no descartem fer-la més 
endavant algun dia a la tarda o al ves-
pre de cara al bon temps”. El cap de 
setmana passat, el Mercat va fer una 
nova edició de la Ruleta de la Sort. Per 
Setmana Santa, cada parada sorteja-
rà una mona entre els seus clients i per 
Sant Jordi regalaran una rosa. Més en-
davant, està previst fer un sorteig per 
vals de compra per un valor de 200, 100 
i 50 euros.  ||  redacciÓ
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Aquest 8 de març del 2020, Les Car-
nera, col·lectiu feminista de Castellar 
del Vallès, recolzem la vaga feminista 
convocada i ens adherim al següent 
manifest:
Les dones feministes dels Països Ca-
talans ens organitzem un cop més el 
8 de març i sortim al carrer per lluitar 
contra el sistema patriarcal, capita-
lista i colonial, un sistema que ens vol 
esclaves, sotmeses i submises. 
Un sistema que ens explota, ens pre-
caritza, ens menysprea i ens maltrac-
ta, ens desnona o ens aboca a viure en 
condicions indignes, ens imposa les 
cures pel fet de ser dones. 
Ens contamina i ens intoxica, no 
només a nosaltres, sinó també al nos-
tre territori. Un sistema que ens vol 
imposar una sexualitat exclusiva-
ment reproductiva i que ens vol pro-
hibir avortar de manera lliure, gratu-
ïta i segura. Un sistema que ens diu 
qui hem de ser, què hem de ser i com 
hem de ser. Ens incapacita, ens aliena 
i ens fa oblidar les nostres referents en 
un intent de destruir la història de les 
dones que ens van precedir, de desfer 
la necessitat de seguir lluitant. Un sis-
tema que no ens deixa decidir, que ens 
diu qui és i qui no és legal, que ens em-
presona, exilia i reprimeix. Ens mata, 
ens agredeix, ens viola.
Però som aquí un cop més. I hi serem 
dia rere dia, any rere any, incansables, 
unides, combatives, per fer de la lluita 
i l’organització una eina que ens per-
meti construir una alternativa. És per 
això que necessitem més que mai tra-
duir la mobilització i l’auge de la llui-
ta feminista en una força real capaç 
de canviar-ho tot fins que a totes ens 
valgui la pena viure. 
Per tot això, no defallirem ni ens atu-
rarem en la lluita fins que totes les 
dones no siguem lliures i puguem de-
cidir sobre el propi cos, gaudir de la 
nostra sexualitat i decidir si volem o 
com volem ser mares. No volem que 
els nostres cossos representin l’honor 
familiar. Volem abolir el gènere i l’he-
teronorma i evitar ser educades en 
rols binaris opressors. Volem tancar 
els CIEs, derogar la llei d’estrangeria 

Fins que valgui la pena 
viure: combatem juntes 
el patriarcat, construïm 
present feminista

 Feministes anticapitalistes dels 

països Catalans

 CUp Castellar

 Junts per Castellar

es de la CUP, tant en 
l’àmbit local com al con-
junt dels vallesos, con-
siderem que el Pla Es-
pecífic de Mobilitat del 

Vallès (PEMV) no donarà resposta 
a les necessitats de la comarca i ac-
centuarà els problemes ambientals 
existents. Per què? 
En primer lloc, considerem que el 
Pla hauria de suposar un compro-
mís realista amb el transport públic, 
que segueix depenent d’unes inver-
sions estatals que mai han arribat. 
Segon, pel que fa a la infraestruc-
tura viària, el PEMV no descarta el 
projecte del Quart Cinturó, malgrat 

issabte passat, una 
munió de catalans vam 
aplegar-nos a Perpi-
nyà, capital de Cata-
lunya Nord, per assis-

tir a l’acte convocat pel Consell per la 
República i donar així la benvinguda 
al president Puigdemont i als conse-
llers Comín i Ponsatí en el seu retorn 
a terres catalanes. Dos-cents mil ca-
talans vinguts d’arreu del territori 
van sumar-se a aquest acte, malgrat 
que molts no van poder arribar-hi 
pels controls intencionats de la poli-
cia espanyola a la frontera. 
La capacitat de mobilització, sostin-
guda en el temps, del nostre movi-
ment és única a Europa. La gent sem-
pre hi és. Pels que diuen que era un 
acte electoralista, cap acte de partit 
és capaç d’aplegar una massa ciutada-
na tan nombrosa i tan diversa. L’espe-
rit de Perpinyà es resumeix en la con-
vicció, compartida, que guanyarem. 
Ningú no era allà pensant en guanyar 
unes eleccions autonòmiques o fent 
partit. Ningú no camina quilòmetres 
per una autopista sense un motiu prou 
important que ho justifiqui. Els homes 
i dones que eren allà hi eren perquè 
es senten responsables del destí de 
Catalunya. Perquè d’ells i de tots nos-
altres en depèn el nostre futur com a 
país. I de les accions que fem ara en 
depenen la felicitat i la llibertat de 
les futures generacions de catalans.
La grandesa d’aquest acte de Perpi-
nyà va ser el convenciment ferm que 
la victòria no dependrà d’anar gua-
nyant eleccions i fent taules de dià-
leg estèrils, tot esperant que l’Estat 
espanyol s’avingui a reformar-se. La 
gent pensa en una victòria en el curt 
termini. Puigdemont, Comín i Pon-
satí són l’exemple a seguir dels ca-
talans que no ens rendim. Ells per-
sonifiquen el sacrifici, la resiliència 
i el compromís de posar per davant 
el país abans que res. Dissabte vam 
demostrar que som molts catalans 
que estem disposats a seguir l’exem-
ple. Hem de convèncer-nos que no hi 
ha cap arma més poderosa que el co-
ratge i la determinació dels homes i 
dones lliures. Només convencent-nos 

D

D

Un Pla de Mobilitat 
inversemblant

Preparem-nos!

A L’Actual 556 s’explicava que les 
misses de cada diumenge a l’ermita 
de les Arenes s’havien suspès. En re-
alitat, se suspenen les misses que es 
duien a terme el primer diumenge de 
cada mes. Se seguirà obrint l’ermita, 
com ja es va dir, d’11 a 13.30 h perquè 
el públic pugui visitar-la. Diumen-
ge passat hi van acudir 15 persones. 

Fe d’errades

i esborrar les fronteres d’aquesta Eu-
ropa criminal que acusa les persones 
de ser il·legals. Per ser dones lliures 
haurem de viure en una terra lliure i 
per això defensem el dret de l’autode-
terminació de tots els pobles.
Volem derogar la reforma laboral, 
tenir uns sous i unes pensions dignes 
i reduir les jornades de treball; volem 
un sistema que ens permeti repartir 
les cures sense imposicions ni dobles 
jornades; volem uns serveis públics de 
qualitat i gratuïts arreu del territori. 
Volem expropiar els habitatges buits 
perquè siguin un dret bàsic per a totes, 
en lloc d’una mercaderia: tenir un ha-
bitatge digne no és un luxe.
Deixar d’explotar els recursos natu-
rals com si aquests fossin infinits ha 
de ser una prioritat. Necessitem una 
sobirania energètica i alimentària que 
acabi amb la destrucció del territori, 
per no regalar-los ni un pam de terra 
ni una gota d’aigua més. Defensarem 
la terra, per defensar-nos també a nos-
altres. Tot això pel que lluitem és in-
compatible dins del marc del sistema 
capitalista. Perquè cal capgirar d’ar-
rel els interessos d’aquest. 
Al centre, la vida, i no l’acumulació 
d’uns pocs a costa del patiment i ex-
plotació de tantes altres.
Sabem del cert que no som les úni-
ques que lluitem per canviar-ho tot. 
I que és per això que el sistema ens 
reprimeix, pretenen alliçonar-nos, 
fer-nos defallir. Però contra aquesta 
repressió seguirem lluitant. Dema-
nem l’amnistia per a totes les encau-
sades, empresonades i exiliades. De-
roguem la llei mordassa i aturem la 
repressió contra tots els moviments 
socials i polítics. Les d’aquí i les d’ar-
reu, sense excepció, les volem a casa:  
ensorrem els murs de les presons.
I davant l’auge i la resposta del feixis-
me i totes les forces reaccionàries: les 
feministes no farem ni un pas enrere. 
Si ens volen callades i obedients, ens 
trobaran de cara, unides i comba-
tives! I si les institucions religioses 
ens volen controlades i sotmeses, si 
volen decidir sobre els nostres cossos 
i la nostra sexualitat, llavors respon-
drem sent més lliures que mai. Ni la 
ultradreta als carrers i institucions, 
ni l’Església vivint a costa nostra i im-
posant els seus mandats.
Estem cansades de sobreviure en lloc 
de viure. Si l’explotació i la violència 
han servit d’alguna cosa ha estat per 
refermar-nos, amb més convenciment 

que mai, que no podem quedar-nos im-
mòbils. Estem determinades a cons-
truir una vida plena, sense imposi-
cions ni renúncies: construirem un 
nou món i ho farem organitzades i 
col·lectivament. Ho farem des de les 
assemblees feministes, però també 
des del sindicalisme combatiu, orga-
nitzades amb les veïnes a les xarxes 
per l’habitatge, organitzant grups 
d’autodefensa feminista per respon-
dre juntes a cada agressió. 
En xarxa arreu dels PPCC i a cada 
racó del món, lluitarem: amb les dones 
de les muntanyes kurdes, amb les que 
omplen els carrers de Líbia, amb aque-
lles que s’alcen a Xile, perquè totes les 
vides valguin la pena. Ens volem vives! 
Revolucionem la plaça, la feina, la casa 
i el llit! Fins que valgui la pena viure!

el canvi de nom. És a dir, en el fons, 
manté el compromís amb el trans-
port privat. Finalment, creiem que 
és pràcticament impossible creure’s 
el balanç ambiental positiu que s’hi 
preveu, sobretot tenint en compte 
que es duen a terme millores que van 
destinades a incentivar la mobilitat 
en transport privat, que acostuma a 
penalitzar l’ús del transport públic. 
En l’àmbit local, cal destacar que el 
pla actual no preveu l’arribada del 
tren a Castellar (ja recollida en his-
tòrics plans anteriors) i el deixa com 
una operació a llarg termini. Veient 
el pressupost, podria semblar justifi-
cat que es deixi de considerar aques-
ta opció, però la valoració del cost ens 
sembla exagerada. 
Realment calen 292M d’€ per unir 
Castellar amb Sabadell via tren? 
El mateix pressupost que el tram 
complet que uneix Sabadell amb 
Granollers? 
Per la millora de la connexió de la vila 
amb Sabadell amb transport públic, 
el PEMV contempla la creació d’un 
corredor de bus d’altes prestacions 
(BRCAT) al marge de la B-124, la car-
retera que uneix Castellar amb Sa-
badell. Aquesta línia formaria part 
d’una malla d’eixos prioritaris per al 
bus arreu del Vallès que inclourien 
freqüències altes i complementarien 
la xarxa ferroviària. El pressupost de 
l’operació per a la millora de la B-124 
és de 10M d’€. És suficient per execu-
tar les obres necessàries per tal que 
el bus tingui carril propi al llarg de 
tot el seu recorregut i que, per tant, 
sigui una alternativa real, sense els 
problemes clàssics de La Vallesana? 
La inversió més important per a la 
millora de la mobilitat a Castellar és, 
en canvi, l’anomenada Ronda Nord 
(Quart Cinturó), proposta priorità-
ria pel pla, pressupostada en 88M 
d’€ al tram que connecta Terrassa 
amb Sabadell, fins la connexió amb 
la B-124. Via directa a la C-58 per als 
castellarencs i castellarenques que 
es moguin amb vehicle privat!
Considerem que l’actual fase d’al-
legacions ha de servir per reclamar 
solucions viables per a la mobilitat 
sostenible i el respecte pel territori. 
Creiem que cal una renúncia clara i 
real al foment de la xarxa viària i una 
aposta ferma i realista per la xarxa 
de transport col·lectiu, de bicicletes 
i de vianants, que no són al PEMV 
aprovat inicialment. continua a la pàgina 11

DiUMEnGE 8 DE MarÇ
Dia inTErnaCionaL DE LES DonES

10.15 h – plaça de catalunya

Caminada oberta a tothom www.castellarvalles.cat/diadelesdones 

VINE A CAMINAR
FEM PASSES PER LES DONES

nota: els menors de 14 anys han d’anar acompanyats d’adults
inscripció gratuïta al tel. 93 714 40 40 o a  www.castellarvalles.cat 
fins al divendres 6 de març entrega d’obsequis fins a exhaurir existències

Dos recorreguts:

• Llarg, 6,7 km i 125 m desnivell: pl. de Catalunya, parc de Colobrers, 
sant pere d’ullastre, zona del laberint, can torrents, can casamada, 
parc de colobrers i pl. de catalunya

• Curt, 4,4 km i 95 m desnivell: mateix recorregut però sense passar per 
la zona del laberint i can torrents
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opinió

eguint l’estela d’una 
coneguda marca de 
cotxes, he pensat que 
seria divertit  i alhora 
un exercici de fantasia 

reinterpretar alguns dels mites fe-
menins de la història de la literatu-
ra. Serà impossible abastar totes 
les dones que han viscut sota el jou 
del masclisme, però molt gratifi-
cant acabar les seves vides d’una 
manera diferent, tot alliberant-les 
de les seves cadenes ofegadores. 
Dones que necessiten un canvi des-
prés de segles d’estar recloses entre 
els murs del patriarcat i que deixa-
ré que obrin les seves ales per ele-
var-se amb una nova visió de l’esta-
tus femení.
La idea m’ha semblat divertida i 
voldria, a través d’aquestes parau-
les, que s’entengués la meva passió 
per la literatura, fons universal que 
ens ajuda a fer volar la nostra ima-
ginació, i per aquest motiu, aques-
ta és una bona ocasió per donar-hi 
una volta, somiar amb altres possi-
bilitats, deixar que aquestes dones 
oprimides puguin, almenys al llarg 
d’uns minuts (el temps d’aquesta 
lectura), cercar aquells horitzons 
que no els va permetre la societat 
del moment, on van ser concebu-
des com a propietat, com a accèssit, 
com a possessió... d’homes, en oca-
sions menys intel·ligents que elles i 
que van forjar el seu pesarós destí.
Revisem juntes algunes d’aquelles 
dones mítiques i tornem a llegir les 
obres que sustenten la nostra cul-
tura, i encara que la lectura també 

  Les mil i una xahrazad. || JOan mundet

Dones alliberades / 
Trencant cadenes

S pLaÇa MaJor

anTÒnia pÉrEZ
Directora de l’Escola d’adults

 núria raspall*

 Joan Creus *

a uns dies vaig veure un 
anunci a les xarxes soci-
als que em va agradar 
molt i que em
va fer reflexionar. En 

aquest, sota el lema de “fes-ho com 
una noia”, i amb una música potent 
i animada, s’anaven succeint imat-
ges de dones fent diferents activi-
tats i, a mesura que avançaven les 
imatges, apareixien frases de l’estil 
“condueix com una noia” i es veia 
una noia conduint un tractor men-

ou moltes les mares, 
pares, tutores i tutors 
d’alumnes en edat esco-
lar que us trobeu en fase 
d’informació i explora-

ció de centres amb els vostres fills 
i filles.
Per aquest motiu, s’ha habilitat al 
portal web de l’Ajuntament una pà-
gina específica en què se centralit-
za tota la informació: www.caste-
llarvalles.cat/preinscripcioescolar. 
Aquí veureu que: 

F S
Corre, educa, decideix… 
com una noia

Ens acostem a l’inici de la 
preinscripció escolar!

tre llaurava un camp, o bé “dirigeix 
com una noia”, en
relació a una directora de cinema 
o “parla com una noia” i hi aparei-
xia una dona fent una conferència 
en una sala ben gran i davant d’un 
públic nombrós.
Em va fer reflexionar perquè posa-
va en valor “com” fer les coses des 
del punt de vista d’una dona, amb 
l’experiència d’una dona i amb tot 
el que això comporta. És evident 
que homes i dones sóm diferents 
però per a mi és positiu que ho si-
guem perquè tots tenim sensibili-
tats diverses i podem aportar dife-
rents perspectives a l’hora de dur 
a terme qualsevol tasca o activi-
tat. Per tant, fer les coses “com” 
una dona s’hauria d’entendre en 
termes d’igualtat a fer-les “com” 
un home, però sembla que encara, 
avui, sigui important dir-ho (i re-
petir-ho), perquè malauradament 
encara hi ha qui creu que si ho fas 
com una dona, no ho fas prou bé.
Veient aquest anunci, em va venir 
al cap aquella frase despectiva que 
hem sentit tantes vegades de “cor-
res com una nena” i vaig pensar 
que, en l’anunci en qüestió, li havi-
en sabut donar la volta al posar la 
dona al centre de qualsevol activi-
tat. Perquè què vol
dir, que “corres com una nena”? 

ve de la pàgina 10

sembla que està infravalorada, us 
convido a reflexionar.
Què passaria si Bernarda Alba, una 
dona ofegada pel pes de les tradi-
cions i que alhora subjugava les 
seves filles,  marxés amb l’IMSER-
SO? Segur que  hauria estat una 
bona opció descobrir nous parat-
ges que li donessin una visió més 
àmplia d’aquest món, perquè l’he-
rència, malentesa, pot enfonsar mol-
tes vides.
Si Antígona no hagués de tenir sobre 
les seves espatlles la culpa de tota 
la humanitat per la barbàrie come-
sa entre els germans, segurament 
hauria estat una jove alegre i feliç, el 
seu destí podria haver estat recór-

rer el món i passejar per indrets me-
ravellosos que l’haguessin omplert 
l’ànima de les bondats d’altres és-
sers humans. I aquella Doña Inés, 
aquella dona que surt del convent i 
descobreix unes possibilitats ines-
perades i que la fan gaudir de l’amor 
i del sexe, sense penediments, sense 
traumes ni morts i que la porten per 
una vida de llibertat i harmonia amb 
si mateixa. No ens podem oblidar de 
la dona que va passar mil i una nits 
explicant a un ruc històries per evi-
tar la mort. Xahrazad s’hauria con-
vertit en una dona de renom, en una 
novel·lista magnífica, i hauria escrit 
diversos llibres que l’haurien elevat 
als altars de la literatura.

Si parlem de Berenice, una dona as-
sassinada pels deliris del seu amant 
espòs, segur que podria haver-se 
tractat la malaltia que patia, tot 
recuperant, en  un temps, la salut 
malmesa. Després hauria estudi-
at per convertir-se en una metges-
sa que trobés la cura per guarir 
tots aquells que, com ella, hagues-
sin sofert el seu dolor. Què podem 
dir de la pobre Justine, aquella que 
va caure una vegada en el parany 
d’un ésser despietat, però mai més, 
aguditzant el seu enginy contra els 
llops que s’hauria trobat pel camí. 
Tot muntant una organització per 
ajudar altres dones a no patir situ-
acions similars. No voldria acabar 

aquest petit repàs literari sense par-
lar d’Antoinette Cosway, una boja 
tancada a les golfes d’un immens 
edifici de l’època victoriana, que si 
hagués continuat vivint a les Anti-
lles, gaudint de la seva terra, d’una 
vida plena de llum i color, hagués 
aconseguit ser, simplement, aque-
lla dona viva que era abans d’entrar 
a formar part d’un món europeu, 
controlador i masclista que la va 
ofegar fins que no va poder fer res 
més que acabar amb la seva existèn-
cia. Aquest ha estat un homenatge a 
aquelles dones recloses en un món 
que va destruir les seves vides. Es-
pero que hàgiu gaudit llegint-lo tant 
com jo he fruit escrivint-lo!!

que la victòria depèn única i exclu-
sivament de nosaltres, guanyarem. 
El president ho va dir molt clar: pre-
parem-nos! Preparem-nos perquè 
la propera vegada que ens enfron-
tem a l’Estat ha de ser l’última. Ara 
ja tenim cartografia, ja sabem com 
actuen. Ara, farem el que haguem de 
fer per guanyar-nos la nostra lliber-
tat, la dels nostres fills i la dels nos-
tres nets. Preparem-nos per guanyar!

que corres poc? Que no tens estil? 
Que no t’hi esforces prou? Jo surto 
de tant en tant a córrer per mun-
tanya, faig alguna cursa i estic ben 
orgullosa del que aconsegueixo. És 
més, estic molt satisfeta de “córrer 
com una nena”, i
per això, i tornant a l’esperit de 
l’anunci que comentava, és impor-
tant que tots entenguem que les 
dones, fem el que fem, ho podem 
fer i ho hem de fer a la nostra ma-
nera, aportant un saber estar, unes 
idees i unes visions que s’han de 
tenir en compte i valorar com cor-
respon perquè són complementà-
ries i donen una visió més amplia 
de tot allò en què participem.
Però jo no només estic satisfeta 
de “córrer com una nena”, també 
estic satisfeta de com faig altres 
coses, per exemple, de com educo 
les meves filles. Segur que m’equi-
voco en algunes coses (com els 
homes, evidentment!), però crec 
que els valors que els intento in-
culcar, les maneres de resoldre els 
problemes amb què es troben i es 
trobaran, o la manera d’enfocar la 
vida, són diferents als que els pot 
inculcar el seu pare i, per descomp-
tat, igual de vàlids i valuosos. Són 
perspectives diferents que els hau-
ran de servir per ampliar la visió 
del món, de la feina, de les relacions 

personals, de les amistats i que els 
serviran per superar reptes i pors. 
Igual que fa el seu pare.
Així doncs, que no ens faci ver-
gonya fer les coses com una noia, 
com una dona, perquè les sabem 
fer igual de bé i per això, cal que 
ensenyem, dirigim, estimem, de-
cidim, parlem eduquem i gaudim 
de la vida, tal com som.

* regidora d’ErC

Les preinscripcions d’educació in-
fantil de segon cicle, educació pri-
mària i educació secundària obliga-
tòria es realitzaran del 23 de març 
a l’1 d’abril del 2020.
Les de batxillerat i cicles de grau 
mitjà de formació professional, i 
d’arts plàstiques i disseny, la pri-
mera quinzena de maig del 2020.
I les de cicles de grau superior de 
formació professional, i d’arts plàs-
tiques i disseny, la segona quinzena 
de maig del 2020.
També teniu en aquest portal la gra-
ella amb totes les dates i hores de 
les jornades de portes obertes de 
tots els centres educatius públics 
i concertats d’infantil, primària, 
secundària i ensenyaments pos-
tobligatoris.
Afortunadament, i gràcies a l’es-
forç de la comunitat educativa, a 
Castellar comptem amb centres 
excel·lents, però és interessant ex-
plorar-ne les singularitats i veure 
quines s’adapten millor a la nostra 
manera d’entendre l’educació, l’en-
senyament i l’aprenentatge.
El model de municipi que estimem, 
es sustenta, en molt bona part, 
en el nivell de les nostres escoles 
i instituts. 
Segur que la tria serà encertada!

* Tinent d’alcalde d’Educació
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EMprESa | ajuNtamENt

Protesta de la plantilla municipal

Gairebé un centenar de treballadors 
i treballadores de l’Ajuntament van 
aprofitar l’estona d’esmorzar de di-
mecres per fer una protesta. Tot s’em-
marca dins de la modificació de la re-
lació de llocs de treball que volia fer 
l’equip de govern en diferents àrees 
del consistori, una proposta de quatre 
punts que es va presentar al darrer 
ple municipal i dels quals finalment 
només es va portar a aprovació un.

Durant l’acte de protesta, es va 
llegir un manifest del comitè unitari 
en què es manifestava que “prèvia-
ment no hi ha hagut la necessària  
negociació col·lectiva” i que “no 
estem d’acord en la presentació 
dels punts en qüestió per ser apro-
vats al ple municipal”.

El president del Comitè Uni-
tari, Raül Rosés, ha explicat que “el 
detonant de les protestes han estat 
els punts que es van presentar al 
ple per parlar de la modificació de 
plantilla o el pla d’ajust”. Una altra 
de les reivindicacions que fa temps 
que es porta a les taules de negocia-
ció és l’equiparació salarial amb altres 
municipis. En aquest sentit, Rosés ha 
apuntat que “no sabem la xifra exac-
ta, però tota la plantilla cobra un 

Els treballadors de l’ajuntament de Castellar als Jardins del palau Tolrà. || J. rius

30% menys respecte a treballadors 
d’ajuntament de característiques 
similars”. El primer tinent d’alcalde 
de l’Ajuntament, Joan Creus, ha ex-
plicat que “hi ha diferents línies de 
treball  vinculades a l’equiparació 
de salari a d’altres municipis, hi ha 
estudis que s’han fet, propostes de 
valoració de llocs treball, tot un se-
guit de documentació que es tracta-
rà en normalitat en la negociació”.

Creus afirma que en un context 

obert de negociació, “entenem qual-
sevol actuació que es consideri pre-
sentar”. També ha afegit que ben 
aviat hi ha prevista una reunió de la 
comissió mixta, “a proposta del co-
mitè unitari”. El comitè d’empre-
sa es dona un marge d’una setma-
na per veure com reacciona l’equip 
de govern a les seves demandes i, si 
cal, anuncia que emprendrà noves 
mobilitzacions les pròximes setma-
nes.   ||  J. rius

L’espai de fabricació digital LAB Castellar, situat al nivell F d’El Mirador 
(al costat de la terrassa) ha organitzat aquest mes de març diverses ac-
tivitats obertes a la ciutadania. Dilluns passat va fer una jornada de por-
tes obertes. Des de dimarts i fins al dia 20, s’han programat tallers que 
s’adrecen a diverses franges d’edat i mitjançant els quals els assistents 
podran aprendre a dissenyar i produir objectes amb les diferents tecno-
logies disponibles: làser, 3D i vinil. Les persones majors de 18 anys poden 
assistir a un total de cinc tallers: un per aprendre a dissenyar una bossa 
de nanses, un altre per aprendre a fer una samarreta, un tercer que con-
sistirà en la fabricació d’un marc de fotos, un sobre la creació d’un clauer 
i, finalment, un cinquè taller per crear un subjectamòbils. També s’han 
programat tallers adreçats a joves de 12 a 17 anys. En aquest cas, els joves 
poden aprendre a crear una samarreta, un taller per aprendre a decorar 
l’habitació. Finalment, per als infants de 8 a 12 anys s’han programat tres 
tallers diferents: aprendre a dissenyar la seva bossa; el seu nino articulat 
i el seu Danbo.  A més, el LAB Castellar ha obert també l’anomenat “Espai 
maker”, on les persones que així ho desitgin poden crear, experimentar i 
compartir experiències i projectes. D’altra banda, a finals del mes tindrà 
lloc la Setmana de la Creativitat, amb més activitats i tallers que es dona-
ran a conèixer en els propers dies.  || redacciÓ

EL MiraDor | FaBricació DiGitaL

Activitats per conèixer LAB Castellar

Volen que els possibles canvis s’acordin dins la negociació col·lectiva
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El sènior a de vòlei, líder en 
l’ascens de categoria

el primer equip femení de l’Fs cas-
tellar de vòlei lidera la taula després 
de superar el Jaume Balmes per 
3-0, en el partit que decidia el lide-

rat. l’equip es col·loca en primera 
posició empatat a 12 punts amb el 
Balmes. el sènior B va  caure amb 
el sandor B per 3-2 i ocupa la 4a 
plaça, encara amb opcions, men-
tre que el masculí a va perdre 3-1 
amb el llars mundet B i són 7ns.

alcaraz, líder de muntanya i 
de les metes volants al
Tour de Tolouse

el ciclista castellarenc va acabar 
el tour de toulouse, disputat a vi-
llemur (França), com a líder de la 

muntanya i de les metes volants, a 
més d’aconseguir el segon lloc ab-
solut de la prova i en la crono indi-
vidual, tancant així una excel·lent 
participació en la primera prova en 
ruta de la temporada que disputa 
aquest 2020.

Villalba i caballero guanyen la corriols

La sisena edició de la Corriols del Va-
llès serà recordada per dues dades: 
el rècord d’inscripció en la cursa i 
la confusió en el traçat dels 14k, dos 
aspectes que van marcar la prova 
castellarenca de diumenge passat.

Amb l’expectació de ser la quar-
ta i definitiva prova de la Copa Valle-
sana de Trail, Castellar va centrar 
l’atenció del trail vallesà amb tres re-
correguts –MiniCorriols, 14K i 24K– 
que van ser la principal atracció d’una 
competició que ja s’ha arrelat en la 
temporada de trails de muntanya.

Puntualment, a les nou del matí 
es va donar el tret de sortida a la de 
recorregut més llarg, en una arren-
cada marcada pel fort vent, que els 
corredors van haver de suportar 
durant el trajecte, ja que la pujada 
a cims com el Pic del Vent va incre-
mentar aquesta sensació. Mitja hora 
després ho feia la 14K, una cursa que 
havia de donar sorpreses durant el 
recorregut.

Immediatament després la 
trentena d’infants que van dispu-
tar la MiniCorriols també prenien la 
sortida en un punt del descens d’en-
trada a Castellar en el camí del Puig 
de la Creu. Guillem Milla, Éric Cruz 
i Adrián Cruz van completar el podi 
d’una categoria en què tots els par-
ticipants es van emportar premi.

Mentrestant, les primeres no-
tícies que van arribar a meta van 
ser les de la confusió al punt 15, on 
s’ajuntaven les dues curses i on els de 
la cursa curta que havien de baixar, 
giraven per trobar-se els de la llarga 

La dificultat tècnica de la Corriols del Vallès és una de les qualitats més valorades pels participants en la cursa. || a. san andrés

rècord de participació en la prova del ca castellar en una edició marcada per un error de traçat en la cursa curta

de cara, fent en molts dels casos fins 
a sis quilòmetres més de recorregut. 
Amb l’errada, eren molts els que aca-
baven per un camí diferent, cosa que 
capgirava les posicions de la cursa, 
motiu pel qual l’organització decidia 
premiar els primers a arribar a meta i 
els primers a arribar al primer avitua-
llament i deixar la resta sense posició 
final: “La resta de participants dis-
posen de temps oficials, però no de 
classificació, ja que no és possible 
definir qui i quina distància va fer 
de més cada participant” van decla-
rar amb els resultats definitius, que 

 albert San andrés

14K Masculí

MiniCorriols

14K Femení

24K Masculí

1. aníbal Fidalgo (uglowspain)

2. adrián Martín (titan’s)

3. Toni García (Vèrtic)

1. nhoa Costas (titan’s)

2. Montse rodríguez (ca castellar)

3. Míriam Moreno (independent)

1. Eduard Villalba (Sixpro team)

2. Carles pérez (cims cerdanyola)

3. Jaume González (Segurartic team)

4. Juan Martínez (independent)

5. Marc Cónsola (cEc trailrunning)

6.  Carles Torralba (independent)

24K Femení

1. Tabita Caballero (madteam)

2. nerea Tenorio (independent)

3. ahlam El Kakdi (ripollet ua)

4. Eva María Urbano  

      (trail uES Sabadell)

5. anna Codina (a4ELKm )

6.  Sna Colomer (cN Sabadell)

1. Guillem Milla  (castellar)

2. Eric Cruz

3. adrián Cruz

4. Víctor Martín

van fer-se oficials dos dies després.
“Ha estat un èxit de partici-

pació, amb gairebé 450 corredors, 
tot i que un petit problema amb el 
recorregut ha fet que els atletes no 
l’hagin pogut completar del tot” va 
explicar l’organitzador Marc Villanu-
eva, que va remarcar que “el treball 
dels voluntaris ha estat excel·lent, 
malgrat l’errada del traçat”.

Des del CAC “s’ha lamentat 
profundament l’infortuni a la clas-
sificació, però es valora amb gran 
satisfacció l’enorme ambient espor-
tiu de curses de muntanya respirat 

a Castellar tot el diumenge al matí”.
Així doncs, Emili Rafecas, Aniol 

Riba i Jaume Busquets van confor-
mar el podi paral·lel al dels guanya-
dors absoluts de la prova. Eduard 
Villalba en categoria absoluta i mas-
culina i Tabita Caballero en femeni-
na van ser els guanyadors de la 24k, 
mentre que Nhoa Costas i Aníbal Fi-
dalgo van ser-ho en la curta.

Pel que fa als atletes locals, la 
millor era Cristina Juni, en setena 
posició dels 24K, mentre que en els 
14K, Montse Rodríguez (CA Caste-
llar) va acabar en segon lloc.  
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El CB Castellar no va donar opció a La Sa-
lle-Reus Ploms i va superar el cuer de la 
Lliga per 88-68 en un partit en què el juga-
dor del planter Marc Parayre va destacar 
amb el recolzament d’Albert Cadafalch i Al-
bert Germà. Els reusencs, en l’única plaça 
de descens directe, queden a quatre victò-
ries de diferència.

Quatre triples consecutius van ser una 
declaració d’intencions dels groc-i-negres 
en l’inici de l’enfrontament contra el Ploms, 
un equip dels més mítics de la categoria que 
amb la derrota gairebé certifica seguir a l’úl-
tim lloc de la taula fins a final de temporada.

Una bona defensa i un atac encertat 
dels castellarencs van servir per aconseguir 
10 punts d’avantatge (30-20) després del pri-
mer quart, en què Quim Pérez-Alarcón no 
va donar descans a cap dels cinc jugadors 
inicials (Cada, Germà, Hagenaers, Prozo-
rov i Junyent).

No van afluixar en el segon, en què 
quatre llançaments més de tres noquejaven 
un rival que, tot i jugar-se la vida, va donar 
la sensació d’estar prou complagut amb el 
marcador i el ritme del partit. Era en aquesta 

Parayre, cada i Germà 
són suficient per tombar 
el reus Ploms (88-68)

Marc parayre, la revelació del partit amb 13 punts i un 100% d’encert en anotació. || a.san andrés

part en què apareixia un contundent Marc 
Parayre, que en el segon partit de la tempo-
rada amb el primer equip era capaç de gui-
ar-lo amb un desvergonyiment poques ve-
gades vist al Puigverd, on fins i tot s’atrevia 
a anotar un triple. Amb una actuació im-
pecable al terme dels 40 minuts, va acon-
seguir la millor valoració de l’equip, amb 
13 punts –tres triples i dos llançaments de 
camp– i un 100% d’encert en llançament. 
Tota una revelació.

Amb 45-32 al descans i una sensació 
de superioritat aclaparadora, el tercer era 
controlat amb tres triples de Cadafalch i 
un més de Parayre que, flanquejats per un 
complet Germà (18 punts), no havien de 
patir gaire fins al final.

19 punts per sobre al començament 
dels últims 10 minuts, Pérez-Alarcón apro-
fitava per donar minuts als jugadors menys 
habituals i als del segon equip, com els ger-
mans Claver, que coincidien per fi a pista 
junts, ja que és més fàcil veure Joel gaudir de 
minuts sobre la pista que el seu germà Max.

Uns últims 10 minuts en què Parayre 
seguia fent de les seves, mentre els dos Al-
berts cuidaven del joc de l’equip, per acabar 
amb 20 punts de diferència (88-68) i sumar 
la setena victòria de la temporada que ser-

  albert San andrés

va aconseguir 
fer el jugador 
del filial Marc 
parayre, en 

una actuació 
impecable 

contra el reus

pUnTS

13
veix per allunyar, en primer lloc, l’última 
plaça i en segon, el CN Tàrrega, que queda 
a dues victòries.

“Necessitàvem guanyar, no per-
què s’acabin ni la Lliga ni el món, però 
ja tenim set victòries i deixem l’última 
plaça molt lluny. Fa moltes setmanes que 
juguem bé, però hem perdut partits que 
podríem haver guanyat. Tot ens ha anat 
molt bé i hem sabut reaccionar per con-
tinuar la bona dinàmica del partit per 
seguir portant la iniciativa durant gai-
rebé els 40 minuts” va explicar el tècnic 
castellarenc després del temps reglamen-

tari. “Estic content perquè estem treba-
llant molt i la gent ve a entrenar conten-
ta durant la setmana i cada victòria per 
a nosaltres és la vida. Portar set quan en-
cara queden set jornades, tot i que podria 
ser millor o pitjor, ens permet seguir mi-
rant cap a dalt. Amb una derrota mira-
ríem a dalt d’una altra manera” afegeix 
Pérez-Alarcón.

AESE i Pia Sabadell queden a una vic-
tòria a la zona de promoció, mentre que, ja 
fora, Alpicat i Castellbisbal queden a dues. 
Serà aquest últim el pròxim rival en Lliga 
a domicili, aquest diumenge a la tarda. 

FUTBoL | 3a cataLaNa

Retorn a la 
victòria a La 
Planada (1-2)

La Planada va ser la plaça on la UE 
Castellar va retornar a la victòria 
després de dues jornades consecu-
tives perdent. Després d’una setma-
na de descans per Carnestoltes, els 
tres punts aconseguits contra l’Es-
cola de Futbol Planadeu (1-2) servei-

xen per tornar a ampliar la diferència 
amb el segon classificat, que passa 
a estar a vuit punts, lloc que  ocupa 
el Can Rull, després de superar en el 
derbi el Badia.

 Els de Juan Antonio Roldán 
van resoldre per la via ràpida i només 
van necessitar 21 minuts per senten-
ciar el partit amb un 0-2 a favor, amb 
gols de Rodri i David López, tot i que 
es va patir més del compte en els mi-
nuts finals, ja que es va despertar els 
fantasmes del dia de la Juventud 25 
de Septiembre, en què, tot i gaudir 
d’un 2-0, el rival va remuntar.

A la Planada, però, no va ser així 
i l’equip va aconseguir mantenir l’1-2 
a favor –els locals van marcar al 33–, 

i també es va sobreposar a l’expulsió 
de Leo Saavedra, que va veure dues 
grogues, tot i sortir al camp després 
del descans.

Malgrat els entrebancs, els 
blanc-i-vermells retornen al camí 
de la victòria tres setmanes després 
i aconsegueixen ampliar la diferèn-
cia amb el Can Rull, que va ser capaç 
de guanyar per 0-3 a domicili un fort 
Badia, que en les últimes jornades 
s’havia col·locat segon. Els sabade-
llencs els superen a la classificació i ja 
són segons, amb una diferència d’un 
punt sobre l’Olímpic Can Fatjó, que 
va tornar a guanyar vuit jornades i 
també supera el Badia a la taula.  ||  

a. san andrés rodri va tornar de la lesió amb gol i ja en suma 11 aquesta temporada. || a. san andrés
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aleix Navarro: “El futbol sala 
hongarès està creixent molt”

FUTSaL | juGaDOr

A l’Aleix Navarro encara se’l recorda al Joa-
quim Blume per la sensacional connexió amb 
el porter Josep Maria Martínez: assistència 
llarga, remat de cap i gol, en la que va ser la 
millor època de la història del club taronja, 
quan l’equip va ascendir a 3a divisió nacional 
i va classificar-se per a la final a quatre de la 
Copa Catalunya. Poc després, aquesta va ser 
una jugada que van repetir a la Pia, quan el ta-
lent taronja va emigrar al club sabadellenc i 
tres jugadors i l’entrenador Borja Burgos van 
exportar l’estil de joc castellarenc.

Un dels pilars d’aquell equip era Aleix 
Navarro, un jove que amb 17 anys va entrar 
al club del seu poble procedent del futbol 11. 
Destil·lava rebel·lia i un punt de superioritat 
que el feia destacar per damunt de la resta. 
Tot i no tenir un físic portentós, la tècnica 
sempre li ha permès desbordar en un pam de 
terreny, una eina de precisió per a un davan-
ter de futbol sala.

Ara comença una nova aventura profes-
sional al DEAC, un equip de la primera divisió 
del futbol sala hongarès, on vol demostrar el 
seu talent per convertir-se en un dels millors: 
“Vaig decidir fitxar pel Debrecen perquè 
una vegada acabada la carrera d’enginye-
ria la intenció era sortir a fora. Per conver-
tir-me en professional era una opció molt 
bona i que em servirà per agafar currícu-
lum en categories professionals” explica 
des de la seva nova ubicació a la ciutat de l’est 
d’Hongria. Encara molt jove, Navarro vol dei-
xar enrere l’etapa de la Pia, en què les lesions 
no el van respectar gaire, per seguir creixent 
com a jugador i ell mateix és conscient que la 
cosa més important que ha d’aprendre és “a 
dominar la fortalesa mental i saber com-

petir per donar el millor de mi al meu nou 
equip, en què l’exigència serà superior”.

Tot i haver estat el bressol del futbol als 
anys 50 –va donar al món noms com Kubala, 
Puskás, Kocsis o Czibor– en l’actualitat, en 
l’era en què manen els milions, el futbol hon-
garès està un pas per sota de l’occidental, però 
el davanter ha pogut descobrir en la primera 
setmana al país que “els mètodes estan crei-
xent molt per equiparar-se amb el nivell 
europeu. No m’esperava tant nivell i aviat 
t’adones que té un futur molt prometedor”.

El salt de Catalunya a Hongria ha estat 
molt sobtat, ja que no era una opció que Na-
varro hagués ni tan sols pensat: “Mai m’ha-
via esperat arribar aquí, però l’oferta ens 

va caure molt bé al meu representant i a mi”, 
així que va fer les maletes i va marxar a conèi-
xer una nova cultura futbolística.

“Aquesta primera setmana ha estat 
increïble, amb zero preocupacions i única-
ment dedicat al món de l’esport” valora l’es-
pigat davanter, que espera tenir un rol “impor-
tant en l’aspecte ofensiu, en l’apartat de gols 
i les assistències”, les principals qualitats del 
seu joc, juntament amb la velocitat, una de les 
seves passions, ja que també és pilot de kàrting.

Diuen que ningú és profeta a casa seva i 
potser aquest és l’impuls necessari per a la car-
rera de l’Aleix, un castellarenc que rodarà pel 
món per tornar encara més fort, i qui sap, pot-
ser com a una estrella internacional. 

FUTSaL | DiViSió D’HONOr

El Castellar, al caire 
de l’abisme (4-6)

L’FS Farmàcia Yangüela Castellar va caure derrotat a 
casa per 4-6 contra el Barri Can Calet, un rival de la part 
mitjana-alta de la taula que va patir més d’un ensurt al 
Joaquim Blume, enfront d’un equip taronja massa irre-
gular i a què li estan passant factura en excés els seus 
punts d’inexperiència a la categoria. La derrota deixa 
els de David Civit al caire de l’abisme, ja que l’equip és a 
només un punt de la zona de promoció de descens i amb 
dos equips amenaçant-los.

Aquesta va ser la tercera setmana consecutiva sense 
sumar punts, en un partit en què, amb un 0-3 en contra al 
minut 24, l’equip va aconseguir empatar a tres al nou de 
la segona part, en un minut boig en què va estar a punt 
de canviar el signe del partit per als de Civit, que tot i ir-
regular, un dels seus punts forts és no abaixar els bra-
ços fàcilment.

L’alegria de la remuntada, però, només va durar un 
parell de minuts, ja que el Can Calet va imposar sobre la 
pista la seva experiència per tornar a capgirar el llumi-
nós i va deixar sense cap mena d’opció als taronges, que 
tot i aconseguir el 4-5 a un minut del final, no van poder 
empatar jugant de cinc i van rebre el sisè als segons finals.

La derrota els deixa en una situació complicada, ja 
que cauen una posició més i queden a un punt del Sant 
Julià i Castellbisbal antepenúltim i penúltim respectiva-
ment. A més, els de David Civit hauran de visitar la pista del 
Rubí aquesta jornada, segon classificat.  ||  a. san andrésL’FS Farmàcia Yangüela Castellar es complica la vida a la Lliga. || a. san andrés

El castellarenc aleix navarro en una imatge d’arxiu. || a. san andrés

 albert San andrés
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Com en el partit d’anada (5-5), Castellar i Sentmenat van tornar a empatar a la Lliga. || a.san andrés

Els jugadors de la UE Sant andreu - TEB Vallès ja són campions de Lliga. || cedida

HoqUEi | 2a cataLaNa

FUTBoL 7 | tEB caStELLar

Empat al derbi entre 
Castellar i Sentmenat

L’equip de futbol 7 del TEB 
Castellar, campió de Lliga

Els jugadors de l’equip de futbol 7 de la UE Sant Andreu  i del TEB 
Vallès, entre els quals hi ha els del TEB Castellar, va aconseguir gua-
nyar el títol de Lliga de 2a divisió B, en la Lliga per a persones amb 
discapacitat intel·lectual, després d’aconseguir la victòria en l’última 
jornada de Lliga regular.

El conjunt integrat pels castellarencs va imposar-se en la fase 
regulada de la Lliga Catalana de 2a B i va fer equip amb la UE Sant 
Andreu, on entre els integrants vallesans de l’equip hi ha membres 
del TEB Sabadell i del TEB Castellar. Aquests jugadors van ser peça 
clau per aconseguir aquest títol, després de diversos mesos d’entre-
nament intens per aconseguir-ho. 

Aquest equip s’exercita tots els divendres al Joaquim Blume de 
Castellar.  || redacciÓ

Empat a sis gols en un nou repartiment de punts entre els dos 
contendents del derbi vallesà de Segona Catalana d’hoquei 
patins, en un partit en què ni l’HC Castellar ni l’HC Sentme-
nat van poder doblegar el contrari en un partit de molts gols 
i espectacle.

Una tarda més, el Dani Pedrosa va lluir les millors gales 
per rebre l’equip del poble veí, en el que era el segon derbi de 
la temporada, amb la intenció de superar el 5-5 de la primera 
volta. Amb la missió de seguir sumant per escalar posicions i 
no deixar enrere la possibilitat de jugar la promoció d’ascens 
a Primera Catalana, l’equip grana de Ramon Bassols ho va in-
tentar tot per tal de superar un rival que sempre fa de la seva 
joventut –és el tercer equip, ple de juvenils– la principal vir-
tut per evitar que els rivals els superin. Tot i anotar sis gols, 
l’equip local no va poder passar de l’empat.  || a. san andrés

UE Castellar 55 22 18 1 3
can rull rt cFu 47 22 15 2 5
Olímpic can Fatjó 46 22 13 7 2
cd Badia 45 22 13 6 3
ue rubí B 38 21 12 2 7
Juv. 25 septiembre 37 22 11 4 7
cd llano 35 22 11 2 9
pd pajaril 34 22 10 4 8
cF la romànica 33 21 10 3 8
marina-c. gambús 27 22 7 6 9
ud san lorenzo 25 22 6 7 9
ue castellbisbal 24 22 6 6 10
cd can parellada 23 22 6 5 11
escola planadeu 21 22 5 6 11
c sabadellés 1856 19 22 5 4 13
cF mirasol-Baco u. 18 22 5 3 14
cs Juan xxiii 18 22 4 6 12
Fc matadepera 8 22 2 2 18
 

CLaSSiFiCaCiÓ pT pJ pG pE pp

mirasol - pajaril 4-2
Badia - can rull 0-3
rubí B - matadepera 8-0
marina - la romànica 2-6
llano - san lorenzo 4-6
Juan xxiii - can parellada 2-1
Olímpic - cercle 3-1
Juv.25 sept. - castellbisbal 0-1
planadeu - UE Castellar 1-2

montbui - Olesa 6-1
Barberà - santa perpètua 1-8
HC Castellar - Sentmenat 6-6
sfèric - sant ramon 5-7
masquefa - sabadell 5-2
sant cugat - alpicat 5-4
manresa - piera 3-6

FS Castellar - Can Calet 4-6
sant Julià - rubí 3-10
montmeló - manlleu 2-3
cardedeu - montcada 6-2
mataró B - sant cugat 3-1
parets - lloret 7-3
pineda - castellbisbal 1-6

FUTBoL FUTBoL SaLa BàSqUET HoqUEi paTinS
3a cataLaNa · GruP Vi · j22 DiViSió D’HONOr · GruP i · j16 cOPa  cataLuNYa· GruP 2 · j19 2a cataLaNa · GruP D · j21

Fav mataró B 41 16 13 2 1
rubí ceFs 40 16 13 1 2
cFs montcada 29 16 9 2 5
cFs Barri can calet 28 16 8 4 4
Fs sant cugat 28 16 9 1 6
ceFs manlleu 23 16 7 2 7
parets Fs 21 16 6 3 7
Fs pineda de mar 20 16 6 2 8
Fs cardedeu 17 16 4 5 7
lloret costa Brava 17 16 4 5 7
FS Castellar 15 16 4 3 9
sant Julià de r. Fs 14 16 4 2 10
Fs castellbisbal 14 16 3 5 8
sporting montmeló 9 16 2 3 11

cB artés  19 15 4
cB ripollet  19 13 6
ue sant cugat  19 12 7
Bàsquet almeda  19 12 7
cB cerdanyola  19 11 8
Centre Catòlic L’H  19 11 8
cB navàs  19 10 9
cB castellbisbal  19 9 10
cB alpicat  19 9 10
aese  19 8 11
Bàsquet pia  19 8 11
CB Castellar  19 7 12
cn tàrrega  19 5 14
reus ploms salle  19 3 16

CLaSSiFiCaCiÓ  pJ pG ppCLaSSiFiCaCiÓ pT pJ pG pE pp CLaSSiFiCaCiÓ pT pJ pG pE pp

CH Cadí 42 19 14 0 5
cp masquefa 42 20 14 0 6
HC Alpicat 38 20 12 2 6
cp sant ramon 38 19 12 2 5
HC Montbui 37 19 12 1 6
UEH Barberà 33 20 10 3 7
HC Piera 31 19 10 1 8
HC Castellar 30 20 9 3 8
CH S. Perpètua 30 19 10 0 9
HC Sentmenat 29 19 8 5 6
PHC Sant Cugat 24 19 8 0 11
CEH Sabadell 17 20 5 2 13
club Olesa patí 16 20 4 4 12
HC Sfèric 13 19 4 1 14
cp manresa 5 20 1 2 17

Tàrrega - Centre Catòlic 72-79
sant cugat - ripollet 82-84
cerdanyola - almeda 63-65
aese - artés 62-75
pia - alpicat 84-80
navàs - castellbisbal 60-81
CB Castellar - reus ploms 88-68

FUTBoL (UE Castellar)

DiSSaBTE 7 MarÇ
Joan Cortiella - Can Serrador
09:00   infantil c – sant quirze
10:30   prebenjamí c – eF sabadell
10:30   benjamí a – castellbisbal ue
11:30     infantil fem – la romànica
11:30     debutants – matadepera Fc
13:00   aleví B – sabadellenca ue
13:00   aleví e – Base montcada cF
14:30   cadet B – la Farga xxi ce
17:00   amateur – rubí B
 
partits a fora
09:30  sabadellenca ue -  aleví d
09:45    ripollet cF -  aleví F
10:00    Juan xxiii cs -  benjamí e
12:45    Juv. 25 sep. -  infantil a
13:15    mercantil -  prebenjamí a
13:30    Badia -  benjamí c
14:15    sant quirze -  infantil d
18:00    Base montcada cF -  juvenil a

DiUMEnGE 8 MarÇ
Joan Cortiella - Can Serrador
09:30   aleví c – cerdanyola 
11:00     prebenjamí B – c. sabadellès  
11:00     benjamí d – rubí ue  
12:15     juvenil B – mercantil ce

partits a fora
09:45    la romànica cF -  cadet a
10:45    sant cugat Fc -  aleví a
11:40    eF Barberà -  benjamí B
14:40    eF Barberà -  infantil B
15:00    sant quirze -  cadet c

aGEnDa
DEL 6 aL 12 DE març

BàSqUET (CB Castellar)

DiSSaBTE 7 MarÇ
pavelló puigverd
10:30    mini fem – cB martorell
16:30    cadet  – vila de montornès
18:00    sots 25 B  – valldoreix Fc

partits a fora
09:00   sant gabriel ripollet -  mini 
09:00   cB la mercè -  premini 
11:30   sant quirze Bc -  mini 
12:30   eem mediona -  infantil 

DiUMEnGE 8 MarÇ
pavelló puigverd
17:00    júnior fem – Fc martinenc  
19:00    sènior fem – Fc martinenc
 
partits a fora
12:00   cB sant pere -  sots 25 a 
17:45   la salle Bonanova -  júnior 
18:45   cB castellbisbal -  sènior 

VÒLEi (FS Castellar)

DiSSaBTE 7 MarÇ
pavelló puigverd
11:00    infantil a fem  – avap girona
13:00    infantil c fem  – sant celoni
20:30   sènior B fem  – sagrat cor
20:30    sènior a   – cv tiana

partits a fora
11:00   cv Olot -  infantil B fem 
17:45   cv Olot -  sènior B  

DiUMEnGE 8 MarÇ
partits a fora
09:00   sant celoni -  juvenil fem 
10:45   sant celoni -  cadet a fem 
11:45   torredembarra -  cadet B f. 
16:00   sant martí andorra -  juvenil  
16:00   e. Orlandai -  sènior a fem 

HoqUEi (HC Castellar)

DiSSaBTE 7 MarÇ
pavelló Dani pedrosa
15:00   menuts a –  menuts B
16:00    prebenjamí B – caldes 
17:00    prebenjamí a – arenys mar 
18:00    benjamí B – CH Mataró 

partits a fora
18:00   CH Santa Perpètua -  fem 13
20:30   HC Piera -  sènior 2 cat 

DiUMEnGE 8 MarÇ
pavelló Dani pedrosa
10:30    benjamí a – cp congrés 
11:30    juvenil – cp torrelles 
16:00   entreno menudets i escola
17:15    benjamí B – ct Barcino 
18:30    fem 13 – cp vilanova 

partits a fora
13:00   Cerdanyola CH -  júnior
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Esteve prat exposa algunes 
obres a navarra i prepara 
una exposició a nova York

el pintor local esteve prat paz té dues 
obres exposades en el “salón de arte” 
al museu gustavo de maeztu amb seu 

a l’antic palau dels reis de navarra, si-
tuat a estella-lizarra, navarra.  també 
prepara una exposició individual a 
Nova York que s’obrirà a la Montser-
rat contemporary art gallery el dia 1 
d’abril amb doble inauguració, una 
el dia 2 d’abril i l’altra el 23 d’abril.

La posidònia oferirà un 
concert de música cubana 
aquest dissabte

La Posidònia ofereix, dissabte 7 
partir de les 21 h, i fins a les 23 h, un 
concert de música cubana amb K_

leodecuba. l’actuació tindrà lloc 
al local situat al carrer torras, 15, 
un espai on els  responsables ofe-
reixen el millor vermut o copa men-
tre es pot gaudir del concert. Periò-
dicament, també hi ha actuacions 
de Joan tena, entre altres artistes. 

· per què vas tenir la necessitat 
d’escriure aquesta obra? 
Jo vaig fer un viatge a la Catalu-
nya Nord, en concret, a Argelers. 
Estava llegint sobre els camps de 
concentració i de refugiats que s’hi 
van instal·lar, arran de l’exili repu-
blicà. Quan vaig arribar allà, vaig 
veure que no en quedava cap ras-
tre, d’aquesta història. Ara mateix, 
la platja d’Argelers és megaturísti-
ca al sud de França, no queda ni un 
pam de sorra que no estigui ocupat 
per una tovallola i un banyista, no 
hi ha cap rastre. Això em va des-
pertar la inquietud, el neguit de 
constatar com els estats guanya-
dors d’una guerra poden esborrar 
la història dels vençuts. 

· i vas decidir reconvertir-ho en 
obra de teatre? 
El punt de partida va ser el viatge. 
Després, vaig començar a llegir més 
sobre el tema i em vaig adonar que 
allò que havia passat allà era una 
autèntica barbàrie, formava part 
de la nostra història i a mi se m’ha-

‘Rastres d’Argelers’, d’Aina Huguet, es 
presenta dissabte en doble sessió,  a les 
18 i 20.30 h, a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu. Teatre Maldà  homenatja els 
refugiats de la Guerra Civil en el camí 
als camps de concentració francesos

EnTrEViSTa

aina HUGUET
Directora i actriu

“Posem paraules al que es va silenciar”

via explicat molt poc, era una part 
desconeguda. Vaig tenir la necessi-
tat de donar veu a aquesta gent que 
s’havia esborrat del mapa, que s’ha-
via silenciat amb el pas del temps. 

 què narra, la història de ‘ras-
tres d’argelers’? 
Se situa al present. Dues germanes, 
arran de la mort de l’àvia, desco-
breixen un diari vell. I el llegeixen, i 
en la lectura d’aquest diari l’obra fa 
un flashback al passat i ens n’anem 
al camp de concentració d’Argelers, 
cap al mes de gener i febrer de l’any 
1939, en ple hivern. Allà hi arriben 
dues dones, que d’entrada no es 

coneixen de res. I al llarg de l’obra 
aniran travant una relació profun-
da, amb els seus alts i baixos. Són 
unes dones recluses que es troben 
al camp, l’obra tracta d’això.

· És una obra de text o més aviat 
gestual? 
És una obra molt plàstica. La base 
és el text, textos reals, tant escrits 
com orals. El que hi ha de ficció és 
la trama argumental però tot allò 
que s’hi explica que passa als refu-
giats és real, hi ha una explicació 
molt documental. Però també hi 
ha escenes dramàtiques entre les 
dues dones, i moments que estan 

expressats corporalment, o veus en 
off o efectes sonors. I és que en un 
camp de refugiats hi ha sensacions 
molt bàsiques, com la gana, el fred, 
la picor dels polls, i això està expli-
cat amb molt gest, que et transpor-
ta molt a la platja desolada. 

· És la primera vegada que fas 
una obra amb contingut his-
tòric? 
D’aquesta manera és la primera in-
cursió, sí. Havia fet alguns espec-
tacles poeticomusicals. Per exem-
ple, un de Màrius Torres, en què 
inevitablement parlava de Guerra 
Civil. Rastres d’Argelers és la meva 
primera obra teatral. Protagonit-
zada, a Castellar, per Anna Bertran 
i per mi mateixa. El procés de for-
mació de l’obra va ser: primer, tenir 
el neguit, després llegir molt per 
expressar-ho a través d’una obra 
de teatre. No va ser al revés, que jo 
busqués un tema per una obra. El 
motor intern va ser molt fort.  Ara 
sento que si creo un altre especta-
cle, per a mi, ha de tenir un sentit 
bastant profund, ha de voler dir al-
guna cosa. I la memòria històrica 
m’interessa bastant. 

· Com ha rebut l’obra, el públic? 
Doncs mira, justament, el que m’ha 
impactat més de l’obra és que, un 
cop finalitzada cadascuna de les 
representacions, hi ha gent del 
públic que es queda i diu “gràcies 
per  explicar  això, gràcies per dir-
ho així”. I m’he trobat gent que re-
corda algun familiar que hi va estar. 
L’obra és una manera de posar pa-
raules al que molts cops es va si-
lenciar a casa. La gent té necessi-
tat de saber.   

a l’esquerra, aina Huguet, directora i protagonista de ‘rastres d’argelers’, que es representarà dissabte. ||  cedida

qUi?
aina Huguet 
anna Bertran

on? 
Sala de Petit Format de l’ateneu

qUan? 
Dissabte 7, 18 h i 20.30 h

Si busques feina 
contacta amb el Servei 
Local d’Ocupació:
C. de Portugal, 2C
De dl. a dv., de 9 a 13.30 h.
Tel. 93 714 40 40

www.facebook.com/castellarvalles
www.castellarvalles.cat 
(ofertes de treball de Xaloc)

OFERTES 
DE FEINA
Servei Local d’Ocupació

del 27 de febrer al 4 de març

Es necessita:

· Administratiu/va mecànic/a – backoffice prevenció
· agent comercial d’assegurances
· ajudant/a d’operari desembussos
· ajudant/a de cuina
· auxiliar administratiu/va
· auxiliar de geriatria
· cuidadors/es de persones grans
· dependent/a de pastisseria
· encarregat/da de botiga d’alimentació
· Enginyer/a electrònic/a

· infermer/a
· Oficial/a perruqueria
· Oficial/a serralleria i soldadura
· peó empresa del metall
· personal de neteja
· planxador/a
· professor/a anglès
· soldadors/es
· venedor/a – repartidor/a
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La Sala Beckett va pujar a l’escena-
ri de l’Auditori Municipal, divendres, 
amb Esperant Godot, segurament, 
l’obra més coneguda de Samuel Bec-
kett. Amb la sala plena de gom a gom 
d’un públic que, inevitablement, hi 
anava amb expectatives, sembla-
va que tot havia de funcionar dins 
d’aquest engranatge Beckett –entès 
així– de teatre de l’absurd. Estàvem 
avisats. Beckett és un dels grans i 
qui més qui menys l’ha estudiat, sen-
tit, llegit. Si a l’aval de l’autor hi afe-
gim el de la direcció de Ferran Utzet, 
sempre tan curós en la posada en es-

Quan l’esperança està posada en un tal Godot
El muntatge de la 
Sala Beckett va 
visitar l’auditori 
divendres passat

cena, ritme, interpretació d’actors, 
i l’aval de la traducció a càrrec del 
poeta Josep Pedrals, un gran conei-
xedor del llenguatge, molt respectuós 
al text original, encara hi afegiríem el 
repartiment actoral, amb Nao Albet i 
Pol López, en primer pla, i Aitor Ga-
listo-Rocher i Blai Juanet, en segon 
pla. A destacar el monòleg incursiu 
del segon, on s’hi deixa la pell. 

L’escenografia també acompleix 
les expectatives. Està molt ben acon-
seguida perquè transmet la idea de 
ser en un lloc que no és enlloc d’un dia 
qualsevol que no és cap dia concret, 
de l’any 1953. Una escena emmarca-
da, com si fos un quadre, a l’escenari.

Però, per què no acaba d’arri-
bar Godot? Si tornem a l’essència, 
en el que l’obra diu, o vol dir, en el que 
explica, sobre el que reflexiona: de la 
vida, de la mort, de l’existència hu-
mana, una espera humanitzada de 

SaLa BECKETT | cròNica

la redempció, la salvació, la catarsi, la 
resignació, el fracàs, l’esperança. Se-
gurament, i en això que cadascú pensi 
el que vulgui, hi ha l’element temps, 
que no hi juga a favor. En el seu mo-
ment, va ser trencadora, rebel i reve-
ladora. La majoria d’espectadors van 
sortir amb la sensació que se’ls esca-
pava alguna cosa, sense saber definir 
ben bé què. Com si es veiessin obligats 
a acceptar que, venint de Beckett, per 
força havia de ser una obra mestra. 

Sigui com sigui, la proposta Es-
perant Godot era arriscada –afegint-hi 
que l’obra té dues hores de durada i 
que es va fer un divendres a la nit–. 
En el teatre ja se sap, hi ha obres més 
fàcils que altres. I en aquest sentit, cal 
trencar una llança en favor de la pro-
gramació que es fa a Castellar on se’ns 
compensa, cada temporada, amb bon 
teatre. Del fàcil, i del difícil.  || mari-

na antúnez

Laika, una gossa 
per a la humanitat

La delicada manera 
com Xirriquiteula 
teatre explica la 
història va deixar el 
públic bocabadat

TEaTrE FaMiLiar | XirriQuitEuLa tEatrE

Laika és la proposta de teatre famili-
ar que es va poder veure diumenge 1 
de març a l’Auditori Municipal. Xir-
riquiteula Teatre posava a sobre l’es-
cenari la història de la primera gossa 
astronauta que la Unió Soviètica va 
llançar a l’espai, el 1957. Aquest és un 
fet històric que ha marcat el progrés 
de la humanitat. I és el punt de par-
tida d’una dramatització teatral que 
té, sense dubte, una única protago-
nista, la Laika, una gossa que corria 
pels parcs i places de Moscou, , una 

  M. anTÚnEZ

gossa que va ser capturada per ser 
la protagonista d’una missió que no 
s’hagués imaginat mai. Els científics 
la van entrenar i van escriure el seu 
destí, ella seria el primer ésser a or-
bitar al voltant de la Terra. El relat de 
la Laika és, doncs, també el relat d’un 
abús. O més ben dit, una excusa per 
parlar dels abusos i és un homenatge 
a tots aquells animals que han estat 
sacrificats en nom del progrés de la 
humanitat. En aquest sentit, Laika és 
molt més que una obra de teatre. La 
Laika va sobreviure a l’espai només 
quatre hores, passaria a la història de 
les grans fites humanes, i fins i tot se 
li farien cançons. Però l’animal, segu-
rament, no va saber mai què s’havia 
triat en nom seu.

Laika és una història trista, “la 
vida mateixa sovint és molt dura”, 
afirmava l’actriu Iolanda Llansó. Però 
no per aquest motiu ha de restar ocul-
ta a la memòria ni al fet de plantejar-la 
i parlar-ne. De fet, es fa necessari que, 
amb la delicadesa que permet el te-Moment de ‘Laika’, el muntatge de xirriquiteula Teatre. ||  cedida

atre, fins i tot els més petits hi pu-
guin accedir. La creació col·lectiva 
de Laika aconsegueix crear un uni-
vers de poètica interpretativa, grà-
cies també a una escenografia molt 
acurada, retroprojeccions, titelles i 
autòmats que tenen en compte fins 
a l’últim detall, en què res s’escapa. 
L’espectador, adult i infantil, entra a 
la història des del primer moment, es 
capbussa a l’espai i es pot posar en la 
pell de la gossa, i es pot imaginar com 
se sent la Laika.

L’excel·lència d’aquesta obra 
queda avalada pels premis que, fins 
ara, ja ha aconseguit. Ha estat reco-
neguda amb el Premi BBVA de Teatre 
2019, convocat per la Fundació Anti-
gues Caixes Catalanes (FACC) amb 
el suport de BBVA CX, Millor Espec-
tacle Familiar dels Premis de la Crí-
tica 2018, premi FETEN a la Millor 
Autoria i Direcció, Premi Drac d’Or 
a la Millor Escenografia de i al Millor 
Espectacle del Jurat Infantil a la Fira 
de Titelles de Lleida 2018.  

D’esquerra a dreta, nao albet i pol López  a ‘Esperant Godot’. || cedida
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Lloc: Lab Castellar (últim pis d’El Mirador)
Organització: Lab Castellar

Dimecres 11 i 18, de 10 a 13.30 h
Divendres 6, 13 i 20, de 17 a 20 h
Dilluns 9 i 16, de 10 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Makers

Dimarts 10, de 10 a 12 h
Dimecres 11, de 17 a 20 h
Taller: “Aprèn a fer el teu marc de fotos”
Proposta adreçada a majors de 18 anys

Dimarts 10, de 17 a 20 h
Taller: “Aprèn a crear el teu nino articulat”
Proposta adreçada a infants de 8 a 12 anys

Dijous 12, de 10 a 12 h
Taller: “Aprèn a fer el teu clauer”
Proposta adreçada a majors de 18 anys

Dijous 12, de 17 a 20 h
Taller: “Aprèn a decorar la teva habitació”
Proposta adreçada a joves de 12 a 17 anys

Dimecres 18, de 17 a 20 h
Taller: “Crea’t un de subjectamòbils”
Proposta adreçada a majors de 18 anys

Dimarts 17, de 17 a 20 h
Dimecres 18, de 17 a 20 h
Taller: “Aprèn a crear el teu Danbo”
Proposta adreçada a infants de 8 a 12 anys

Inscriu-te a 
www.castellarvalles.cat/inscripcionslabcastellar

cultura

Dimecres 11, la Biblioteca Antoni Tort, amb la col·laboració de l’Esbart Tea-
tral de Castellar, han programat una lectura dramatitzada ‘Totes 8 en diem 
8’. creada a partir del llibre ‘Les invisibles’, de Genís Sinca,  i del reportatge 
del diari ARA ‘18 dones invisibles de la nostra història’ també de Sinca.Vuit 
actrius , sota la coordinació de Mònica Mimó, donaran veu a vuit dones: 
Bet Tena serà Tecla Sala; Montse Gatell, Maria Canals;  Schkot, Clara Him-
merl; Dolors Ruiz, Ángeles López de Ayala; Mònica Plana, Pepita Casanella; 
Mònica Clarà, Maria oliveras; Agnès Hernández, Irene Polo i Clara Sellés, 
Rosa Torras. Mireia Sans i Mariona Roca intercalaran peces a les diverses 
biografies, interpretant ‘Cançó de fer camí’ de M. Mercè Marçal, Fantasia 
elegíaca (Sor), amb guitarra, i una dedicada a Madame Belsay (pianista); 
‘Cançó de l’Alguer’; ‘Sense anomenar-la’, de Moustaki i Rossell, ‘Txoria txori’, 
de Mikel Laboa; ‘No és això’, de Lluís Llach, i ‘Laura’, de Lluís Llach;  || m. a.

BiBLioTECa MUniCipaL | Etc

CaLiSSÓ D’En roCa | DiumENGE 8

‘Totes 8 en diem 8’, aquest dimecres

Aquest diumenge, a les 12 hores, el Calissó d’en Roca acull una nova pro-
posta de SonaSing Vermut. En aquesta ocasió, s’ha previst un concert 
de la Swing Mood Quartet, amb Fèlix Rossy a la trompeta, Jaume Llom-
bart a la guitarra, Juan Pastor al contrabaix i Carlos Falanga a la bate-
ria. Ells oferiran un autèntic swing, manouche i jazz ade New Orleans. 
El concert és gratuït, amb taquilla inversa voluntària.  || m. a.

Concert de Swing Moode Quartet

BrEUS

Les Dames del Crim de Castellar, Rosa 
Maria Arner i Lídia Urrútia, han visi-
tat aquesta setmana el programa Con-
nectats de Ràdio Castellar i La Xarxa, 
per reivindicar les protagonistes feme-
nines en la novel·la negra, aprofitant la 
celebració imminent del 8M. Val a dir 
que les dones detectiu van arribar més 
tard a la vida real que a la ficció. “Els 
primers relats d’investigadores es 
publiquen el 1860, mentre que no és 
fins el 1918 que la policia londinenca 
contracta la primera agent, i el 1973 
la primera detectiu”, explica Arner.  

En l’àmbit de la literatura, l’any 
1891 es presenta a Londres l’Strand 
Magazine, una revista en què es publi-
quen relats curts de detectius i que va 
arribar a tenir una tirada de 300.000 
exemplars. “Era una forma fàcil i 
ràpida de publicar”, apunta Arner.  
“Es donava entrada a les detectius 
femenines”. De fet, a l’època victo-
riana (segona meitat del s. XIX) les 
detectius protagonistes “plantaven 
cara als costums i moral de l’èpo-
ca, eren dones trencadores”. L’any 
1856, Wilkie Collins crea la primera de-
tectiu de la literatura, Anne Rodway, 
“tot i que no era una investigadora 
professional”. L’any 1864, William 
Stephen Hayward dona vida a la pri-
mera detectiu professional, la senyo-
ra Paschal. L’any 1893 es presenta la 
jove investigadora Loveday Brooke, 
de Catherine Louisa Pirkis.

Arner i Urrútia també desta-

Quan les detectius són dones

Lídia Urrutia i rosa Maria arner, les Dames del Crim, amb els llibres recomanats. || r. g.

Lídia urrútia i rosa maria arner, expertes en novel·la negra, repassen les 
grans protagonistes femenines d’aquest gènere coincidint amb el 8-m

quen la irrupció de Miss Marple, una 
creació d’Agatha Christie de l’any 1930, 
i Kate Fansler, d’Amanda Cross. “Cu-
riosament, eren dones més car-
rinclones que les anteriors, no tan 
trencadores, ingènues, xafarderes i 
atentes a la quotidianitat”, apunten.

Amb l’aparició del cinema, l’es-
tereotip de dona en aquest gènere 
es transforma en el de femme fatale, 
“manipuladora i malèvola”, men-
tre que els investigadors són homes 
“solitaris, que fumen i van amb ga-
vardina”. Ara bé, als anys 80 i 90, les 
dones detectiu reprenen una actitud 
feminista, “protesten contra els va-
lors establerts i defensen els drets 
de les dones”.  És el cas d’investiga-
dores com Cordelia Gray, sorgida de 
la ploma de P.D. James, Kinsey Mill-
hone de Sue Grafton, o Victòria Ifi-
gènia Warshawski de Sara Paretski. 

8M | LitEratura

A hores d’ara, les dones protago-
nistes del gènere negre es troben en 
la fase Female, d’apoderament, d’au-
todescobriment i d’independència. 
Hellen West de Frances Fyfield, i Saz 
Martin d’Stella Duffy són alguns dels 
personatges que marquen el rumb. 

Moltes són les protagonistes que 
han capgirat la novel·la negra, però les 
Dames del Crim destaquen el perso-
natge de Petra Delicado.  L’escriptora 
Alícia Giménez-Barlett la va imaginar 
inspectora el 1996, quan la Policia Na-
cional encara no comptava amb cap 
dona en aquest càrrec. A Catalunya, 
l’any 1985 Maria Antònia Oliver crea 
Lònia Guiu. Entre altres protagonis-
tes, Arner i Urrútia reivindiquen la 
investigadora Bruna Husky de Rosa 
Montero, la inspectora Amaia Salazar 
de Dolores Redondo o la detectiu Kay 
Scarpetta de Patricia C. Cornwell.  

  r. Gómez / M. antúnez
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cultura

Dimarts 10 de març de 2020, 
a les 20:30h, a la Sala Valls 
Areny, d’El Mirador, l’entitat 
La Guspira convoca entitats,  
grups i artistes a una sessió 
informativa en què es presen-
tarà La Setmana de Les Arts. 
Es tracta d’un acte que té com 
a objectiu posar en relleu les 
arts i la cultura en el poble.  
Cada dia de la setmana esta-
rà dedicat a una branca artís-
tica diferent com dansa, mú-
sica,  pintura,  escultura, arts 
escèniques,  literatura, etc. A 
través d’activitats, tallers, ac-
tuacions, exposicions i xerra-
des es donaran a conèixer di-
verses arts.  || redacciÓ

Dissabte que ve, a les 18 hores, 
s’ha previst un espectacle de 
màgia amb Dami Delusion a 
l’Auditori Municipal. Triunfo. 
Magic revolution és l’especta-
cular espectacle familiar de 
màgia que ha preparat l’equip 
de Dami Delusion, amb humor, 
il·lusió i, és clar, molta màgia. 
Es podran veure els millors 
jocs de màgia del moment i 
l’humor cínic i modern per-
què adults i infants puguin 
gaudir-ne. L’edat mínima re-
comanada és de quatre anys, 
i la durada de l’espectacle és 
de 90 minuts. El preu de l’en-
trada és de 8 euros, anticipa-
da, i de 10, a la taquilla. Les re-
serves es poden fer al telèfon 
605 93 03 61.   || m. a. 

Crida per a 
La Setmana 
de les Arts

Dissabte, 
màgia amb 
Dami Delusion

La GUSpira | rEuNió

MàGia | auDitOri

Balladors d’arreu de Catalunya van 
ser al Joaquim Blume per viure el 
43è Aplec de la Sardana de Caste-
llar, aquest diumenge a la tarda. En 
total, van ser-hi unes 400 persones 
que van estar ballant durant gaire-
bé 4 hores. Totes elles van van con-
tribuir a convertir Castellar en la 
capital mundial d’aquesta tradició 
popular. Des de fa dos anys, la cita 
se celebra al pavelló, on la jornada 
llueix més. 

“Deu n’hi do la gent que ha 
vingut. El pavelló és més petit i 
es veu més ple, és un lloc més aco-
llidor”, explicava el president de 
l’Agrupació Sardanista Amics de 

Castellar (ASCAC), Joan Ventura. 
“Som un dels aplecs que tenim 
tres cobles bones, i això la gent 
ho busca”, afegia el castellarenc, 
que considera que, en general, els 
aplecs de la comarca de Barcelo-
na tenen qualitat.

Les tres cobles, convidades de 
luxe amb què va comptar l’aplec, 
van ser la Principal de la Bisbal, 
una entitat empordanesa històri-
ca en actiu des de l’any 1888; la Jo-
venívola de Sabadell, molt habitu-
al en les jornades sardanistes de 
Castellar; i la Sant Jordi-Ciutat 
de Barcelona. 

En total, es van interpretar 
una vintena de peces, històriques 
i de nova creació, entre les quals la 
local Castellar, perla del Vallès, de 

unes 400 persones al 43è aplec

nodrida participació de dansaires en plena acció al pavelló Blume durant l’aplec sardanista de diumenge passat. || quim pascual

Sardanistes d’arreu de catalunya van ser al joaquim Blume per viure la jornada

  G. p Ramon Vilà, o Els de Castellar, de 
F. Mas i Ros. També d’altres mari-
neres, com Les noies de la costa, de 
J. Vicenç, o de molt ballables, com 
les últimes del repertori, Sempre a 
cent, de Carles Rovira, o L’Aplec de 
Sabadell, de Josep Auferill. 

Altres peces que es van inter-
pretar van ser Esperit sardanista, 
d’Enric Orti; Estimat Francesc, de 
Carles Santiago; L’esperxador de 
somnis, de J. Jordi Beumala; Dels 
fillols als padrins, de Xavi Vento-
sa; Jardins de la Torreta, d’Ama-
deu Escoda; o Albirant l’horitzó, 
de Lluís Gual. 

“El repertori és bo”, reco-
neixia Ventura, que afirmava que 
les darreres composicions van fer 
“suar la cansalada”. Els aplecs ja 

CULTUra popULar | SarDaNES

han esdevingut un punt de trobada 
entre persones d’arreu de Catalu-
nya, a banda de poblacions veïnes: 
de Girona, Ribes de Freser, de Sant 
Feliu de Guíxols, d’arreu d’Osona, 
de Berga, d’Artés i d’arreu de Bar-
celona, per exemple d’Esplugues i 
l’Hospitalet. “Ja ens coneixem de 
molts aplecs”, reconeixia el presi-
dent sardanista.

Durant gairebé quatre hores, 
l’energia i la passió per a aquesta 
mostra de cultura popular va man-
tenir el parquet del Pavelló Joaquim 
Blume ple de persones, saltirone-
jant al ritme de les tres cobles, que 
són les mateixes de l’any passat.

Com és habitual, a banda del 
servei de bar, també es va celebrar 
un concurs de fotografia. 
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agenda agenda del 6 al 15 de març  de 2020

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 18 a 20 h – TaLLEr
“Cos i Ment”
cal inscripció a amicsdecastellardel-
valles@gmail.com. Preu: 2 € que es 
destinaran a càrites
taller 1 d’El mirador
Organització: amics de castellar del 
Vallès

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
De 10 a 14 h - JornaDa
Emprenedoria i innovació agroali-
mentària i rural: altres productes 
del rusc
Sala d’actes d’El mirador
Organització: Departament d’agricul-
tura, ramaderia, Pesca i alimentació i 
associació d’apicultors de Barcelona
Hi col·labora: ajuntament i unió de 
Pagesos
inscripcions gratuïtes a l’a/e info@
asab.cat i al web ruralcat.gencat.cat/
web/guest/transferencia/preins-
cripcio-jornada-tecnica

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 – propoSTa
Triunfo Magic revolution
auditori municipal
Organització: Dami Delusion

18 h – TEaTrE
rastres d’argelers, d’El Maldà
Sala de Petit Format de l’ateneu
Organització: ajuntament

20.30 h – TEaTrE 
rastres d’argelers, d’El Maldà
Entrades exhaurides
Sala de Petit Format de l’ateneu
Organització: ajuntament

20.30 h – propoSTa
akelarre
amb música i servei de barra
cal Gorina
Organització: Les carnera

De 21 a 23 h -  MÚSiCa
Concert de K_leodecuba
carrer torras, 15
Organització: La Posidònia
 
 

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

Diumenge 8
10 h – propoSTa
8M: Esmorzar i manifest
Pl. d’El mirador
Organització: Les carnera

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 mani-
fest del Dia internacional de les Dones
a càrrec d’isabel martínez, directora 
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, amb Swing mood Quartet
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

Dilluns 9
10 h – propoSTa
ioga oncològic per a malalts i fa-
miliars
centre Karuna (c. Església, 2, baixos 
Organització: junta local aEcc 
castellar del Vallès
 
 
 
 
 

17 h - CinEMa
Cinefòrum 
(pel·lícula per determinar)
Local de creu roja (pl. Llibertat, s/n)
Organització: creu roja castellar

Dimarts 10
17 h - TaLLEr
Taller especial 8M: Biodansa
Local de creu roja (pl. Llibertat, s/n)
Organització: creu roja castellar

18 h – propoSTa
presentació del llibre el seu primer 
mòbil. Bones pràctiques per a la fa-
mília digital, de Gerard Vilanova
Biblioteca municipal
Organització: Biblioteca municipal 
antoni tort
Hi col·labora: Escola de pares i mares

20.30 h – propoSTa
reunió preparatòria de la Setmana 
de les arts
Sala Lluís Valls areny
Organització: La Guspira

Dimecres 11
9.30 h - propoSTa
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del caP
Organització: ajuntament i àrea 
Bàsica de Salut

17 h - propoSTa
Lectura-cafè del manifest en honor 
de la dona
Bar avenida (av. Sant Esteve, 76)
Organització: creu roja castellar

19 h – xErraDa
‘Coneix la teràpia de polaritat. 
Equilibri i coherència’, a càrrec d’Án-
geles ruiz
Sala d’actes d’El mirador 
Organització: rosa Vallès

21 h - propoSTa
Lectura dramatitzada: 
“Totes 8 en diem 8”
Sala de Petit Format de l’ateneu
Organització: Biblioteca municipal 
antoni tort i regidoria de Feminisme, 
amb la col·laboració de l’Esbart 
teatral de castellar

Dijous 12
9 h – propoSTa
Vine i Camina +60: riu Mogent, de 
La roca a Montornès
inscripcions: regidoria de cicles de 
Vida (c. Portugal, 2), de 9 a 14 h o al 
tel. 93 714 40 40
Sortida des de la pl. del mercat
Organització: ajuntament

17 h - TaLLEr
Taller de defensa personal
Local de creu roja (pl. Llibertat, s/n)
Organització: creu roja castellar

18 h – propoSTa
audiència pública de presentació de 
les propostes de pressupostos par-
ticipatius 2020
Sala de Plens de ca l’alberola
Organització: ajuntament

19 h - prESEnTaCiÓ
presentació del llibre Manual de 
grafologia infantil
a càrrec dels autors, F. Xavier 
Serracant i maria josep claret, i de la 
grafòloga maribel González
Biblioteca municipal antoni tort
Organització: Biblioteca municipal 
antoni tort i maribel González

21 h -  MÚSiCa
open Jam
ca l’aurora
Organització: ca l’aurora

DivenDres 13
De 18 a 19 h – TaLLEr
“Cos i Ment”
cal inscripció a amicsdecastellardel-
valles@gmail.com. Preu: 2 € que es 
destinaran a càrites
taller 1 d’El mirador
Organització: amics de castellar del 
Vallès

17 h - TaLLEr
Taller especial de “labors”: Teixint 
somnis
Local de creu roja (pl. Llibertat, s/n)
Organització: creu roja castellar

20 h - proJECCiÓ
DocsBarcelona del mes: 
De nit, elles ballen
auditori municipal
Organització: L ‘aula d’Extensió 
universitària per a gent gran, club 
cinema castellar Vallès i cal Gorina

Dissabte 14
De 9 a 14 h - TaLLEr
Taller de poda d’olivera
institut de jardineria i agricultura Les 
Garberes
Organització: associació l’Era i 
institut de jardineria i agricultura Les 
Garberes
+ info i inscripcions: formació@asso-
ciaciolera.org, tels. 93 878 70 35 i 672 
337 305

22.30 h – BaLL
nit de ball amb el Duet Camelot
Sala Blava de l’Espai tolrà
Organització: Pas de Ball

Diumenge 15
16.30 h – CinEMa
Cinema familiar: abominable
auditori municipal
Organització: ajuntament

18 h – BaLL
Ball a càrrec del grup Cristal
Sala Blava de l’Espai tolrà
Organització: amics del Ball de Saló

18.45 h – CinEMa
Cicle Gaudí: La innocència
auditori municipal
Organització: club cinema castellar 
Vallès

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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FarMàCiES DE GUàrDia 
 
 
DiVENDrES 06 pErManYEr 
DiSSaBtE 07 pErManYEr 
DiumENGE 08 CaSTELLar 
DiLLuNS 09 CaTaLUnYa 
DimartS 10 FEnoY 
DimEcrES 11 EUropa 
DijOuS 12 CaSanoVaS 
DiVENDrES 13 roS 
DiSSaBtE 14 CaTaLUnYa 
DiumENGE 15 YanGÜELa 

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

DEFUnCionS 

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

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

“Una persona molt emocionada no té temps de notar l’emoció de qui produeix la seva.”
Ernesto  Cardenal

@joanmuntada @pakodelic @arnaucabeza
pasqua ja s’acosta puig de la creu riu sena

MEMÒriES DE L’arxiU D’HiSTÒria 

inSTaGraM · @lactual

Dues portades de programes de la UE Castellar dels diversos que han ingressat fa pocs dies al nostre arxiu, 
juntament amb fotografies, cartells i fitxes dels jugadors. Formen part del fons històric d’aquesta enti-
tat centenària que ha estat donat al nostre arxiu perquè pugui ser conservat i consultat pels interessats 
en la història de l’entitat. Agraïm a la seva junta aquesta donació amb la qual s’incrementa considerable-
ment la documentació que conservem d’aquesta entitat tan arrelada al nostre poble.  || FOns: ue castellar 

programes de la UE Castellar, 1966 i 1968

penúltima

Jaume Masagué Gasulla 
26/02/2020 · 88 anys
Jesús Benedicto Mallen 
27/02/2020 · 55 anys
Josep rodrigo palau          
27/02/2020 · 77 anys
isabel reinaldos Garcia 
27/02/2020 · 84 anys

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

Maria antònia Vilardebó

Quan vaig començar 
a viatjar, vaig sentir 
què era la llibertat

Arqueòloga per afició i viatgera de professió

q
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La Maria Antònia (69 anys) és una dona vital, alegre i 
curiosa, que ha trepitjat els cinc continents, i que fins i tot 
ha participat en recerques a jaciments arqueològics. A 
més, és una de les responsables de l’agència Viatges i Més

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
extravertida
Un defecte que no pots dominar?
soc molt impulsiva 
Un animal?
l’elefant femella i mare
quin plat t’agrada més?
pa amb tomàquet i pernil 
Un arqueòleg?
leonard Woolley
Una cançó?
‘imagine’ de John lennon
Una pel·lícula?
‘2001: una odissea de l’espai’
Un llibre?
‘confieso que he vivido’, de p. neruda
Un viatge pendent?
La Patagònia 
Una ciutat?
venècia
Un racó de Castellar?
el carrer de la mina

”

“

· D’on prové aquest cuquet per 
viatjar, per descobrir món?
Va ser a partir de la feina. Era cap 
d’exportació en una empresa tèxtil 
i la meva feina era viatjar, assistir 
a fires, anar a veure distribuïdors, 
organitzar trobades comercials als 
cinc continents. A més de ser la meva 
feina, quan tenia estones lliures, de 
lleure, aprofitava per imbuir-me 
de la cultura d’aquell país. Visitava 
museus, esglésies, basíliques, mes-
quites... Això em va fer despertar i 
adonar-me que el món és increïble, 
meravellós. De gent bona i humana 
n’hi ha a tot arreu.

· quants països has visitat?
No en tinc ni idea, però sé que he visi-
tat els cinc continents. Em falten l’Af-
ganistan o el Pakistan, per exemple, 
i també Irlanda, però hi vaig al juny. 

· De tots els països, quin és el que 
més t’ha impressionat?
Costa Rica em té el cor robat. Per co-
mençar, per la gent. Els ticos són una 
gent encantadora i oberta. També 
pel seu sistema. Quan vaig anar-hi, 
no hi havia ni exèrcit ni policia, les 
cases estaven obertes. Malaurada-
ment, després, amb tot el conflicte de 
Nicaragua, la cosa va canviar. D’al-
tra banda, Costa Rica té un paisatge 
que ho és tot. Des de la zona de Tor-
tuguero, els canals, les platges, els 
volcans... M’encanta. És una llàsti-
ma que no tinguin força restes indí-
genes. Els espanyols, quan van arri-
bar, van destrossar tota la cultura.

· per què és important viatjar?
Jo, que vaig néixer una època total-
ment franquista, quan vaig comen-
çar a viatjar és quan vaig sentir el 
que era realment la llibertat, una 
cosa que aquí no sentíem. 

· En aquests viatges tan llargs has 
tingut algun entrebanc?
Habitualment viatjava sola, però no 
sempre. Formava part de la Cambra 
de Comerç de Sabadell, i sovint s’or-
ganitzaven missions comercials. Als 
països occidentals o d’Amèrica del 
Sud no vaig tenir mai cap problema. 
On els causava més impacte era als 
països del golf Pèrsic, els Emirats 
Àrabs, Dubai, Kuwait... És aquí on 
vaig tenir més problemes pel fet de 
ser dona. A Kuwait, per exemple, 
no em van deixar sortir de l’aero-
port, i em vaig haver de reunir amb 
els clients a la terminal, en una sala 
de reunions.

· Viatjar sol o acompanyat?
Viatjar sol és el descobriment de tu 
mateix, de qualitats que no sabies 
que tenies, i que les teves possibili-
tats són infinites. Si viatges acom-
panyat, malgrat que tu siguis impul-

siva i decidida, sempre et repenges 
en algú altre. 

· Des de Viatges i Més, aposteu 
per una filosofia de viatges que 
va més enllà del lleure, oi?
Som una petita ONG, i els diners 
que hem recaptat a través de les ac-
tivitats que organitzem, els donem 
a projectes solidaris que coneixem. 
Fa uns anys, a l’Amèrica Central, a la 
zona de Guatemala, l’huracà Mitch 
va destruir tres pobles. Ens vam as-
sabentar que una persona de Saba-
dell, amb una colla de voluntaris, vo-
lien reconstruir els habitatges i els 
cultius, i nosaltres hi vam participar 
i ens vam desplaçar allà. Va ser una 
experiència molt dolorosa però molt 
enriquidora. També vam participar 
en un projecte per enviar màquines 
de cosir a una zona molt deprimida 
d’Eritrea. Actualment, recaptem 
fons per a una iniciativa relacionada 
amb la salut mental al Benín. 

· a més dels viatges, l’arqueolo-
gia és una de les teves passions. 
Has visitat molts jaciments?
El més exòtic en què he estat exca-
vant ha estat a Creta, al Palau de 
Cnossos, que és de cultura minoica. 
Vam fer força descobriments, sobre-
tot, a la part subterrània. 

· Com va sorgir la col·laboració?
Quan hi vaig anar, amb unes com-
panyes, tenia 32 anys. Sabíem que 
hi havia un grup d’arqueòlegs de la 
Universitat de Torí, i a través de la 
UAB vam contactar amb ells. 

· aquesta afició t’ha empès de 
nou a la universitat per repren-
dre els estudis d’arqueologia.
Ara estic molt interessada en els orí-
gens de Catalunya. Hem estat exca-
vant amb la universitat al Castellot 
de Bolvir.  És un jaciment prou inte-
ressant. Una de les troballes que vam 
fer és una arracada d’or, púnica.  

  rocío Gómez


