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Setmanari d’informació local

Un infant participant en l’edició de la Marxa Infantil de diumenge passat amb el mapa per orientar-se a la mà. De fons, vista general del municipi de Castellar del Vallès. || Q. PASCUAL

El pressupost s’enfila als 27,4 milions

La Marxa 
es fa gran

ESPORTS | P  13

La Marxa Infantil de Regularitat 
va complir 60 edicions amb 
més participants que mai

És l’increment dels 
ingressos previstos, 
incloent un préstec 
d’1,1 milions 

3,4
MILIONS €

Inversió a la via pública 
i equipaments amb 
previsió d’augmentar-la
a través de romanents

MILIONS €
2,3

Percentatge 
d’augment de la 
despesa en temes  
de protecció social

16 %

COMPTES MUNICIPALS | P 04
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AGUSTÍ MUNT

“Tenia moltes ganes de tornar 
a jugar al billar, que és el que 
m’agrada, és la meva passió. 
De fet, durant els mesos que el 
Casal Catalunya ha estat tancat 
a la gent gran, anava a Sabadell 
a jugar. Tothom està convidat 
a venir a jugar i a practicar. 
Volíem fer un campionat abans 
de la pandèmia. Esperem poder 
posar-lo en marxa aquest any.”

MARÍA MARTÍNEZ

“Jo formo part de la coral i 
hi torno amb molta il·lusió a 
cantar. Anteriorment havia fet 
moltes activitats al Casal. Havia 
vingut a cantar, dibuixar, pintar, 
a ensenyar pintar i també havia 
estat secretària. Que obri el 
centre suposa tornar a la vida 
que teníem abans, fer la nostra 
rutina de sempre. Hem enyorat 
molt no trobant-se”.

“Soc el professor de la classe 
d’informàtica. Aquest curs 
hem iniciat les classes amb 
un nivell bàsic, però ens 
anirem adaptant al ritme dels 
alumnes. Pensava que potser 
la gent tindria mandra o por 
a reprendre les activitats i 
veig que no. Tornem a la línia 
d’abans de la pandèmia, a 
gaudir, a passar-nos-ho bé.”

“Trobava a faltar moltíssim venir 
a la classe de puntes de coixí, 
amb la nostra professora Rosa, 
que és fabulosa. Retrobar-me 
amb totes les companyes em fa 
sentir molt a gust. De vegades 
preparem berenar. Fer puntes de 
coixí em relaxa, exercito les mans 
i la ment, i els mesos que no hem 
pogut fer classe compartida, he 
continuat fent puntes a casa.”

“He començat classes 
d’informàtica i de català. És 
la primera vegada. A banda 
d’aprendre, el més important 
és que et relaciones amb la 
gent. Fa un any que visc a 
Castellar, em vaig traslladar a 
conseqüència de la Covid-19, 
per tenir un lloc més ampli, i 
venir al casal és una manera de 
conèixer persones noves.” 

VICENTA ZARZOSOFRANCESC VAÑÓ MIGUEL MEDINA

PARLEN LES USUÀRIES I ELS USUARIS

Omplir el Casal Catalunya de vida
L’equipament per a la gent gran ha iniciat el curs oferint una oferta formativa específica per a majors de 60 anys

Més del 22% de la població de Cas-
tellar del Vallès té més de 60 anys. 
Amb aquesta tendència progres-
siva a l’envelliment de la població, 
des de l’Ajuntament de Castellar i 
l’Associació de Jubilats i Pensionis-
tes fa anys que s’aposta per oferir 
a aquesta franja de la població di-
ferents serveis i activitats perquè 
puguin gaudir d’un envelliment 
actiu. Els dos pols principals de tro-

bada i formació eren –fins l’esclat 
de la pandèmia el març del 2020– 
els dos Casals per a Gent Gran, 
ubicats a la plaça Major i al carrer 
Catalunya, però la Covid-19 va obli-
gar a cancel·lar totes les activitats. 
Ara, després de 18 mesos tancats a 
aquest col·lectiu, el Casal Catalunya 
ha obert les portes per acollir els 
seus hostes habituals. El casal de 
la plaça Major encara haurà d’es-
perar uns mesos fins que estiguin 
enllestides les obres de remodela-
ció de l’espai. Hi havia tantes ganes 

de retrobar-se i de tornar a l’acti-
vitat que molts dels tallers forma-
tius que ofereixen tant l’Ajunta-
ment com l’Associació de Jubilats i 
Pensionistes estan complets i, fins 
i tot, amb llista d’espera. “Aquesta 
setmana ja hem començat totes 
les activitats al Casal Catalunya 
i estem molt contents perquè la 
gent ha respost molt bé. Aquests 
primers dies són de molt movi-
ment perquè hem de fer grups, 
ubicar tota la gent on li corres-
pon seguint les mesures de sa-

nitat. No ens ho pensàvem, tenir 
aquesta resposta tan bona”, asse-
gura la presidenta de l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes, Mont-
se Da Silva. 

Tot i que l’equipament es va 
omplint de vida a poc a poc, encara 
falta un espai de trobada essencial: 
el bar. “De moment no podem obrir. 
La sala queda sense encís, perquè 
el bar és un lloc de trobada, de con-
versar, de jugar a cartes, a dòmi-
no... esperem que d’aquí a poc es 
pugui reprendre l’activitat”, ex-

plica Da Silva. Des de la junta asse-
guren que no s’esperaven aquesta 
resposta: “La gent gran té moltes 
ganes de fer coses. El que sigui, 
però fer: pintar, ballar, informàti-
ca... de tot. És un col·lectiu de per-
sones que necessiten fer activitats 
i estaven tristos per no poder so-
cialitzar. Això de passar pel car-
rer i dir adeu des de lluny era molt 
fred. En canvi aquí, al Casal Cata-
lunya es relacionen, parlen, s’ex-
pliquen coses i la gent no se sent 
sola”, assegura Da Silva. 

 Cristina Domene

tema de la setmanagent gran
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Un pressupost expansiu per al 2022
L’equip de govern porta al ple uns comptes que preveuen doblar les inversions i ampliar la despesa per sortir de la crisi

La proposta de pressupostos munici-
pals que s’ha donat a conèixer aques-
ta setmana serà de les més altes de la 
història després de més de 10 anys de 
contenció. Així ho va destacar la ti-
nent d’alcalde d’Economia, Yolanda 
Rivera, en l’audiència pública que es 
va fer dimarts passat de forma tele-
màtica: “És un pressupost expan-
siu que permet consolidar la recu-
peració de Castellar, però també 
mantenint els criteris de prudèn-
cia financera”, que han marcat el 
full de ruta econòmic dels darrers 
tres mandats. En total, els comptes 
del 2022 tindran un import global de 
27,4 milions d’euros, xifra que repre-
senta un increment del 14% respec-
te al 2021 (24 milions), i es produeix 
“un salt important respecte als úl-
tims anys”, va dir Rivera.  Només hi 
ha un parell de precedents d’exerci-
cis econòmics d’aquesta magnitud: 
l’any 2009, que va ser el més alt de la 
història (28,2 milions), i el 2010 (26,8 
milions) coincidint amb l’acabament 
de la construcció d’El Mirador i la ur-
banització de la zona. Posteriorment, 
es va posar el fre i els comptes es mo-
vien al voltant dels 24 milions des de 
fa quatre anys. 

Els 27,4 milions pressupostats 
per al 2022 responen, segons va des-
criure la regidora de Finances, a un 
“increment a causa d’un augment 
dels ingressos supramunicipals, al 
reforç de la protecció social, espe-
cialment per ajudar els col·lectius 
més vulnerables per la pandèmia, 
més despesa en manteniments d’es-
pai públic i equipaments”. Yolan-
da Rivera també va subratllar com a 
principals característiques d’aquests 
comptes “una contenció de la pres-
sió fiscal, que se situarà per sota de 
l’increment de l’IPC i manteniment 
del nivell d’endeutament”. “Estem 
sortint d’una crisi generada per la 
pandèmia i els comptes així ho re-

  J.G.

flecteixen”, va resumir durant l’au-
diència de pressupostos.

ingressos

Sobre els ingressos, aquest 2022 es 
preveu un increment en la recap-
tació d’impostos directes (llicènci-
es d’obres) que podria arribar als 
250.000 euros. Però el gran salt en-
davant arribarà a través de les trans-
ferències corrents perquè el govern 
central, “amb l’objectiu de com-
batre la pandèmia, ha incremen-
tat un 23% l’aportació als ajunta-
ments”, cosa que suposa passar de 
6,2 a 7,6 milions. També la Diputació 

Evolució històrica del pressupost municipal de l’Ajuntament de Castellar del Vallès. || AJ CASTELLAR

aportarà 420.000 euros per actuaci-
ons de manteniment de la via públi-
ca, i la Generalitat 250.000 aquest 
2022 per a escoles bressol. Contrà-
riament a la tendència dels darrers 
anys, l’Ajuntament podrà demanar 
préstecs per 1,1 milions d’euros ja que 
no cal complir la regla de la despesa 
que temporalment ha aixecat l’estat, 
també com a resposta a la pandèmia.

més inversions

En l’apartat d’inversions, es preveu 
que creixin una mica més del doble 
que l’any passat. “L’any 2021 era un 
pressupost marcat per la prudèn-
cia i aquest any l’escenari és dife-
rent i per això és la partida que té 
més increment”, va detallar Rivera. 
En concret, arribarà als 2,3 milions i 
es destinaran majoritàriament a mi-
llores i manteniment de l’espai públic 
i els equipaments: destaca l’ampliació 
de l’Institut Escola Sant Esteve amb 
448.000 euros de dotació.

despeses

Pel que fa a les despeses, l’exercici 
del 2022 continuarà experimentant  
“un reforç de la protecció social, 
especialment als col·lectius més 
vulnerables a la pandèmia i també 
a l’atenció a la diversitat funcio-
nal”. La despesa també implicarà 
un increment en les subvencions a 
les entitats que treballen en l’àrea de 
serveis socials com la Creu Roja o Cà-
ritas i projectes com els programes 
de salut, el servei d’atenció domicili-
ària  o les entitats que treballen en el 
camp de l’atenció a la diversitat expe-
rimenten importants creixements. 

Els manteniments també in-
crementen sensiblement la despe-
sa (21%),  per a neteja viària, jardine-
ria, així com l’eficiència energètica. 
En l’àmbit de la transició ecològica 
i la sostenibilitat, s’augmenta la des-
pesa en 576.000 euros per reforçar 
la recollida de residus, els projec-
tes del riu o el de Boscos del Vallès, 
entre d’altres.

En el marc de les negociacions dels 
pressupostos del 2022, i dies abans 
de l’audiència pública de dimarts pas-
sat, Junts per Castellar informa que  
ha proposat a l’equip de govern “una 
bateria de 41 mesures que inclouen, 
d’entre d’altres, la reducció de la 
pressió fiscal (començant per con-
gelar l’IBI), acabar amb la manca 
sistemàtica de manteniment i ne-
teja dels carrers, un increment de 
places d’aparcament, la seguretat 

La formació política ofereix  una bateria de propostes a l’equip de govern per negociar el seu suport als pressupostos

ciutadana, l’accessibilitat, la lluita 
contra el canvi climàtic (començant 
per implantar enllumenat LED a 
tot el poble), l’habitatge, la segure-
tat ciudadana i ajudes per a joves i 
gent gran”.

El portaveu de Junts a l’Ajunta-
ment, Pau Castellví, afirma que  el seu 
llenguatge “és el dels fets”. “Estem 
disposats a considerar el nostre 
vot als pressupostos municipals 
del 2022, malgrat les discrepànci-

Junts proposa congelar impostos i fer més manteniments
JUNTS PER CASTELLAR | PRESSUPOSTOS

es, perquè no en tenim prou a dir 
paraules: volem aconseguir can-
vis reals que capgirin la gestió del 
nostre Ajuntament”. En aquest sen-
tit, ofereixen el seu suport als pres-
supostos municipals, si l’equip de go-
vern adopta “compromisos ferms 
amb el model de municipi que de-
fensem: un Castellar net, ben man-
tingut, segur i socialment just, amb 
un Ajuntament que no tregui als 
veïns més diners dels que bonament 

poden pagar en temps de crisi, que 
promogui el comerç de proximitat 
i l’accessibilitat; amb més aparca-
ment i facilitats per dinamitzar els 
nostres teixits comercial, associa-
tiu, cultural i esportiu”.

Tot i això, també manifesten 
“preocupació” perquè consideren 
que l’equip de govern vol “córrer a 
aprovar els pressupostos; men-
tre que a la majoria de municipis 
s’aproven al llarg del mes de no-

vembre, a Castellar es porten al 
ple el 18 d’octubre”. La seva aposta 
és “cosir consensos de poble, fet que 
requereix un treball conjunt en el 
terreny de les propostes que de mo-
ment encara no ha pogut succeir”. 
Tot i això, segons diuen des de Junts, 
es mantenen a l’espera d’una resposta 
a les seves propostes i que acostin “el 
model de poble que defensa l’Ajunta-
ment que defensem el conjunt dels 
ciutadans”.   || REDACCIÓ

IBI i taxes s’apugen 
per sota de l’IPC

ORDENANCES

L’IPC d’aquest 2021 tancarà per sobre 
del 3,4%. Els principals indicadors 
mantenen aquesta previsió de la 
inflació marcada en els darrers temps 
per la pujada del preu de l’energia.
 A Castellar, l’Ajuntament l’any 
passat lva congelar es ordenances 
el 2021 i aquest 2022 la proposta 
és  fer un increment de l’1,5% per  

a l’IBI i les taxes principals.
“La nostra tendència és la contenció 
de la pressió fiscal per sota de 
l’IPC, però també hem de mantenir 
cert equilibri entre la despesa  i els 
ingressos corrents”, va argumentar 
la tinent d’alcalde Yolanda Rivera.
En paral·lel, es proposen tota 
una bateria d’ajuts fiscals com la 
bonificació del 50% de l’IBI per la 
instal·lació de plaques durant 5 anys 
–fins ara eren 3 anys– o la bonificació 
del 50% de la taxa de bars i restau-
rants o en els preus públics per a 
persones amb diversitat funcional.
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El setembre s’ha tancat amb una re-
ducció destacada en la xifra de perso-
nes sense feina. Ara hi ha 1.035 perso-
nes aturades, 49 menys que a l’agost. 
L’atur registrat se situa  a les xifres de 
quan va esclatar la pandèmia, amb un 
8,7% de taxa d’atur registral. El març 
del 2020 –mes en què va començar 
la pandèmia– hi va haver 1.054 per-
sones aturades, mentre que al febrer 
la xifra era de 998. En termes intera-
nuals, aquest mes de setembre hi ha 
hagut 209 persones menys que 3l se-
tembre del 2020, un 16,8% menys de 
variació. La reducció és general a tota 
la comarca, amb importants reducci-
ons de persones sense feina a Terras-
sa (-596), Sabadell (-530), Rubí (-193), 
Sant Cugat del Vallès (-181) i Cerdanyo-
la (-154). En el conjunt de la comarca, hi 
ha 48.864 persones a l’atur, 2.378 menys 
que a l’agost. A Catalunya, s’ha regis-
trat un descens de l’atur registrat de 
12.650 persones el mes de setembre 
(-3,2%), cosa que deixa el nombre de 
persones en atur en 378.470. En ter-
mes interanuals, l’atur registrat baixa a 
Catalunya 99.731 persones (-20,9%). El 
secretari de Treball del Departament 
d’Empresa i Treball, Enric Vinaixa, 
s’ha mostrat “optimista” per l’evolu-
ció de les dades d’atur, i ha afegit que “ja 

ens permeten comparar-les amb les 
dades de 2019, abans de la pandè-
mia”. Tot i que les xifres de l’atur regis-
trat de setembre són “positives” amb 
un descens de 12.658 persones, Vinaixa 
ha remarcat que “la millora és insufi-
cient”. Tot i aquestes bones dades, en-
cara hi ha gairebé 48.000 persones en 
ERTO a Catalunya i el mercat de tre-
ball està marcat per l’alta temporalitat 
de la contractació i per les xifres d’atur 
juvenil i de llarga durada.

El secretari general de PIMEC, 
Josep Ginesta, veu necessari que 
l’atur es redueixi a tots els sectors, 
ja que “qualitativament estem 
lluny dels nivells prepandèmia 
perquè s’han perdut 90.000 codis 
de cotització a la Seguretat Social 
respecte l’agost del 2019, 86.000 
dels quals pertanyen a pimes”.  
En el conjunt de l’Estat, les dades pu-
blicades assenyalen que al setembre 
l’atur registrat  va baixar en 76.113 
persones (un 2,28%) respecte al mes 
anterior, cosa que suposa la caiguda 
més destacada d’un mes de setem-
bre a la història.  A més, s’encadenen 
set mesos consecutius de descens de 
l’atur, arribant d’aquesta manera a 
una reducció de 750.000 aturats des 
del març.   || J. RIUS

El nombre d’aturats, 
a nivell de prepandèmia

SETEMBRE | OCUPACIÓ

Els pressupostos participatius ja tenen projectes 
guanyadors. Les aules multisensorials a les escoles 
de SUMA, els drons de l’ADF i la pista poliesportiva a 
l’Espai Tolrà del Futbol Sala Castellar són les propos-
tes guanyadores dins de la categoria de nucli urbà, i la 
millora de les places de Sant Feliu del Racó del Con-
sell d’Infants dins de la categoria d’urbanitzacions. 
Aquestes són les quatre propostes sorgides del pro-
cés obert i participatiu que van obtenir més suports 

populars en una votació que va comptar amb més de 
2.000 castellarenques i castellarencs, gairebé el 9% de 
la població, xifra que ha suposat un rècord. Aquests 
dimarts s’ha començat a posar fil a l’agulla per con-
cretar els terminis de les actuacions que sumen un 
total de 200.000 euros procedents de les inversions 
previstes als pressupostos municipals. Cada projec-
te compta amb un total de 50.000 euros. || TEXT: REDAC-

CIÓ FOTO: AJUNTAMENT

Reunió amb els promotors dels pressupostos participatius

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS | GUANYADORS
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El 30 de setembre va començar una 
nova edició del curs de periodisme 
jove a El Mirador de Castellar, un 
curs adreçat al jovent, en què alum-
nes de 3r i 4t d’ESO i batxillerat 
poden formar part. El taller consta 
de dues hores i mitja els dijous fins 
el 25 de novembre. 

És un curs totalment gratuït 
que inicia els estudiants en el món del 
periodisme i la comunicació, així com 
sobre el funcionament dels mitjans 
de comunicació, i mostra una pinze-
llada de com és treballar com a peri-
odista. Al taller es treballen diferents 
àmbits de la comunicació, entre ells 
la ràdio, l’streaming, els pòdcasts, fo-
tografia, i fins i tot com fer un bon ús 
de les xarxes socials. 

En la primera classe, Raül 
Rosés, de l’àrea d’Innovació i Ges-
tió del Coneixement de l’Ajuntament 
de Castellar; Julià Guerrero, cap dels 
mitjans de comunicació municipals; 
Noelia Martínez, de l’àrea de Joven-
tut del consistori, i Albert San An-
drés, el periodista docent, van fer 

Pinzellades de periodisme

Participats en l’edició del Taller de Periodisme Jove d’aquesta tardor. || L’ACTUAL

Arrenca una nova edició del Taller de Periodisme Jove a El Mirador

una petita presentació de com es 
desenvoluparà el taller i de la impor-
tància de la formació en els joves. La 
primera tasca que van haver de fer 
els alumnes va ser escriure un arti-
cle periodístic sobre el primer con-
tacte amb el taller. 

El Mirador, l’àrea de Joventut i 
la de Comunicació ja fa quatre anys 

 Alba Romero (alumna del Taller de 
Periodisme Jove)

COMUNICACIÓ | TALLER

que treballen en aquest format de ta-
ller centrat en la secundària i per on 
han passat ja mig centenar de joves 
del municipi. Altres apostes forma-
tives vinculades al periodisme són la 
realització del suplement L’ACTUAL 
jove i el concurs infantil Quin cacau 
(QKK) que s’organitza amb partici-
pació de les escoles. 

Castellar Jove ha introduït un taller gratuït a alumnes de segon de bat-
xillerat de l’Institut Castellar, a partir de la demanda que va fer l’alum-
nat que vol conèixer eines de relaxació i tècniques relacionades amb la 
gestió de les emocions i l’estrès, normalment incrementat en període 
d’exàmens. El taller està pensat per alumnes de segon de batxillerat, ja 
que el volum de feina i la demanda d’estudi s’incrementa considerable-
ment en aquest període fins a finalitzar el curs amb la prova de la Selec-
tivitat (prova d’accés a la universitat). L’objectiu és dotar els estudiants 
d’eines i recursos que facilitin el benestar emocional i psicològic deri-
vat d’una situació concreta d’estrès. En aquest cas, els i les alumnes han 
escollit realitzar un taller sobre dinàmiques corporals i el seu benefici 
en la millora de l’estat d’ànim. El taller és impartit per una professional 
que treballa el cos i l’espai tot fusionant-lo amb el moviment i el treball 
de les emocions. L’Institut Puig de la Creu també ho podria incorporar 
en breu.  || REDACCIÓ

Aprendre a relaxar-se

Sessió del taller, dimecres passat al gimnàs de l’institut Castellar. || Q. PASCUAL

INSTITUT CASTELLAR | TALLER
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Educant en la mobilitat sostenible

Alumnes de 4t de primària d’El Casal realitzant el taller als carrers de la vila amb un agent de la policia local. || C.  DÍAZ

Sota el lema Fes salut. Mou-te de ma-
nera sostenible, el tema d’aquesta 
edició de la Setmana Europea de la 
Mobilitat vol destacar com la mobi-
litat sostenible està vinculada a la 
seguretat i la salut de les persones. 
A Castellar del Vallès, l’Ajuntament 
impulsa activitats relacionades amb 
aquesta commemoració des de l’any 
2000. Enguany, 275 alumnes de 4t 
de primària dels set centres d’edu-
cació primària de la vila participa-
ran en els tallers d’educació viària 
i ambiental, amb la col·laboració 
dels agents de policia.

L’activitat que s’ofereix a les 
escoles té tres parts. Per començar, 
es fa a classe una presentació sobre 
la Setmana Europea de la Mobili-
tat. Després, els alumnes surten al 
carrer, acompanyats d’un policia 
local amb un plànol del recorregut 
i un avís de comportament incívic. 
“Hem de buscar les infraccions 
que poden fer els vianants i els 
vehicles, per exemple si apar-

Alumnes de 4t de primària dels set centres escolars de la vila realitzen el taller d’educació viària i ambiental

 Cristina Domene

quen bé, si aparquen a la vorera, 
si miren als dos costats abans de 
creuar el pas de vianants o si van 
mirant el mòbil”, diuen els alum-
nes de 4t del col·legi El Casal, equi-

pats amb plànols dels carrers de la 
vila. “En el recorregut també hem 
de mirar si hi ha desperfectes al 
carrer”, avisos que després pas-
saran a la Regidoria de Via Públi-

ca. La darrera part de l’activitat és 
la posada en comú del que han tro-
bat i un repàs a algunes qüestions 
de seguretat de com desplaçar-se a 
l’escola de manera segura com, per 

exemple, anar en bicicleta o en pa-
tinet. Aquest any, a més, es fa espe-
cial èmfasi en els camins escolars. 

Jesús Barbero, caporal de la 
policia local ha estat l’encarregat 
de fer el taller amb un dels grups 
d’El Casal: “Hem parlat dels vehi-
cles sostenibles, intentem poten-
ciar que es desplacin en bicicleta 
o caminant i com ho han de fer i 
sortim al carrer perquè vegin per 
ells mateixos quines actituds són 
correctes i quines no, que s’adre-
cin als ciutadans i els expliquin 
amb les seves paraules que el que 
estan fent no és correcte i com ho 
haurien de reconduir i, fins i tot, 
els donen algun avís”. 

A banda dels tallers d’educa-
ció viària i ambiental, en el marc 
de la Setmana Europea de la Mo-
bilitat, també s’ha realitzat la ca-
minada saludable Camina i fes 
Salut que cada dimecres surt del 
CAP a les 9.30 hores amb la finali-
tat de fer 4 quilòmetres de recor-
regut  pels voltants de Castellar i 
en què es potencia l’activitat físi-
ca, però també la interacció social 
entre els participants.   
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La psicòloga Anna Sàlvia durant la xerrada telemàtica de dimarts passat. || R.GÓMEZ

EDUCACIÓ | XERRADA

El viatge cap a 
una sexualitat 
responsable 
Dimarts passat el projecte Eduquem 
en família –que fins el curs passat 
portava per nom Escola de Pares i 
Mares–, va reprendre l’activitat amb 
una conferència en línia a través de 
la plataforma Zoom sobre salut se-
xual. La psicòloga en educació i salut 
sexual Anna Sàlvia va oferir la xer-

rada Com acompanyar la sexualitat 
dels i les adolescents. 

Així, la ponent va obrir un espai 
de debat i reflexió per oferir a les fa-
mílies eines per trencar el gel amb els 
infants i parlar de salut sexual, perquè 
reconeix que és una qüestió que so-
vint genera “bloqueig” en els adults.  
“Si tu no ho parles, algú ho farà per 
tu i rebrà aquesta informació per 
exemple del porno”, va dir la psi-
còloga. “El porno és com mirar les 
pel·lícules de ‘Fast and furious’ si 
vols aprendre a conduir”, va afegir. 
“Això és perillós, perquè poden fer 
mal a l’altra persona o contraure 
malalties de transmissió sexual, 
entre altres qüestions”.  

Sàlvia va remarcar que és de 
vital importància mantenir un canal 
obert de comunicació per “edu-
car-los  i acompanyar-los” quant a 
l’educació sexual. “Hem de treure la 
sexualitat de l’armari” en referèn-
cia a normalitzar converses sobre 
sexe i salut sexual en l’àmbit famili-
ar. “L’educació sexual no comença 
en l’adolescència sinó des que nei-
xen”, va asseverar. 

Durant la primera sessió d’Edu-
quem en família, Sàlvia també va oferir 
una guia per acompanyar els infants i 
adolescents en els primers moments 
d’intimitat, quant a la masturbació o 
les relacions sexuals, en un viatge cap 
a una sexualitat responsable.  ||  R.G.

La nova plataforma 
vol enfortir el teixit 
associatiu i fer-lo 
més accessible per 
a tota la ciutadania

Adaptar la programació, les activi-
tats i les dinàmiques de funciona-
ment de les entitats culturals i espor-
tives perquè siguin més accessibles 
i també incorporin una perspectiva 
de la diversitat és encara un repte 
per assolir.  Justament, per acompa-
nyar-los en aquest camí de sensibilit-
zació i de transformació neix l’asso-
ciació Vida Comunitària Amable, un 
projecte que arriba a Castellar des-
prés de l’experiència dels seus fun-
dadors en entitats com Sala Puig-
verd i Suma+ Castellar. “Partim del 
concepte de diversitat, però l’en-
tenem com un tot perquè tots en 

Entitat per una Vida 
Comunitària Amable 

DIVERSITAT | NOVA ENTITAT

formem part. Tots som diversos”, 
explica Jordi Cassanyer, president 
de la nova associació i fisioterapeu-
ta de la Sala Puigverd, espai de re-
ferència –sense afany de lucre– per 
a la neurorehabiliació pediàtrica. 
“Un dels plats forts de Castellar 
és el seu teixit associatiu, que és 
molt ric, i el nostre objectiu és que 
totes les persones de la vila puguin 
participar-hi”, remarca Cassanyer.  
És per això que Vida Comunitària 
Amable vol treballar de costat amb 
la resta d’entitats per guiar-les en 
aquesta adaptació.  Cassanyer con-
creta que s’ha creat una taula d’as-
sessorament formada per experts 
de diversos àmbits, com per exem-
ple l’ensenyament, la diversitat o la 
salut, que compartiran la seva visió, 
experiència i coneixements amb les 
entitats que ho sol·licitin. De fet, tot 
i que l’entitat es va constituir oficial-
ment a finals del mes passat, han col-
laborat en l’organització de la Marxa 
de Regularitat del CEC que va tenir 
lloc diumenge passat. 

Des de la Regidoria de Diver-
sitat Funcional valoren molt positi-

Jordi Cassanyer és el president de l’entitat Vida Comunitària Amable. || CEDIDA 

vament la posada en marxa del pro-
jecte i concreten que els donaran 
tant suport tècnic com econòmic, 
per dotar-lo dels recursos necessa-
ris perquè tiri endavant. “En totes 
aquestes actuacions hem d’anar 
de bracet l’Ajuntament i l’entitat. 
Vida Comunitària Amable neix a 
partir de dues entitats molt po-
tents i  treballarà perquè puguem 
ser universalment accessibles en 
totes les activitats del poble” ex-

plica la regidora de Diversitat Fun-
cional, Anna Margalef. “És un gran 
orgull per a Castellar tenir inicia-
tives com aquesta, que creuen fer-
mament en la diversitat”, afegeix. 

D’altra banda, Vida Comuni-
tària Amable fa una crida per crear 
una borsa de voluntaris “per poder 
fer aquest acompanyament”, deta-
lla el president. “Tothom hi té cabu-
da. De vegades necessitarem vo-
luntaris amb una formació més 

tècnica i de vegades amb altres 
coneixements. Volem crear una 
borsa de voluntaris per poder as-
sessorar totes les associacions”, 
afegeix. “Creiem que la comuni-
tat, que som tots, ha d’afavorir que 
tothom hi pugui participar, i són 
les associacions les que ho hem de 
tirar endavant”, assevera. 

En aquest sentit, Cassanyer re-
marca la transversalitat de la nova 
entitat que també vol establir siner-
gies amb el comerç local amb pro-
postes com El pa de cada dia, per-
què tothom pugui comprar el pa, i 
fer-se entendre, encara que tingui 
dificultats per comunicar-se, a tra-
vés de sistemes universals com els 
pictogrames. L’associació es plan-
teja posar en marxa sessions de for-
mació i sensibilització per als boti-
guers. “Durant la pandèmia hem 
fet servir moltes vegades suports 
visuals, com fletxes o senyals, i són 
eines que amplien l’autonomia 
de moltes persones si són als co-
merços que visiten habitualment. 
És una manera de facilitar-los la 
vida, perquè la seva participa-
ció en la comunitat sigui més in-
dependent, tranquil·la, segura i 
feliç”, constata. 

Val a dir que l’entitat està tre-
ballant en la creació d’un portal web 
i perfils a les xarxes socials, però han 
obert una via de contacte a través del 
correu vidacomunitariaamable@
gmail.com.  

 Rocío Gómez 
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BALANÇ | SETEMBRE

El mes de setembre s’ha tancat 
amb un balanç de poc més de 20 
contagis per Covid-19, fet que sig-
nifica que la pandèmia segueix 
sota control al municipi, ja que 
l’índex de rebrot s’ha mantin-
gut estable, entre moderat i baix.

Els indicadors epidemio-
lògics es mantenen dins d’uns 
marges que, com passa a la resta 
del país, permeten anar aixecant 
restriccions mentre els centres 
de salut i els hospitals tenen un 
respir després de la cinquena 
onada. De fet, alguns professi-
onals ja alerten que la sisena 
onada es podria començar a pa-
lesar coincidint amb la celebra-
ció de Tot Sants.

En aquest moment Caste-
llar del Vallès té una incidència 
a 14 dies de 32 casos per 100.000 
habitants i la velocitat de re-
producció de la malaltia està en 
aquests moments amb un Rt d’1, 
és a dir, un contagiat només con-
tagia de mitjana una persona.

Quant a les vacunacions, a 
hores d’ara hi ha 18.764 habitants 
de Castellar amb la pauta com-
pleta, xifra que es tradueix en el 
76,2% del total de la població. Si 
mirem la població que s’està va-
cunant –és a dir, a partir dels 12 
anys– aquest percentatge ja ar-
riba al 86,4%, només a 3,5 punts 
del 90%, l’objectiu per tenir im-
munitat de grup.   || REDACCIÓ

Es manté 
una baixa 
incidència de 
la pandèmia

L’AULA | NOU CURS 

El 13è curs de L’Aula d’Extensió Uni-
versitària es va inaugurar dimarts 
passat de manera molt emotiva, amb 
el record a Vicenç Sellès, soci de l’en-
titat que recentment va traspassar. 
El tercer curs que L’Aula viu en pan-
dèmia i, després de la millora de les 
dades epidemiològiques que han per-
mès l’ampliació de l’aforament, va ar-
rencar tot exhaurint les butaques dis-
ponibles. Tant el president de L’Aula, 
Anton Carbonell, com l’alcalde de Cas-
tellar, Ignasi Giménez, van reivindicar 
la tasca de l’entitat per recuperar un 
espai obert al coneixement i la cultura, 
“que no cura però guareix”.

En aquesta ocasió, l’encarregat 
d’inaugurar el curs va ser Jaume Pa-
drós, el president del Col·legi de Met-
ges de Barcelona i del Consell de Col-
legis de Metges de Catalunya, una de 
les persones de referència durant la 
pandèmia per als mitjans de comu-
nicació. Sota el títol Temps de pandè-
mia, temps de canvi Padrós va oferir 
una conferència en què va fer una ra-
diografia de l’impacte de la pandèmia 
en el nostre dia a dia en àmbits com la 
salut mental, i també va fer algunes re-
comanacions per surfejar els efectes 

El doctor Jaume Padrós va protagonitzar la sessió inaugural del curs de L’Aula a l’Auditori, dimarts passat.  || R.GÓMEZ

  Rocío Gómez

El president del 
Col·legi de Metges, 
Jaume Padrós, va 
inaugurar L’Aula 
amb una ponència 
sobre la pandèmia

Un món incert, canviant i més resilient 

col·laterals d’aquesta crisi comunità-
ria. “Ha estat la primera pandèmia 
en 100 anys. Ningú estava preparat, 
i ens ha recordat la fragilitat de la 
condició humana davant d’una ame-
naça real. Això ens està tornant a 
passar amb l’erupció del volcà de 
La Palma. Va sacsejar les nostres 
seguretats”, va dir el convidat. “Les 
noves generacions estan aprenent a 
ser més resilients, a tenir més forta-
lesa. Ens adaptarem, però amb cos-
tos. La pandèmia ha tingut un fort 
impacte psicosocial”, va reconèixer.  

En aquest sentit, Padrós va re-
marcar que cal assumir que “la salut 
és global”. “El canvi climàtic, la 

salut del planeta, com intervé l’és-
ser humà en el medi ambient, l’ex-
plotació dels recursos... tot està 
relacionat”, va asseverar. El metge 
va apuntar que és moment que la so-
cietat es replantegi qüestions com el 
consumisme irracional i superflu, i 
també va posar en valor el paper fo-
namental dels professionals “que van 
respondre a la pandèmia de ma-
nera abnegada”. Padrós es va mos-
trar molt crític amb els recursos pú-
blics que es dediquen a la sanitat. “No 
tenim vocació d’herois, volem fer la 
feina ben feta i servir els pacients. 
Els professionals de la sanitat vam 
rebre un tracte indigne, i la pandè-

mia es va suportar pel nostre com-
promís ètic”. En aquesta línia, va re-
clamar més finançament per reforçar 
un sector que és “font de riquesa i no 
només despesa” perquè genera llocs 
de treball i atrau el talent. “Ens estem 
jugant un model de societat, perquè 
és un sistema que posa les persones 
al centre i no discrimina”.

Finalment, el ponent va apel·lar 
a la responsabilitat de la ciutadania 
quant a l’autoprotecció i la vacuna-
ció, per vetllar pel bé comú, però va 
reconèixer la urgència de recuperar 
les trobades socials, amb una actitud 
proactiva, desaccelerada, responsa-
ble i sobretot resilient. 
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Qui així ho pensi o ho digui és 
perquè té interès a veure’ns ig-
norants. Llegir i estar ben infor-
mat és avui molt important. Crec 
que més que espatllar la vista, lle-
gir segons què pot provocar mal 
de cap o nervis si el tema no ens 
agrada, però no ens rendim i ens 
obstinem a continuar per poc que 
ens interessi. 
Això m’ha passat amb el que he 
llegit i escoltat fa poc de M. Var-
gas Llosa. 
Quina pena! 
És clar que no s’espatllaran mai la 
vista ni tindran maldecaps aquells 
que no posen en dubte res del que 
els agrada, del que creuen, de-
sitgen, opinen i voten –votin qui 
votin. Maleïda seguretat dels ig-
norants i dels conservadors, siguin 
rics o pobres! Són els que arreu del 
món bloquegen el progrés. Men-
tre ens limitem a sentir la música 
dels nostres a cau d’orella, sense 
contrastar-la amb altres diferents 
o divergents, que ens facin qüesti-
onar el que ens agrada o pensem, 
no contribuirem al progrés del 
nostre poble o país. Ens estanca-
rem per a pitjor, ho veiem al nos-
tre Parlament. 
La vida s’adapta al medi i canvia 
de formes i normes, evoluciona. 
El virus de la Covid ens ho ha de-
mostrat: per sobreviure ha produ-
ït variants més contagioses. Serà 
més llest que nosaltres? 
No ho dubto, així és la vida, però 
nosaltres, malgrat que se’ns re-
mogui a dins quelcom, sempre 
podrem seguir llegint i intere-
sant-nos, per saber-ne més i en-
tendre-la millor. Seguirem vius, 
com el volcà de La Palma.

Llegir espatlla la vista

 Josep Manel Martí S.

 Rafa Homet*

 Pau Castellví*

 Castellar fa molts anys 
que l’Ajuntament in-
gressa més del que pot 
gastar. Normalment, 
aquest estalvi aniria a 

pagar deute per tal que l’Estat espa-
nyol maquilli el seu dèficit escanda-
lós gràcies a les finances municipals.
Fa dos anys que això no és així: a pro-
posta del grup republicà a Madrid, els 
ajuntaments poden reinvertir aquests 
diners allà on toca, en el nostre cas, a 
Castellar, que prou falta fa.
Aquest pressupost per al 2022 serà 
tan extraordinari com ho ha estat el 
2021, més de tretze milions per a in-
versions, la quantitat més alta de la 
història, l’equivalent al triple de les in-
versions que es van poder fer el 2017, 
el 2018 i el 2019 junts!!!!
El 2021 l’Ajuntament no ha estat capaç 
de gestionar aquesta despesa, bàsi-
cament per tres motius: les lleis de 
l’estat que dificulten l’eficiència dels 
ajuntaments, amb terminis i tràmits 
impossibles; la desorganització inter-
na de l’Ajuntament de Castellar, que 
ha quedat desfasada i en què no s’ha 
volgut posar ordre en anys i ara en pa-

a gairebé 3 anys, en una 
concorreguda assem-
blea oberta a El Mira-
dor, naixia Junts per 
Castellar, un projecte 

transversal que posa els interessos 
del municipi per damunt dels de par-
tit, que inclou persones d’ideologi-
es diverses dins l’independentisme 
i que aspira a transformar el nostre 
municipi. La primera iniciativa que 
vam defensar, atenent les múltiples 
demandes veïnals, va ser la manca 
de places d’aparcament a diversos 
llocs del poble. Concretament, vam 
començar demanant la construcció 
d’un pàrquing gratuït per a veïns en 
un solar de propietat municipal entre 
els carrers Canyelles (número 34) i 
Sant Llorenç; una idea recuperada 
de l’equip de l’alcalde Lluís Coromi-
nas, que va ser avalada per la firma 
de desenes de veïns del nucli antic. La 
resposta a aquella idea ens la va fer 
saber el regidor del PSC Aleix Cana-
lís quan, en el ple d’octubre del 2018, 
va afirmar que “a Castellar no hi ha 
problemes objectius d’aparcament. 
Enlloc de Castellar… en cap zona”.  
Celebrem que anys després, i havent 
insistit en diverses ocasions, l’equip 
de govern ens ha fet cas; s’ha fet seva 
aquesta idea i l’està portant a terme. 
I aquesta actuació contrasta de ma-
nera important amb una trajectòria 
d’anys de govern socialista, d’eliminar 
places d’aparcament de tot arreu (de 
manera indiscriminada). En certa ma-
nera, aquest pas és un reconeixement 
tàcit de la necessitat de crear noves 
places d’aparcament sobre la qual fa 
anys que insistim. Nosaltres i, sobre-
tot, molts veïns.

A

F
L’hora d’impulsar 
Castellar: no podem 
seguir badant

3 anys després, 
l’aparcament continua 
sent una assignatura 
pendent a Castellar

continua a la pàgina 11

Seria un error, tanmateix, caure en 
el parany d’assumir que, necessària-
ment, aquesta actuació es converteixi 
en la primera de moltes en la mateixa 
línia. En especial sense garanties. Per 
això, una de les 41 propostes que hem 
fet des de Junts a l’equip de govern en 
el marc de les negociacions dels pres-
supostos del 2022 és la creació de 100 
noves places públiques d’aparcament 
a les zones que més ho necessitin.
L’aparcament, en especial al nucli 
urbà, és important per diverses raons. 
Primerament, perquè volem un poble 
accessible. Moltes persones grans 
i amb mobilitat reduïda necessiten 
poder aparcar prop de casa i molt so-
vint es veuen obligats a mal aparcar, 
exposant-se a multes i, sovint sense 
voler, dificultant el pas de vianants 
amb mobilitat reduïda o baixa visió 
en el procés. En segon lloc, és impor-
tant habilitar més places d’aparca-
ment per fomentar el comerç local i 
el consum de proximitat. Els nostres 
comerços estan lliurant una lluita si-
lenciosa contra les grans superfíci-
es que s’han anat instal·lant al nostre 
poble; és important que facilitem apar-
cament als veïns de tot el poble, molts 
d’ells de Sant Feliu i urbanitzacions, als 
vols del nostre teixit comercial o en uns 
quants anys només quedaran bars i els 
comerços més consolidats. En tercer 
lloc, fa falta habilitar més pàrquings 
dissuasius a la perifèria del municipi 
per evitar que tothom hagi d’aparcar 
al centre. Si no aquest queda saturat i 
ni els mateixos veïns podem aparcar 
en tornar de la feina. 
Finalment, també és important donar 
una major utilitat al pàrquing del mer-
cat. Cada dia es dona la circumstància 
que mentre hi ha centenars de places 
buides a aquest pàrquing, al punt més 
cèntric del municipi, hi ha vehicles 
que no troben aparcament per anar 
a comprar als comerços d’aquella 
mateixa zona. Cal que tots els comer-
ços, no només alguns, puguin comp-
tar amb el benefici de poder conce-

dir als seus clients una hora gratuïta 
d’aparcament al pàrquing del mercat; 
ho dèiem el 2019 al nostre programa 
electoral i continuem insistint-hi ara.
En conclusió: sí, Castellar continua te-
nint problemes d’aparcament. Som 
l’únic grup que ho diu i això no ens fa 
desistir de continuar insistint-hi. I, 
com hem vist, per sort la nostra in-
sistència comporta resultats.

*Regidor portaveu de Junts per Castellar

guem les conseqüències, quan no s’ha 
pogut contractar i realitzar la majo-
ria de coses que es podrien haver fet; 
i, en tercer lloc, la manca de projecte 
polític més enllà de posar a la pràc-
tica les conclusions del Pla Estratè-
gic de l’època Corominas, fet a prin-
cipis de segle.
Amb tots aquests diners s’ha de posar 
Castellar al dia en manteniment de 
carrers i places, en neteja i en algunes 
inversions de manteniment  o d’equi-
paments que s’han anat deixant du-
rant anys: el parc de Canyelles, com 
a exemple de tants altres, ha patit 
un abandonament total els darrers 
deu anys i ara no hauria de ser gaire 
problema posar-lo al dia. I com això, 
moltes coses.
Aquest 2022 tornem a tenir una opor-
tunitat d’or per fer dues coses: acabar 
de deixar les coses com les hauríem 
de tenir i, sobretot, encarar bé la dè-
cada vinent.
És per això que hem fet una proposta 
d’acord amb els pressupostos en clau 
de mirada a llarg termini.
A/ Obrir un procés participatiu per 
definir bé el sector de la Playtex, en 
què el govern de la Generalitat farà 
una inversió milionària en pisos de 
protecció oficial gràcies a la inversió 
prèvia de l’Ajuntament.
B/ Establir un acord amb el govern 
municipal, el comitè d’empresa de 
l’Ajuntament i el principal grup de 
l’oposició per posar accions, pressu-
post i calendari a la necessària reor-
ganització municipal, amb una plan-
tilla de treballadors que pugui donar 
resposta a les necessitats de Caste-
llar, ben organitzada i amb les condi-
cions òptimes de treball. Amb mira-
da llarga i acordada.
C/ Aposta decidida contra el canvi cli-
màtic i, sobretot, en la prevenció d’in-
cendis forestals, fomentant la gestió 
forestal amb una aposta política clara 
sobre l’estella forestal com a combus-
tible de biomassa.
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opinió

inals d’agost. Assistim 
en un concert nocturn 
a l’abadia de Fontfre-
da, situada en una vall 
de vinyes verdejants, a 

les Corberes, prop de Narbona. En 
els pedregars calcaris de la regió, la 
garriga ha donat pas a la vinya i a l’al-
zinar, i més amunt al roure. I damunt 
d’un “fons frigidus”, un brollador 
d’aigües fresques, va néixer l’abadia.
 De fa més de cent anys, 
aquest edifici és una propietat pri-
vada, restaurada amb molt bon gust. 
Aquí s’hi va refugiar i hi va morir sant 
Antoni Maria Claret quan es va exi-
liar, com Isabel II d’Espanya, tot fu-
gint de la revolució del 1868.
La nau romànica, d’alta volta, on es fa 
el recital, havia estat celler i rebost. 
Al damunt hi ha el que va ser dormi-
tori dels germans llecs. L’austeritat 
i l’amplitud de la sala li donen aque-
lla grandesa serena que proposava 
l’ordre del Císter. I el so del piano i 
la veu de la mezzosoprano omplen 
l’espai de les inspirades músiques de 
Mahler, Wagner i Beethoven. També 
de Josephine Lang, una composito-
ra del segle XIX, que no coneixíem. 
Ens fan fruir d’una bona estona de 
bellesa i de pau.
En sortir, travessem els jardins del 
monestir, on hi ha un roserar amb 
més de mil roses diferents i estanys 

  OA6. || JOAN MUNDET

L’oasi

F PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

 Ignasi Giménez*

quest dimarts he tin-
gut l’honor de partici-
par en la inauguració 
del nou curs de l’Aula 
d’Extensió Università-

ria per a la Gent Gran amb un Audi-
tori amb totes les localitats permeses 
plenes. Tot i que el nou curs encara 
s’ha obert amb algunes restriccions 

A

L’Aula d’Extensió 
Universitària honora la 
memòria de Vicenç Sellés

d’aforament, finalment la perspecti-
va és que aviat es pugui normalitzar 
definitivament la situació.
Ha estat un acte especialment emo-
tiu. Diumenge ens va deixar una gran 
persona, un element clau per conèixer 
el teixit associatiu del nostre poble i 
en concret de l’Aula, l’amic Vicenç 
Sellés. La inauguració d’aquest curs 
2021/2022 ha començat amb la lec-
tura d’una carta sentida per part de 
Ramón Juliana i Anton Carbonell, en 
nom de tota la Junta i la comunitat que 
conforma l’Aula.
Aquesta conferència inaugural ha 
anat a càrrec del doctor Jaume Pa-
drós, que ha fet una reflexió sobre el 

“Necessitem de 

tant en tant trobar 

un oasi on reposar”

ve de la pàgina 10

amb liliums blaus. I ens encantem al 
claustre il·luminat, on les herbes re-
meieres creixen entre el pou i els ulls 
de bou, els capitells i les columnes de 
les arcades. Sota un cel estrellat –no 
hi ha contaminació lumínica–, i en-
voltats de silenci (qui gosaria parlar 
després del que hem sentit...?), tenim 
la sensació d’haver entrat en un oasi.
Aquests dies els informatius ens col-
pegen amb els desastres de la reti-
rada de l’Afganistan, amb l’abús de 

les companyies elèctriques, amb la 
irresponsabilitat de les gresques noc-
turnes arreu del país... És el desert 
del nostre món, àrid, cruel, gairebé 
irrespirable. Ho podrem resistir? 
Necessitem  de tant en tant trobar 
un oasi on reposar. Un lloc on refres-
car-nos a l’ombra i prendre alè per 
continuar el camí de la vida. Siguin 
unes vacances, una escapada, una 
lectura, un esport, la música, una 
passejada, algú que ens faci riure, 

el mateix silenci d’un claustre... Fer 
una immersió en allò de bo que els 
homes som capaços de fer. I tornar 
a començar.
Com els gestors de la vella abadia 
de Fontfreda, també hem de pensar 
a restaurar tot allò que ara s’enruna 
per la nostra incúria, tot allò que s’es-
patlla per la nostra capacitat de fer 
mal, tot allò que decau per les nos-
tres opcions de vida equivocades.

que ha suposat la pandèmia i els canvis 
que suposarà per la societat i el món.
L’Aula va néixer el curs 2008-2009 
amb l’objectiu de promoure i difondre 
la cultura mitjançant l’organització de 
cicles de conferències i altres activi-
tats pedagògiques enriquidores adre-
çades a la gent gran del nostre muni-
cipi. De seguida va agafar empenta i 
es va convertir en una de les entitats 
més actives de Castellar. Ha adquirit 
una fortalesa que l’ha permès, malgrat 
el confinament i les limitacions d’afo-
rament a què s’ha enfrontat, mante-
nir-se activa.
Cal felicitar tots els membres de l’Au-
la, també totes les persones que en 

algun moment han format part de 
les diferents juntes directives, per la 
feina que han fet, de vegades en mo-
ments molt delicats.
Tot i que no acostumo a personalit-
zar perquè crec que aquesta és una 
feina d’equip, en què tothom posa el 
millor d’ell mateix, avui cal fer una ex-
cepció amb aquest record al Vicenç, 
que en tot moment ha cregut i impul-
sat el projecte.
Que per molts anys el podem honorar.
Llarga vida a l’Aula d’Extensió Uni-
versitària per a la Gent Gran de Cas-
tellar del Vallès!

*Alcalde

D/ Revisió del Patronat de l’Obra So-
cial Benèfica perquè deixi de ser un 
pou econòmic sense fons i es consolidi 
com a un servei integral de primera 
qualitat per a la gent gran i el suport 
a la dependència.
E/ Ajustar els impostos a la realitat: si-
tuar la taxa de residus al seu cost real 
i compensar l’augment amb una con-
gelació de la resta de tributs. En defi-
nitiva, deixar de subvencionar i aju-
dar qui embruta i genera més residus.
Per la nostra banda, com sempre, mà 
estesa per fer més i millor Castellar.

*Portaveu d’ERC
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Participació 
en el Consell 
de Comerç
El 29 de setembre, Marc Gorriz i 
Marta González, president i dina-
mitzadora de Comerç Castellar, van 
assistir al 51è Consell de Comerç
organitzat per Pimec a Sant Cugat 
del Vallès.

A la reunió, que es va celebrar al res-
taurant Amagatall, van assistir, entre 
d’altres, el president de Pimec Co-
merç Vallès Occidental, Xavi Olivé, 
que va presidir el Consell de Comerç, 
el director general de Comerç, Jordi 
Torrades i l’alcaldessa de Sant Cugat, 
Mireia Ingla, a més d’associacions 
de comerciants de Sant Cugat, Sa-
badell, Sentmenat, Rubí, Ripollet, 
Cerdanyola i Castellar.

Torrades va explicar als assis-
tents la importància de les associaci-
ons durant la pandèmia, i els va tras-
lladar les informacions del Consorci 
de Comerç als comerços i serveis as-

sociats. A més, el Consell ha fet un es-
forç important amb els programes 
de suport per a les pimes i entitats re-
presentatives del sector del comerç, 
aprovant diverses línies de subvenci-
ons per aconseguir millorar-ne la po-
sada al dia, modernització i rendibili-
tat, així com el creixement sostenible.

Els assistents van fer diverses 
intervencions comentant les prope-
res activitats que es faran en cada una 
de les associacions i les que ja estan en 
marxa. Les pròximes reunions torna-
ran a ser presencials en els diferents 
municipis d’aquest Consell de Comerç.

 ||  REDACCIÓTrobada del 51è Consell de Comerç a Sant Cugat. ||CEDIDA

MÉS COMERÇ QUE MAI  | NOVETATS

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
i Comerç Castellar han ampliat fins 
les festes nadalenques la campanya 
per afavorir el consum local amb 
la promoció de vals de descompte 
per a la ciutadania. Ara, la ciutada-
nia podrà adquirir els vals fins al 15 
de desembre i bescanviar-los en els 
establiments adherits fins la vigília 
de Nadal, el 24 de desembre. A més, 
s’ha doblat l’import màxim de com-
pra de vals fins a 60 euros, de mane-
ra que 30 euros surten de la butxaca 
dels castellarencs i els 30 euros res-
tants els posa l’Ajuntament.

Així, totes aquelles persones 
que ja havien adquirit els seus vals, 
ara podran adquirir-ne més fins a 
esgotar el nou límit, mentre que 
les persones que encara no n’havi-
en comprat cap podran adquirir, si 
ho desitgen, vals fins a 60 euros. Cal 
recordar que la campanya s’adreça 

a totes les persones empadronades 
a Castellar del Vallès abans de l’1 de 
setembre de 2021 i que van néixer el 
2005 o en anys anteriors.

Després del primer mes de fun-
cionament de la campanya, la ciuta-
dania ha adquirit vals per valor de 
100.000 euros. La regidora d’Acti-
vitat Econòmica, Anna Marmol, en 
fa un balanç positiu dels primers 
mesos de la campanya i explica que 
“la bona acollida que ha tingut la 
iniciativa ens ha portat a doblar 
l’import i ampliar el termini fins 

Es prorroguen els vals 
de comerç fins el Nadal
A més, s’amplia 
el límit de compra 
fins als 60 euros

 Jordi Rius

a la campanya de Nadal”. “Amb 
aquesta nova mesura, doncs, la 
ciutadania podrà aprofitar per 
obtenir descomptes amb les com-
pres nadalenques”, afegeix.

Els vals, de 5 i 10 euros, es 
poden adquirir al portal web www.
castellarvalles.cat/valsdescompte. 
Les persones que necessitin ajuda 
per comprar-los poden acudir al 
Servei d’Atenció Ciutadana, de di-
lluns a dijous, de 10 a 13 hores, i al 
Mercat Municipal, els divendres, en 
el mateix horari, de 10 a 13 hores. 

Unes banderoles de la campanya a la plaça del Mercat. ||J. RIUS

Dimarts Junts per Catalunya va presentar a Sabadell la traducció en 
el territori del Vallès del pla de resiliència local aprovat per la Diputa-
ció de Barcelona i que aporta 50 milions d’euros als municipis per a la 
seva reactivació econòmica i la reducció de les desigualtats. En el cas 
de Castellar, hi ha destinats 257.000 euros, segons va explicar el regi-
dor de Junts per Castellar, Pau Castellví, en aquesta presentació per 
fer front a la crisi generada per la pandèmia. Els diners es podran des-
tinar a reactivació econòmica, atenció a persones, solvència financera, 
inversió sostenible, canvi climàtic i transformació digital.

La presentació a Sabadell va anar a càrrec de la vicepresidenta 
segona de la Diputació de Barcelona, Carmela Fortuny, el regidor por-
taveu de Junts per Castellar i conseller comarcal, Pau Castellví, acom-
panyats de representants de l’executiva comarcal del partit i de diver-
sos municipis de la comarca.  || REDACCIÓ

Presenten al territori el 
pla de xoc de la Diputació

Carmela Fortuny, vicepresidenta de la Diputació, a la presentació.  || CEDIDA

JUNTS | SUBVENCIONS

actualitat
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Marxa Infantil: per 60 anys més!
Rècord de 
participació en la 
sisena dècada de la 
mítica prova infantil 
de regularitat

 Albert San Andrés

Alguns infants participants reprenen el camí després de la pausa d’esmorzar al puig Capçut. || Q. PASCUAL

Després de diversos mesos d’in-
certesa, la tenista castellarenca 
Georgina Garcia va ser operada la 
setmana passada de la mà dreta i ja 
té fixada la ment en la recuperació. 
El servei més potent del WTA feia 
setmanes que no podia competir 

i amb l’operació acaba el malson 
que no li ha permès prosperar en 
el rànquing mundial, on ara mateix 
ocupa el lloc 220, després d’anar 
caient sense remei des del 190 que va 
aconseguir abans d’haver d’aturar-se 
per les molèsties.

Georgina Garcia, operada 
amb èxit de la mà dreta

Sis dècades són moltes, i més si parlem 
de la disputa d’una prova. Poques són 
les que sobreviuen avui amb una lon-
gevitat com aquesta, però la Marxa In-
fantil del Centre Excursionista de Cas-
tellar ho fa, i a més amb plena vitalitat. 
Aquest 2021 s’ha arribat a aquesta xifra 
i s’ha fet superant el rècord d’inscrits, 
prova que demostra la bona salut de la 
marxa i de la passió per la muntanya 
en l’àmbit familiar. 

A causa de la pandèmia, el 2020 
va ser un any diferent, els organitza-
dors van poder salvar els mobles amb 
la primera edició totalment virtual, 
en què les 64 parelles que van fina-
litzar havien de completar el recor-
regut amb imatges a Instagram. Les 
xarxes socials van ser el pal de paller, 
mostrant que l’evolució i la moder-
nitat no estan en contra de la tradi-
ció. Un any després, amb els últims 
avenços aplicats, ha retornat una 
marxa clàssica que ha trencat tots 
els rècords anteriors de participa-
ció amb 240 parelles inscrites, de 
les quals van sortir 234.

Poc es podien imaginar els 
membres de la SEAC que el 8 d’octu-
bre del 1961 van organitzar la prime-

ra, que sis dècades després la prova 
seria una de les clàssiques per a nens 
més longeves del país i que formaria 
part dels records d’infància més es-
timats de milers de castellarencs.

Aquesta estima es veu materi-
alitzada en la gran quantitat de vo-
luntaris que cada any gaudeixen en 
el transcurs de la marxa, una part 
molt important per poder-la dur a 
terme. Un total de 142 repartits al 
llarg del recorregut fan que sigui 
pràcticament impossible perdre’s, 
cosa que els converteix en “un actiu 
molt important per fer la marxa”, 
com reconeix Emília Garcia, una de 
les organitzadores d’aquesta edició.

Com a mostra de la fidelitza-
ció de la d’aquesta prova, instants 
abans de la sortida, quatre dels pri-
mers participants –Francesc Vilacla-
ra, Maria Casajoana, Vicenç Portell i 
Pilar Homet– de la primera edició van 
fotografiar-se junts, abans d’ocupar 
els seus llocs en els controls. Entre 
ells, Vicenç Portell té l’honor d’ha-
ver estat el primer guanyador de la 
Marxa Infantil de Regularitat.

La senyalització prèvia del camí 
també ajuda molt els participants, 
que en aquesta edició han disposat 
del codi QR, com ja és rutina en els 
últims anys, per passar pels 12 punts 
de control abans de l’arribada. Punts 
que es repeteixen d’edicions anteri-
ors, però on mai es repeteix el ma-
teix itinerari. 

El recorregut va partir des de la 
plaça Major, lloc tradicional de sor-
tida –tot i que no sempre ha estat 
així– per iniciar l’aventura que els 
va portar per indrets com la care-
na de Canyelles, el puig Capçut o 
Can Borrell.

La família Abad va ser la gran 

protagonista, ja que va aconseguir 
la victòria provisional en les dues 
categories: en parelles van ser els 
germans Ivo i Ezequiel Abad Edo, 
mentre que en mixtes van ser Eze-
quiel Abad Reyes i Sanç Abad Edo.

“Tot va anar bé i sense cap in-
cident. Tot i que el dia va començar 
molt tapat i amenaçava pluja, fins 
i tot va acabar sortint el sol”, expli-
ca Garcia, en un any en què s’ha re-
galat una samarreta commemorati-
va a tots els participants i voluntaris. 

L’entrega de premis es farà el 
23 d’octubre (18.00 h) a l’Auditori, 
on també es repartiran les fotogra-
fies de les parelles. Francesc Vilaclara, Maria Casajoana, Vicenç Portell, de la primera edició. || CEDIDA
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L’equip blanc-i-vermell es va imposar al 
CE Sallent amb una golejada (4-1) per 
seguir en la mateixa dinàmica guanya-
dora que la temporada anterior i ini-
ciar la temporada 2021-2022 amb una 
victòria que els garanteix la part alta 
de la taula en aquest inici.

Amb un equip ple de lesionats, la 
incertesa en el debut en la nova tem-
porada de Segona Catalana era veure 
quin seria el primer onze de l’equip de 
Juan Antonio Roldán i Santy Fernán-
dez. Sense Carlos Ortiz, ni Marc Re-
piso, a banda dels lesionats de llarga 
durada –Carlos Saavedra, Marc Ollé i 
Toni Murillo– i amb la baixa d’última 
hora per motius personals de David 
López, el cos tècnic es va decidir per 
una alineació amb Xavi Viso a la por-
teria, una línia defensiva formada per 
Alex Alfonso, Iker, Ivan i Joel Castilla; 
el centre del camp amb Jan Marc, Víc-
tor León i Marc Sánchez i Felipe, Es-
trada i Ruano en punta.

Al davant, el Sallent d’Andreu 
Peralta, un rival sempre incòmode 
que a l’inici del partit es va deixar do-
minar per uns locals abocats a l’atac, 

Golejada i liderat del Castellar

La UE Castellar va tornar a ser una pinya, i ha superat el Sallent per golejada. || A.S.A.

tot i que sense gaire punteria en els 
primers minuts. Amb el joc dominat i 
mostrant l’estil de toc característic, una 
pilota en profunditat a Estrada als 28 
minuts, va propiciar que aquest tren-
qués la línia defensiva per quedar-se 
sol davant del porter Joan Rovira, que 
venut per la defensa no podia fer res 
per evitar el gol local.

El segon va arribar nou minuts 
després, fruit de la insistència i demos-
trant el bon estat de forma d’un equip 
que va començar la pretemporada a fi-
nals d’agost i que s’ha sabut sobreposar 
a les lesions. Estrada asseia Rovira amb 
un canvi de ritme, marcant a porteria 
buida. Amb el joc totalment dominat, 
es va arribar al descans poc després.

La segona no va canviar gaire el 
joc i seguien sent els de Fernández i 
Roldán els que van portar el ritme. 
Felipe va arrodonir la seva gran ac-
tuació al 54 amb un gol espectacu-
lar, ja que va rematar des del límit 
de l’àrea petita i amb el 3-0 sembla-
va estar tot sentenciat.

Però la relaxació lògica pel mar-
cador i la pressió alta durant els pri-

FUTBOL | 2A CATALANA

mers 60 minuts van propiciar un canvi 
de ritme dels rivals, que aconseguien 
ofegar el joc castellarenc durant alguns 
minuts. Al 68, una errada defensiva a 
la dreta de la frontal era el motiu de la 
retallada de diferències en les botes 
del visitant Toni Xavier Freire. El 3-1 
els donava empenta i els blanc-i-ver-
mells ho començaven a passar mala-
ment, amb diverses ocasions de perill 
sense concretar. Tot quedava en res 
amb la sortida al 76 de Rodri, que tor-
nava a posar ordre defensiu substitu-
int Iván Rodríguez i que va acabar el 
partit sense més ensurts. Fins i tot, en 
el descompte, una internada per l’es-
querra d’Álex Alfonso rebotava en un 
defensa per acabar en gol.

El tècnic visitant Andreu Peralta 
va explicar després del partit que “la 
primera part era el que prevèiem i 
era el tipus de partit esperat. No hem 
sabut trobar la continuïtat a la zona 
de seguretat per recuperar l’espai 
que ells generaven en les pressions. 
En la segona hem canviat per bus-
car el rival més amunt i amb pres-
sió més intensa”. Pel que fa als locals, 
Santy Fernández va lloar el joc dels 
seus i va explicar el camí que els ha 
portat a començar la Lliga d’aquesta 
manera tan contundent: “l’equip va 
començar aviat la preparació amb 
11 partits. S’ha vist la progressió i 
millora en entrenaments i partits. 
Avui això s’ha reflectit al terreny 
de joc, on hem sigut molt superi-
ors al Sallent, tot i que hi ha hagut 
una part en la segona que han pres-
sionat més, però ha estat un partit 
força controlat”. Després d’aques-
ta primera victòria, l’equip és el pri-
mer líder de la categoria i ja prepara 
el derbi de diumenge amb el Tibida-
bo.  || A. SAN ANDRÉS

L’emocionant duel entre el CB Castellar 
i la UE Mataró es va decidir en l’últim 
segon de la pròrroga, en què els locals 
van fallar tres tirs en l’últim segon. 10 
triples no van ser suficients per supe-
rar el filial, de manera que es va encade-
nar la segona derrota consecutiva del 
curs, en el dia del debut en el Puigverd.

Els locals van voler portar la ini-
ciativa des del començament, però 
les errades en atac i la falta de con-
tundència en defensa van marcar 
un partit entre dos rivals molt igua-
lats. El primer quart va ser un cara 
a cara entre el local Marc Figueras, 
amb 11 dels 16 punts del seu equip, i 
Jordi Sánchez amb vuit dels 16 dels 
del Maresme. Els locals van vestir la 
segona equipació verda per la falta de 
la segona del rival. Després d’aquest 
duel, el Mataró es va destacar abans 
del descans amb 22 punts, que els 
groc-i-negres no van poder contra-
restar tot i fer 12 dels 18 punts des 
de 6,75 (34-38). Amb 9 punts, Figue-
ras va seguir liderant els locals, en 
un quart en què l’equip es posava al 
capdavant en el marcador i va sem-
blar que volia sentenciar, tot i que els 

d’Oriol Vives només es despenjaven 
quatre punts (53-49) per encetar l’úl-
tim quart, en què les errades atacants 
dels dos equips es van posar en relleu 
amb un parcial de 8-12 i el Castellar 
va evitar la derrota en l’últim segon 
del partit amb una bona defensa, ja 
que va arribar al terme dels 40 mi-
nuts amb empat a 61.

Tres triples de Figueras, Vila-
domat i Montero no eren suficients 
en el temps afegit per guanyar el 
partit, en què set dels 13 punts dels 
mataronins eren des del tir lliure. La 
falta d’encert durant els 45 minuts 
es feia palesa en l’última jugada, en 
què, amb un marcador de 73-74, el 
Castellar fallava tres tirs consecu-
tius en menys de dos segons, que feia 
volar la primera victòria de la tempo-
rada. El tècnic va valorar el que es-
pera a l’equip aquesta temporada i 
creu que “serà molt dura, perquè 
hi ha equips que estan per sobre 
i altres amb què podrem lluitar. 
Però acabem de començar i que-
den moltes jornades. Si treballem 
com ho hem fet tindrem moltes op-
cions de guanyar”.  || A. SAN ANDRÉS

Derrota en l’últim segon

El CB Castellar va deixar escapar la victòria en l’últim segon. || A. SAN ANDRÉS

BÀSQUET | COPA CATALUNYA

esports
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L’HC Castellar va golejar a domicili 
el CP Congrés per 2 a 7 i després de 
només dues jornades es posen líders, 
després d’aconseguir el ple de victò-
ries. L’equip es consolida com el rival 
a batre i posa la directa per tornar a 
lluitar per l’ascens.

Els de Ramon Bassols no van dei-
xar passar l’oportunitat i no van tenir 
gaire pietat de l’equip barceloní en un 
partit que van dominar sense esglais. 
Els granes van ser contundents des de 
l’inici i una piconadora a l’hora de fer 
gols. Els veterans van marcar la pauta, 
amb gols de Gerard Tantiñá, Armand 
Plans i Ferran Garcia, però van ser 
els més joves els que van sentenciar 
el partit, amb quatre gols anotats per 
Marc Grande, Jan Paul i Jaume Homet 
amb un doblet,  de manera que van su-
perar el filial sense grans problemes. 
L’equip es manté ferm en les aspiraci-
ons i només el Mollet els acompanya 
al capdavant de la taula.

Precisament aquest serà el rival 
que visitarà el Dani Pedrosa la pròxima 
jornada –aquesta setmana hi ha des-
cans– en el duel que decidirà el líder 
en solitari del grup 1A de Segona Ca-
talana.  || A. SAN ANDRÉS

Els granes posen la directa

L’HC Castellar suma dues victòries consecutives i és líder. || A. SAN ANDRÉS

L’HC Castellar goleja el Congrés (2-7) i ja és líder de grup

HOQUEI | 2A CATALANA ATLETISME | ULTRAMARATÓ

El dissabte 2 d’octubre, a la localitat de Bagà (Berguedà), el castellarenc 
Jordi Graells va participar en la Salomon Marató Pirineu, una de les 
tres proves de menys distància –l’ultra era de 100 km– que amb 42 km 
i 2.800 m positius va recórrer el parc natural del Cadí Moixeró. Aques-
ta va ser la primera incursió en el gran fons de Graells, que va ser finis-
her amb una mitjana de velocitat de 12,96 km/h i marcant un temps de 
07:14,52 s, que li va valer per acabar en la posició 670 absoluta i en la 
225 de la categoria 30/39 H. El guanyador, Jonathan Albon, va marcar 
un temps de 03:34,08, i també va ser el primer en la mateixa categoria 
de Graells.  || REDACCIÓ

Jordi Graells a la Salomon Marató Pirineu del cap de setmana passat. || CEDIDA

Jordi Graells a la 
Salomon Ultra Pirineu

esports
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Vidigal, un punt fort sota pals. || A. S. A.El sènior masculí A va debutar amb victòria contra l’Igualada. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | D. D’HONOR

VÒLEI | FS CASTELLAR

Debut amb 
honors a 
Badalona

Victòria dels dos 
sèniors per arrencar 
la nova temporada

El nou projecte de l’FS Farmà-
cia Yangüela Castellar va arren-
car a Badalona amb una golejada 
per 2-6, en què els de Darío Mar-
tínez no van donar opció al rival 
en cap moment.

L’atac castellarenc no va 
donar treva als badalonins, que 
ja en la primera part veien com 
els visitants marxaven al descans 
amb un contundent 1 a 3. Dos gols 
d’Àlex Martínez i un de Txec Tar-
ruell, que va marcar en el seu re-
torn a l’equip diverses tempora-
des després, van fer precipitar 
els locals en la segona. Aquest as-
pecte el van aprofitar Marc Mas 
i Martínez, que amb un altre do-
blet va tornar a casa amb quatre 
gols a la butxaca, per fer sumar 
els primers tres punts a l’equip. 

L’equip inicia d’aquesta ma-
nera un nou projecte amb el retorn 
de jugadors com Tarruell, Martí-
nez o Sergi Aymerich i apuntalat 
amb jugadors del planter, amb el 
retorn del tècnic, que es va perdre 
el debut del seu equip per tenir un 
altre compromís esportiu amb el 
juvenil del Montcada.

En la jornada d’aquesta set-
mana, el Montornés serà el rival 
que visitarà el Joaquim Blume de 
Castellar (19.30 h), després d’ha-
ver superat per 5-0 el Ripollet.  

|| A. SAN ANDRÉS

Els dos sèniors de vòlei de l’FS Castellar van arrencar la tempo-
rada amb victòria i volen seguir el camí de la temporada passa-
da per tornar a lluitar per l’ascens de categoria.

L’equip femení militarà aquesta temporada en el grup A de 
3a Catalana, on després de caure contra el CH Bordils B (3-1) en 
el debut, va sumar una victòria contra l’AE Sàndor per 3-1 (19-
25/25-20/25-22/26-24) i ocupa la 5a plaça en la taula.  

En el cas del masculí, l’equip taronja va descansar la pri-
mera jornada –hi ha sis equips, però cada jornada en descansen 
dos–i en la segona va enfrontar-se al Pavelló Puigverd a l’Iguala-
da Vòlei Club, equip al qual va superar per 3-0 (28-26/25-22/25-
18) el vespre de dissabte passat.  ||  A. SAN ANDRÉS

CP Congrés - HC Castellar 4-7
Cerdanyola - Santa Perpètua  3-2
Mollet - Palau 3-1
Ripollet Descansa

Joanenc - Sabadell B 1-0
Cerdanyola B - Pirinaica 2-2
UE Castellar - Sallent 4-1
Natació Terrassa Descansa
Ripollet - Gironella 1-0
Can Rull RT - Avià 1-1
Berga - Tibidabo TR 1-2
Calaf - Can Trias 2-0

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J01 2A CATALANA · GRUP I-A · J02

UE Castellar 3 1 1 0 0
UD Calaf 3 1 1 0 0
UD Tibidabo TR 3 1 1 0 0
CF Ripollet 3 1 1 0 0
FC Joanenc 3 1 1 0 0
FC Pirinaica 1 1 0 1 0
FC Cerdanyola B 1 1 0 1 0
CFU Can Rull RT 1 1 0 1 0
UE Avià 1 1 0 1 0
Natació Terrassa 0 0 0 0 0
CE Berga 0 1 0 0 1
CF At. Gironella 0 1 0 0 1
CE Sabadell B 0 1 0 0 1
UD Can Trias 0 1 0 0 1 
CE Sallent 0 1 0 0 1

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 6 2 2 0 0
Mollet HC 6 2 2 0 0
HC Palau  3 2 1 0 1
Cerdanyola CH 3 1 1 0 0
CH Ripollet 0 1 0 0 1
CH Santa Perpètua 0 2 0 0 2
CP Congrés 0 2 0 0 2
 

Lloret - Vacarisses 1-3
Montornés - Ripollet B 5-0
Manlleu - Sant Julià R. 3-4
Sant Cugat - Parets 3-8
Santa Coloma - Girona 4-1
Vilamajor - Mataró 0-3
Badalona - FS Castellar 2-6
Sant Joan - Pineda de Mar 5-7

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J01

Parets FS 3 1 1 0 0
AE Montornés  3 1 1 0 0
FS Castellar 3 1 1 0 0
Ràpid Santa Coloma 3 1 1 0 0
CFS C. Mataró 3 1 1 0 0
FS Pineda de Mar 3 1 1 0 0
CE Vacarisses 3 1 1 0 0
Sant Julià R. FS 3 1 1 0 0
CEFS Manlleu 0 1 0 0 1
Sant Joan CA 0 1 0 0 1
CFS Lloret 0 1 0 0 1
Girona EFS 0 1 0 0 1
Vilamajor CFS 0 1 0 0 1
CF Badalona Futsal 0 1 0 0 1
Sant Cugat FS 0 1 0 0 1
Ripollet FS B 0 1 0 0 1

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Santa Coloma - Granollers 61-69
Sant Josep - El Masnou 75-70
Pia Sabadell - Montgat 70-88
CB Castellar - Mataró B 73-74
Sant Gervasi - Sant Adrià 69-84
Círcol - Lliçà Aplaçat

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP III · J02

UE Montgat   2 2 0
CB Granollers   2 2 0
UE Mataró B   2 2 0
UB Sant Adrià   2 1 1
CB Santa Coloma   2 1 1
CB Sant Josep   2 1 1
El Masnou Bàsquetbol  2 1 1
Sant Gervasi   2 1 1
Basquet Pia Sabadell   2 0 2
CB Castellar   2 0 2 
Círcol Cotonifici Badalona 1 0 1
CB Lliçà d’Amunt   1 0 1

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

esports
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La Pahissa del Marquet, un 
espai cultural al Marquet de 
les Roques de la vall d’Horta

La Pahissa del Marquet ha obert com 
a espai multidisciplinar, amb una pro-
gramació estable d’activitats exposi-

tives, artístiques, literàries, musicals, 
educatives, formatives i lúdiques. 
Està ubicada al Marquet de les Ro-
ques, un lloc d’interès natural i pa-
trimonial, al parc natural de Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac. Un centre 
actiu a càrrec d’Ester Xargay. 

‘El retaule del flautista’ de 
T.I.C. Escènic inicia avui les 
representacions

Durant aquest cap de setmana i el 
que ve,  la companyia castellarenca 
T.I.C. Escènic representarà de nou 

‘El retaule del flautista’, de Jordi Tei-
xidor.  La voluntat de la proposta és 
fer riure i parodiar diversos fets que 
van ocórrer el 1300, però que fàcil-
ment poden tenir un paral·lelisme 
amb la situació actual. Es poden fer 
reserves a tic.escenic@gmail.com. 

Les masies, centre d’interès de les JEP 2021

Les masies de Castellar, començant 
per les que formaven la vila romana 
fins a les masies medievals, centren 
les Jornades Europees de Patrimoni 
2021 a Castellar del Vallès. El Centre 
d’Estudis de Castellar - Arxiu d’His-
tòria ha programat un itinerari guiat 
que es durà a terme aquest cap de set-
mana en dues sessions. Per tal que el 
màxim de persones puguin gaudir-ne 
–tenint en compte les limitacions per 
la Covid-19– es farà l’activitat tant dis-
sabte 9 com diumenge 10. La sortida 
es farà, tots dos dies, a les 8 h des de 
la plaça d’El Mirador. 

Des d’aquest punt, els inscrits 
podran atendre a les explicacions 
de les historiadores Gemma Perich 
i Ester Planas, encarregades de la 
caminada històrica que ens ajuda-
rà a desplegar la història de les di-
verses masies i els seus propietaris, 
que són els qui han contribuït que la 
població de Castellar del Vallès sigui 
tal com és ara.

L’antic nucli de les Fàbregues, 
on hi ha 13 masies que han tingut una 
evolució diferent que les que es veu-
ran més tard a l’itinerari proposat 
per les JEP, se situa en un context de 
cristianització, quan hi havia les viles. 
Aquest origen està documentat des 
de mitjans del segle X, amb Vila Ca-
nelis (Canyelles) i Vila Alli (Can Mas-
saguer). En aquell moment, els antics 
governants eren els bisbes, i eren ells 
els qui organitzaven el territori al vol-
tant de petites esglésies. Amb el feu-
dalisme, hi ha algunes que es converti-
ran en parròquies, i d’altres, en nuclis 

de població dependents del castell o 
torre de guaita. 

En general, la vila és una orga-
nització territorial promoguda pels 
comptes catalans a l’inici de la cris-
tianització, era on se situaven diver-
ses cases properes que disposaven 
de terres per conrear, d’una església 
de referència, d’una xarxa de camins 
de connexió i d’aigua per als conreus. 

Així era, també, el Castellar del 
Vallès originari. Aquí, la vila de les Fà-
bregues seria anomenada, més tard, 
la vila de Tolosa, i va agafar prou força 
per predominar sobre les altres viles 
del territori de Castellar, vinculat al 
castell. El nucli de les Fàbregues, al 
segle XVI, ocuparà el territori de l’ac-
tual nucli antic dels carrers  Sant Mi-
quel, Centre, la plaça Vella, el carrer 
de les Roques, Sant Iscle, al voltant de 
la capella de Sant Iscle i s’abandonarà 
Castellar Vell, que fins aleshores havia 
estat el punt central de la població.

La majoria de masos de Cas-
tellar estan documentats dels se-
gles XII i XIII, i els més tardans, del 
segle XIV. Al llarg de l’itinerari es 
podrà conèixer més bé Can Torras i 
l’antic Mas Mir, que ocupa aquesta 
plana central del nucli de Castellar. A 
prop, altres masies com Can Boade-
lla, Can Juliana, Mas Romeu, masos 
rònecs, El Cusidor, etc. 

Però a la plaça Major i al territori 
de Castellar ja hi havia civilització des 
de fa prop de sis mil anys, al neolític. 
Es van trobar assentaments durant 
unes intervencions arqueològiques a 
la plaça Major, a la Sony, a Els Saulons 
i a Castellar Vell. Aquests jaciments 
han permès anar configurant la his-
tòria de la vila tardoromana visigòti-

JORNADES PATRIMONI

30 anys de recerca

Aquest any se celebren 30 anys 
d’organització de les Jornades 
Europees de Patrimoni a Catalunya. 
Durant tot aquest temps, la 
Generalitat de Catalunya, amb 
la col·laboració de la Federació 
de Municipis de Catalunya, 
l’Associació Catalana de Municipis, 
l’Institut Ramon Muntaner i 

Can Casamada serà una de les masies que es visitarà a les JEP.  ||  CECV-AH

l’Associació Capital de la Cultura 
Catalana han volgut apropar la 
riquesa i la diversitat del patrimoni 
cultural a la ciutadania. Centenars 
de municipis, museus, monuments, 
associacions i entitats culturals 
d’arreu del territori, any rere any, 
han obert les portes de casa seva 
i han donat a conèixer el nostre 
passat i la nostra identitat cultural. 
Enguany, el Consell d’Europa 
proposa celebrar les Jornades 
Europees de Patrimoni sota el 
lema ‘Un patrimoni per a tothom’. 

El Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història proposa un itinerari històric per a dissabte que es repetirà diumenge

  Marina Antúnez ca del segle VI-VIII dC. 
L’itinerari de les JEP de dis-

sabte i de diumenge també visitarà 
la masia de Puigvert, un d’aquests 
habitatges que conformen el trian-
gle de l’àrea de Sant Pere Ullastre, 
del que podria semblar una d’aques-
tes viles del segle X organitzades en 
masies, unides per una xarxa de ca-
mins al voltant d’una església de re-
ferència, Sant Pere Ullastre.  La zona 
d’Ullastre està situada a migdia de 
la capçalera de la vall del Riutort, un 
curs d’aigua del Vallès Occidental, 
afluent del riu Ripoll, i que passa per 
Ca n’Ametller, Can Casamada, Can 
Torrents, Can Vilar i Togores, fins a 
confluir  amb el riu Ripoll.

La relació entre les cases d’una 
vila no era únicament territorial, sinó 
també familiar. Les famílies s’enlla-
çaven matrimonialment, de manera 
que moltes d’aquestes masies tenien 
un estret vincle familiar. Aquest és el 
cas de Ca n’Ametller i Can SantPere. 

Dissabte 9, l’itinerari guiat fina-
litzarà a Can Casamada, on Carles Cal-
sina, xef del restaurant Garbí de Cas-
tellar i president del Col·lectiu Cuina 
Vallès, oferirà un tast de mongetes del 
ganxet, producte local cultivat, justa-
ment, a Can Casamada. 

Diumenge 10, l’itinerari finalit-
zarà a Ca n’Ametller, on Adrià Garri-
ga, responsable de la Masia La Mun-
tada de Sant Llorenç i elaborador dels 
vins 5 Quarteres, oferirà un tast de 
tres varietats de vins del vi que ela-
bora a la vall d’Horta.

L’itinerari és gratuït, amb pla-
ces limitades, caldrà fer inscripció 
prèvia a http://centreestudiscaste-
llar.cat omplint un formulari.
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culturacorrellengua

Utilitzar el català perquè no mori

Carme Hosta llegeix el manifest del Correllengua d’aquest 2021. A sota, els Diables, encarregats de portar la Flama, van fer una protesta contra l’Ajuntament.  || Q. P.

La cultura popular i la reivindicació 
de la defensa del català es van tornar 
a unir en el Correllengua 2021, aquest 
dissabte a la tarda a la plaça del Mira-
dor. La cita organitzada per la Coor-
dinadora d’Associacions per la Llen-
gua Catalana (CAL), que se celebra 
arreu del territori de parla catala-
na, va atraure més de 300 persones 
a Castellar del Vallès. L’edició d’en-
guany, que era la 17a a la vila i la 25a a 
escala nacional, homenatjava la figu-
ra de l’escriptora, periodista i política 
Isabel-Clara Simó, que va morir l’any 
passat i s’havia implicat activament 
en la defensa de la llengua. 

El manifest de l’edició del Cor-
rellengua 2021, que es llegeix a les 
celebracions d’arreu del territori, 
ha estat escrit per la lingüista Maria 
Carme Junyent, directora del Grup 
d’Estudi de Llengües Amenaçades. 
A Castellar, va ser llegit per la cas-
tellarenca Carme Hosta, que va ser 
presentada com una personalitat 
de la vila implicada en el teixit so-
ciocultural des de fa molts anys. El 
Correllengua va estar representat, 
com a cada edició, per l’arribada de 
la Flama de la Llengua, transportada 
aquest any pels Diables de Castellar. 

Tal com recordava el text de Ju-
nyent, l’autora del manifest del Corre-
llengua de l’any 2008 va ser Isabel-Cla-
ra Simó, homenatjada aquest any. “Si 
no salvem la llengua, no salvarem el 
país”, deia aleshores l’escriptora, que 
instava que el català fos la llengua co-
muna de tots els catalans, “vinguts de 
totes bandes del món”, per “conviu-
re i compartir”.

L’edició d’enguany 
va estar encapçalada 
per un text de la 
lingüista Carme 
Junyent, llegit per 
Carme Hosta

  Guillem Plans

hom i en tots els entorns. I que la 
fem viure amb la consciència que, 
quan la compartim, estem donant 
el millor que tenim i estem dient: 
tu també ets nosaltres”. 

El president local de la CAL, Jordi 
Fusté, va valorar molt positivament la 
implicació de les entitats de cultura po-
pular de la vila i la xifra d’assistència 
de castellarencs a la cita, que va ser 
semblant a la d’altres anys pre-Covid. 
Fusté va instar a tenir en compte les 
paraules de Junyent i a no renunciar a 
la llengua quan ens relacionem social-
ment o quan comprem en un comerç.

Abans i després de la lectura 
del manifest, el Correllengua va estar 
amenitzat per cultura popular. L’edi-
ció d’enguany va comptar un concert 
de música en directe de l’Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada, una 
ballada dels Bastons de Castellar, 
música de l’escola Artcàdia, lectura 
de poesies a càrrec de Suport Caste-

En aquest sentit, Junyent re-
calca que, afortunadament, el català 
ha estat adoptat per moltíssims par-
lants que no el tenien com a llengua 
d’origen, la qual cosa és senyal de “di-
versitat” i “no podem malbaratar”. 
La lingüista també apel·la a la impli-
cació “dels parlants de llengües 
dominants” a col·laborar perquè la 
llengua no desaparegui. “És l’hora, 
doncs, d’apel·lar a la solidaritat dels 
parlants de llengües dominants 
perquè només amb el seu concurs 
aconseguirem restaurar l’equilibri 
ecolingüístic. Uns tenim la respon-
sabilitat de preservar el llegat que 
ens han transmès i els altres de res-
pectar-lo”, assenyala. 

El manifest també apunta que 
el 96% de la humanitat parla el 4% de 
les llengües. Sobre la pervivència del 
català, recalca que “encara hi som 
a temps”. Però recorda que cal “fer 
viure la nostra llengua amb tot-

llar i amb ballada del Ball de Gitanes.
Després de l’arribada de la 

Flama, els Diables de Castellar van 
llegir un manifest crític amb l’Ajunta-
ment, en què es recriminava “manca 
de voluntat política” durant la pan-

dèmia perquè puguin reprendre la 
seva activitat. Els cantautors Jaume 
Calatayud i Vicente Monera, a més, 
van oferir un recital. Per tancar la jor-
nada, el grup castellarenc Lòxias va 
oferir un concert.  
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La poesia de La Perla 29

Divendres La Perla 29 va tornar a 
Castellar del Vallès per representar 
una de les seves propostes teatrals 
d’èxit, Canto jo i la muntanya balla. 
Aquest projecte dramàtic adapta la 
novel·la d’Irene Solà, de títol homò-
nim, i la transforma d’una manera 
sublim en una obra de dues hores 
de durada gens fàcil d’executar, on 
la poesia hi és ben present.

La dramatúrgia de Clàudia 
Cedó deixa empremta, sense dubte. 
L’equip de La Perla 29 aconsegueix 
fer parlar personatges i animals, és-
sers que pateixen, que gaudeixen, que 
s’estimen, que s’enyoren i que també 
s’enfaden i senten ràbia.

Els sentiments afloren en un 
context d’unes vides difícils, éssers 
que viuen i sobreviuen a muntanya, 
entre Camprodon i Prats de Molló, 
banyats tots ells per les inclemènci-
es del temps, les condicions de vida, 
l’aïllament... Són vides que busquen 
l’escalf de la vida, la companyia, que 
busquen també tenir cura de l’altre.

En aquest amor en majúscu-
les reconeixem en Domènec, mort 
d’un llamp al cap, i l’Hilari, d’un tret 
pel seu company Jaume. I la germa-
na de l’Hilari, la Mia, fill de la Sió, i 
la dolça que riu i riu sense parar. I la 
Neus que és mig bruixa, i el seu marit, 
i l’Oriol, que anys més tard enamora 
la Mia, i el cabirol i el gos que fa com-
panyia la parella, i tot un univers d’és-
sers, homes i bèsties que conviuen. I 

  Marina Antúnez

TEATRE | CRÒNICA

Moment de l’obra ‘Canto jo i la muntanya balla’, de La Perla 29.  || CEDIDA

Dissabte Landry presenta ‘Atreveix-te’. || CEDIDA

Aquest dissabte (18 h) Landry vi-
sita l’Auditori Municipal de Caste-
llar del Vallès amb la seva banda 
per presentar el disc Atreveix-te. La 
proposta escènica “és un espec-
tacle nou, que hem creat a par-
tir de la gravació del disc, que 
vam gravar en directe i que es 
va emetre per TV3”, diu Landry.

Es tracta d’un espectacle to-
talment renovat, diferent del que 
Landry havia fet fins ara, “per-
què nosaltres ens basàvem en 
l’animació infantil tradicio-
nal”, comenta el músic. Aquest, 
en canvi, “és un disc més con-
ceptual, que ve a parlar d’atre-
vir-se a pensar, a viure, a jugar, 
a ser, en definitiva”. 

Es tracta, doncs, d’un con-
cert pensat per a tota la família, 
tant per a infants com per a adults. 

Landry actua dissabte
El músic presenta el dia 9 el disc ‘Atreveix-te’

FAMILIAR  | CAP DE SETMANA

  M. A.

també els fantasmes d’aquells que ja 
no hi són, i els que no hi seran, o els 
que seran lluny. 

L’escenografia situa l’espec-
tador en aquest univers màgic, que 
guarda la memòria de segles de lluita 
per la supervivència, però que també 
mostra una bellesa que no necessita 
adjectius, de tan bonica, i així ho mos-
tra La Perla 29 a l’escenari.

I completa aquesta màgia la 
música en directe, impecable, una 
composició de Judit Neddermann 
que interpreten ara amb delicade-
sa les mateixes actrius que, alhora, 
encarnen els diversos personatges 
que viuen intensament i dramàtica 
a Canto jo i la muntanya balla, aques-
ta proposta intensa i sensible que 
va aclamar el públic castellarenc. 

“A través de la nostra música ex-
pliquem històries que formen part 
del nostre imaginari”.

Landry també acompanya l’es-
pectacle d’una part audiovisual que 
va sincronitzada amb la música, i 
que es modifica segons el que passa 
a l’escenari. Amb ell, que toca la gui-
tarra i posa la veu, també venen els 
músics Laia Fortià (bateria), David 
Torres (guitarrista i baixista) i Dani 
Carbonell (clarinet).

Algunes de les cançons que in-
terpretaran són profundes i parlen 
de temes seriosos com els rumors i el 
fet de pensar per un mateix, d’altres, 
“són divertides i imaginatives, com 
ara per exemple, de les injustícies 
que viuen les caques”. 

En últim terme, al disc Atre-
veix-te Landry parla de la llibertat 
de pensament, “de tenir idees prò-
pies malgrat que els altres puguin 
pensar que són bajanades”. La mú-
sica és catalitzadora del que vivim. 

La companyia va presentar a Castellar el seu darrer èxit dramàtic
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cultura

La proposta del DocsBarcelona del 
Mes, coorganitzat amb L’Aula d’Ex-
tensió Universitària de Gent Gran, 
arriba aquest 8 d’octubre amb la pro-
jecció de El retorn: La vida després de 
l’ISIS, d’Alba Sotorra. 

La projecció comptarà amb la 
presència de Maria Garau i Mar Ma-
duell, de l’equip de producció de la pel-
lícula i de la productora Alba Sotorra 
SL. Posteriorment a la projecció del 
film, es farà un col·loqui amb elles i l’as-
sistència. El documental tracta la dura 
realitat d’un grup de dones atrapades 

La veu de les dones de l’ISIS 
al DocsBarcelona del Mes

‘El retorn: La vida després de l’ISIS’ es podrà veure aquest divendres a l’Auditori. 

Alba Sotorra recull el testimoni de dones que han deixat Estat Islàmic

pel seu passat a Estat Islàmic. Sotor-
ra fa el seguiment durant dos anys 
de la vida de la Shamima, la Hoda, la 
Hafida, la Nawal i la Kimberly, i ens 
posa en un lloc incòmode, però el seu 
testimoni ens fa entendre la crueltat, 
l’abús i la misogínia que han viscut.

L’accés de Sotorra al camp d’Al-
Roj, al nord-est de Síria, ens mostra la 
dura realitat d’un grup de dones atra-
pades pel seu passat com a membres 
d’Estat Islàmic, que van marxar dels 
seus països manipulades per la propa-
ganda terrorista i l’odi de les xarxes 

CCCV | L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA

socials. Van ser demonitzades pels 
mitjans de comunicació i ara ningú 
en vol saber res. El penediment sin-
cer mereix una segona oportunitat? 
Es pot justificar que els països occi-
dentals acceptin el retorn dels fills 
però que rebutgin que les mares pu-
guin tornar?

La sensibilitat de Sotorra per 
observar sense prejudicis les pro-
tagonistes posa en evidència la ne-
cessitat urgent d’establir un diàleg 
honest entre cultures, religions, 
gèneres i cosmovisions diferents.

alba sotorra

La directora de El retorn: La vida des-
prés de l’ISIS va néixer a Reus el 1980. 
És llicenciada en comunicació audi-
ovisual per la Universitat Complu-
tense de Madrid i màster europeu 
en estudis culturals per la Univer-
sitat Rovira i Virgili de Tarragona.

Ha treballat, filmat i viscut 
arreu del món, ha passat llargues 
temporades a Orient Mitjà, espe-
cialment a Síria, Turquia, l’Iran i 
Qatar. Ha realitzat tallers d’escriptu-
ra de guió i direcció de documentals, 
entre ells, SOURCES2 (2010), Berli-
nale Talent Campus (2011), Dok. Incu-
bator (2014), IDFA Academy (2015) 
i Producers Workshop (2017). Va 
estar guardonada amb el premi 
a millor directora novella pel Col-
legi de Directors de Catalunya el 
2016.  || M. ANTÚNEZ

Divendres passar es va projectar el film La dona il·legal, de Ramon Tér-
mens, una pel·lícula en la qual participa la castellarenca Montse Germán 
com a intèrpret. Ella mateixa va fer la prèvia presentació de la pel·lícula i 
va explicar que és un film que denuncia el “racisme d’estat”. L’actriu també 
va parlar de les dificultats d’aixecar una pel·lícula avui en dia a Catalunya 
i de la necessitat que les institucions apostin per la cultura.   || REDACCIÓ

CINEMA | CICLE GAUDÍ

Montse Germán va parlar de ‘La dona il·legal’

Divendres dia 15 s’inaugura el Sabadell Negre, aquest festival literari de 
novel·la negra organitzat per La Llar del Llibre, gràcies a les impulsores 
Lídia Urrútia i  Rosa M. Arner i que enguany arriba a la quarta edició. Prè-
viament, ja aquest 8 d’octubre, s’ha previst una activitat relacionada amb 
el festival. Divendres, doncs, s’ha programat un taller d’escriptura a càr-
rec de l’escriptor sabadellenc Jordi Solé. Ell donarà unes pautes als alum-
nes perquè  puguin escriure el seu propi relat. Dimecres 13 d’octubre, s’ha 
previst una master class amb Albert Beorlegui sobre cinema, aquest any, 
sobre el Diccionari de cinema negre. Dijous hi ha previst un concert de jazz 
a càrrec de la sabadellenca Mar Fayos. I divendres, després del tancament 
del Taller d’Escriptura, es lliurarà el premi a la guanyadora del Concurs de 
Cartells, que aquest any ha anat a càrrec de l’alumnat de batxillerat artís-
tic del SAFA, liderats per Txell Gisbert. Tot seguit, s’iniciarà la taula inau-
gural, amb Susanna Martín Gijón i Andreu Martín Farrero.   || M. A. / R. G.

El IV Sabadell Negre desplega l’arsenal

BREUS
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EXPOSICIONS I ALTRES

agenda

DESTAQUEM

   del 8 al 17 d’octubre de 2021

DIVENDRES 8

20 h – PROJECCIÓ
DocsBarcelona del mes: 
El retorn: La vida després de l’ISIS
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV i L’Aula

21 h – TEATRE
El retaule del flautista
A càrrec de TIC Escènic
Reserves a tic.escenic@gmail.com 
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: TIC Escènic

De 21 a 23.30 h -  MÚSICA
Jam sessions  al Calissó
Cal Calissó
Organització: Cal Gorina, Fun Músic 
club i Acció musical Castellar

DISSABTE 9 

De 8 a 13 h -  PROPOSTA
Jornades Europees del Patrimoni 
(JEP)
Visita guiada a les masies de 
Castellar Esdeveniment
Sortida: Plaça d’El Mirador
Organització: Centre d’Estudis 
Castellar – Arxiu d’Història
Col·laboració: Ajuntament de 
Castellar
Inscripcions: 
http://centreestudiscastellar.cat/

De 9 a 14 h – CURS
2n curs d’iniciació a la 
marxa nòrdica
Més informació al CEC (dl., dc. i dv. 
de 19 a 21 h), a cecastellar@gmail.
com i al tel. 937147395
Centre Excursionista de Castellar
Organització: Centre Excursionista 
de Castellar

18 h - MÚSICA
Espectacle familiar: 
Atreveix-te, amb Landry
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament 
 
 
 

21 h – TEATRE
El retaule del flautista
A càrrec de TIC Escènic
Reserves a tic.escenic@gmail.com 
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: TIC Escènic

DIUMENGE 10

De 8 a 13 h -  PROPOSTA
Jornades Europees del Patrimoni 
(JEP)
Visita guiada a les masies de 
Castellar Esdeveniment
Sortida: Plaça d’El Mirador
Organització: Centre d’Estudis 
Castellar – Arxiu d’Història
Col·laboració: Ajuntament de Castellar
Inscripcions: 
http://centreestudiscastellar.cat/

16.30 h i 19 h – CINEMA
Diumenge d’estrena: 
Sevillanas de  Brooklyn
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

18.30 h – TEATRE
El retaule del flautista
A càrrec de TIC Escènic
Reserves a tic.escenic@gmail.com 
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: TIC Escènic

DIJOUS 14

9 h – SORTIDA
Vine i Camina +60: 
Ruta dels laberints
+ info: www.vinenicamina141021 
Sortida i arribada al Casal Catalunya
Organització: Ajuntament

De 9.30 a 13 h i de 16.30 a 19.30 h – 
PROPOSTA
Donació de sang
Reserva d’hora a https://
donarsang.gencat.cat
Local del Centre Excursionista de 
Castellar
Organització: Banc de Sang i Teixits
 
 
 

19 h – XERRADA
“El sòl pelvià i el món sexual”
A càrrec de Mireia Grossmann, 
fisiosexòloga i fisioterapeuta 
especialitzada en sòl pelvià
Reserva d’entrada gratuïta a www.
auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

20 h – PROPOSTA
Club de lectures de filosofia per 
pensar el món, amb Felicitat Llop
El Capital, de Karl Marx
Places limitades. Inscripció a la 
Biblioteca
Biblioteca Municipal
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

DIVENDRES 15

De 17 a 19 h – PROPOSTA
Jornada de participació 
del Màster Universitari en 
Arquitectura de l’ETSAV-UPC
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/jornadamasterarquitectura
Espai Sales d’El Mirador
Organització: UPC
Amb el suport de l’Ajuntament

20 h - CINEMA
Nise: El corazón de la locura
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès
Amb la col·laboració de TV Zero, 
l’ambaixada de Brasil i Suport 
Castellar

De 21 a 23.30 h -  MÚSICA
Jam sessions  al Calissó
Cal Calissó
Organització: Cal Gorina, Fun Músic 
club i Acció musical Castellar

 
 
 
 
 
 
 

DISSABTE 16

11.30 h  - INFANTIL
Hora del Conte Infantil: 
“Contes per obrir finestres”, 
a càrrec de Sílvia Ricart
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort
Amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya
Places limitades. Inscripció a la 
Biblitoeca 

11.30 h – INFANTIL
Jocs gegants
Aforament limitat. Reserva 
de places a l’a/e ludoteca@
castellarvalles.cat o al tel. 
937159289
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres

20 h - ESPECTACLE
Suite TOC núm. 6
Les Impuxibles, Judith Pujol i María 
Velasco
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIUMENGE 17

12 h i 16.30 h – CINEMA
Cinema familiar: Jungle Cruise
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

19 h - CINEMA
Cicle Gaudí: Les dues nits d’ahir
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès
Amb la col·laboració de la CAL

Jam Sessions al Calissó
Divendres 8 · 21 hores · Cal Calissó

Aquest divendres es tornen a engegar 
les jams que es van estar fent abans de 
la pandèmia cada setmana a cal calissó. 
Cal Gorina, Fun Músic club i Acció Musical 
Castellar proposen,  cada divendres de 
21 a 23.30 h,  música en viu al Calissó en 
forma de jam, micro obert i concerts de 
creadors musicals del poble.  L’objectiu 
és eixamplar la base de músics i que el 
Calissó sigui un referent per a la gent que 
toca un instrument, canta o vol anar a es-
coltar música en directe. De moment, la 
proposta s’allargarà fins al Nadal, moment 
en què es valorarà si seguir el 2022.

Classes de country
Cada dimecres, de 19 a 20 h (1r nivell) i de 20 a 21.30 h (2n nivell), i cada di-
jous, de 20 a 21.30 h (3r nivell)
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
Exposició de treballs de l’Escola Sant Esteve
Fins al 10 d’octubre, en horari d’obertura del Mercat Municipal
Mercat Municipal
Organització: CAL Castellar
Mòdul d’iniciació a la llengua de signes
Del 15 d’octubre al 3 de desembre, els divendres de 17 a 21 h
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament
Inscripcions a l’a/e sacserveissocials@castellarvalles.cat 

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 08 ROS 
DISSABTE 09 FENOY 
DIUMENGE 10 YANGÜELA 
DILLUNS 11 PERMANYER 
DIMARTS 12 CASTELLAR 
DIMECRES 13 CATALUNYA 
DIJOUS 14 FENOY 
DIVENDRES 15 EUROPA 
DISSABTE 16 EUROPA 
DIUMENGE 17 CASTELLAR 

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · 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

“Composo poesia en un clima de gallera de galls.”
Antonio Martínez Sarrión

@jonasribo @elpicarol @maite.vila.906
Sant Llorenç Savall Descobrim les fruites de tardor Camina i fes salut

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

El nom d’Ullastre té moltes variants, però significa el lloc on abunden les oliveres bordes, en llatí, 
Oleaster. Mossèn Vergés diu que l’església de Sant Pere Ullastre i la família d’aquest poble és molt 
antic. El 1012 Berenguer i Arnau Sanpere, germans, van aprovar una escriptura que van rebre a 
l’església de Santpere. Aquest i altres masos propers, al segle XV i segles XVII i XVIII van adqui-
rir importància a nivell productiu i familiar. || CENTRE D’ESTUDIS CASTELLAR  - ARXIU D’HISTÒRIA

Sant Pere d’Ullastre

penúltima

30/09/21        
Pilar Benaiges Folqué -  89 anys
02/10/21           
Lluís Carrera Pons - 92 anys
03/10/21          
Vicenç Sellés Vidal -  66 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

David Roldán

A l’escola, ens 
prohibien parlar 
amb les mans

Pastor evangèlic sord

Q
. P

A
S

C
U

A
L

Pastor de l’església evangèlica, viatja arreu del món 
participant en conferències per a cristians sords. Cantar 
en llengua de signes li aporta pau i amor. Tradueix la 
Bíblia en animació 3D amb llenguatge de signes

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Sociable
Un defecte que no pots dominar?
Nerviós
Una persona a qui admires?
Jesucrist
La teva paraula preferida?
Solidaritat
Quin plat t’agrada més?
Les gambes
Una pel·lícula?
‘The Avengers’, de Marvel
Una ciutat?
Sant Sebastià
Una afició?
Viatjar
Un viatge pendent?
Nova Zelanda
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu
Un somni?
Tenir intèrprets a tot arreu

”

“

· Per què traduïu la Bíblia?
Hi ha moltes persones sordes que no 
tenen comprensió lectora per culpa 
de la falta d’intèrprets a l’escola i la 
falta d’educació d’anys enrere. Els 
sords eren a l’última fila, aïllats. Per 
això fem la traducció de la Bíblia amb 
animació 3D: un actor es posa roba 
amb sensors de moviment que l’or-
dinador capta i ho converteix en un 
avatar que explica els versets en llen-
guatge de signes. És un procés molt 
llarg que vam començar l’any 2005. 
Està previst que acabem el Nou Tes-
tament d’aquí a tres anys. 

· En el teu cas, l’etapa educativa 
va ser així de complicada?
He anat a diferents escoles. De més 
petit, ens prohibien parlar amb les 
mans, tot havia de ser lectura de lla-
vis. I no enteníem res. Què fèiem amb 

els amics? Ens ajuntàvem els quatre 
o cinc sords de la classe i, d’amagat, 
parlàvem amb les mans. El nostre 
idioma, la manera com ens podíem 
comunicar. Però, sense intèrprets, 
era molt complicat. Després vaig 
anar a una escola d’integració, però 
de sis hores d’escola diàries, només 
n’hi havia una que venia una logope-
da. Era molt poca cosa, hi he hagut 
de posar molt esforç. Era horrible, 
els sords no podíem accedir a la uni-
versitat. Ara la situació ha millorat 
una mica i han posat intèrprets a al-
gunes escoles.

· El dia a dia continua sent dur?
Vaig al metge i no puc comunicar-me. 
Com li explico què em passa? Amb 
la Covid, escric un correu per dema-
nar hora on explico què em passa i 
em diuen: “Espera que et trucaran”. 
Jo no puc dir al metge què em passa 
per telèfon. I si el meu fill es posa ma-
lalt i el porto al pediatre, vull que em 

diguin què li passa, però m’ha de fer 
d’intèrpret ell. Un altre exemple: fa 
poc vaig anar a la Seguretat Social a 
fer un tràmit i la senyora de la porta 
em parlava amb la mascareta. Li feia 
entendre que soc sord, però m’insis-
tia que no es podia abaixar la masca-
reta. Ni que em retirés dos metres! 
És un sentiment d’impotència molt 
gran, em vaig enfadar moltíssim! Si 
a tot arreu hi hagués un intèrpret a 
la porta, no tindria cap problema. 

· Quina altra etapa ha estat dura?
Quan vaig fer 18 anys, m’hauria agra-
dat molt conduir un camió, però les 
persones sordes no podem. A altres 
països d’Europa, sí, però aquí no ens 
donen permís.

· En l’àmbit de les relacions, has 
tingut dificultats?
Amb la família no he tingut cap pro-
blema. Som dues persones sordes i 
tots sabem la llengua de signes. He 

de donar les gràcies a la meva família, 
per com s’han involucrat. Ens han im-
pulsat, ens han involucrat en la socie-
tat, ens han donat suport perquè ens 
desenvolupem. Però al carrer, no ens 
podem comunicar socialment, només 
amb expressions molt evidents.

· Falta sensibilitat al carrer?
Depèn de la persona que et trobes, 
n’hi ha de molt amables i solidàries. 
Però trobes gent antipàtica, inflexi-
ble, que no ens ajuda en res.

· Pots gaudir d’actes culturals?
Les pel·lícules han de tenir molta 
acció. Si és romàntica, i hi ha molt 
diàleg, sense subtítols no entenc res. 
D’obres de teatre, només n’hi ha al-
guna de tant en tant en què l’Ajunta-
ment de Barcelona posi intèrpret. A 
la funció de fi de curs del meu fill de 9 
anys,  la seva mestra feia un discurs. 
El meu fill va entendre la situació i des 
de darrere em feia signes perquè en-

tengués què deia.
· Castellar està prou adaptat?
Ni Castellar, ni enlloc, està gens adap-
tat pels sords. És el que he explicat 
abans. Necessitem trencar el proble-
ma de comunicació amb intèrprets a 
tot arreu, per fer tràmits a El Mirador, 
al CAP, al banc... Aquesta és la nostra 
lluita. Com a mínim, tots els ajunta-
ments haurien de tenir un intèrpret.

· Què representa per tu la Bíblia?
Per als sords que han crescut sense 
que la seva família sàpiga llengua de 
signes, que no han pogut veure les 
notícies, que han tingut poca infor-
mació a l’abast, la Bíblia és el que ha 
donat els consells pràctics i els valors 
de la vida. És la que ha transformat 
les nostres vides. La Bíblia ha canviat 
la meva vida, m’ha donat pau, amor 
i seguretat. Com que ha fet això per 
mi, jo vull traduir la Bíblia perquè al-
tres sords tinguin la mateixa oportu-
nitat que jo he tingut.

 Guillem Plans


