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Setmanari d’informació local

El centre de 
treball de CIPO 
ve a Castellar

INCLUSIÓ | P06

La nova edició de la mostra de cinema es va presentar públicament dimecres passat amb membres de l’Ajuntament, el CCCV i col·laboradors. Al centre, el cartell que il·lustra el BRAM! d’aquest any. || Q.PASCUAL

Un BRAM! de tardor
Del 5 al 14 de novembre Castellar acollirà la 13a edicó de la 
Mostra de Cinema ajornada el passat febrer per la pandèmia

MOSTRA DE CINEMA  | P 18

Neix l’Espai 
Cultural 
L’Alcavot

CULTURA | P21
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DigiProces ha instal·lat 478 panells fotovoltaics a la seva coberta. || CEDIDA

EMPRESA | SOSTENIBILITAT

EQUIPAMENT | ENERGIA SOSTENIBLE

DigiProces 
instal·la  
plaques
solars

L’empresa castellarenca DigiProces 
ha volgut fer una passa més enllà en 
el seu compromís amb la sostenibili·
tat. Aprofitant la ubicació de la plan·
ta, al Pla de la Bruguera, s’han instal·

lat 478 panells fotovoltaics, dels quals 
cadascun genera una potència de 535 
watts, ocupant una superfície de 1.190 
metres. La instal·lació d’aquest nou 
sistema d’energia solar proporcio·
narà gairebé el 20% de l’electricitat 
total necessària per al funcionament 
regular de la fàbrica. “Aquest siste·
ma fotovoltaic no és només una so·
lució eficient per reduir la nostra 
factura elèctrica, és la nostra in·
versió socialment responsable en 
un futur més net i ecològic per a un 
planeta més sostenible”, expliquen 
des de l’empresa. El responsable de 
manteniment, Josep Surroca, asse·
gura que les empreses industrials 
tenen dos actius que fan que l’ener·

gia fotovoltaica sigui una inversió 
especialment rendible: “Un ritme 
laboral que coincideixi amb l’ho·
rari solar i grans superfícies a la 
coberta”. El corrent generat s’uti·
litza directament en el consum de 
la planta: “Amb aquesta energia 
aconseguim reduir les emissions 
de CO

2
 en gairebé 109 tones l’any. 

Si ho traslladem, equivaldria a un 
espai verd de 183 arbres”.

El sistema de gestió energètica 
de DigiProces es realitza a través d’un 
software amb el qual poden monito·
rar tota la planta i, fins i tot, veure el 
consum real de la potència consumi·
da, el càlcul de l’estalvi energètic i del 
cost de la factura elèctrica.  ||  C. D.

Aquesta setmana l’Ajuntament de Cas·
tellar del Vallès ha posat en marxa 64 
plaques solars fotovoltaiques sobre la 
coberta de l’Espai Sales d’El Mirador. 
Els mòduls, que ocupen una super·
fície de 110 metres quadrats, produi·
ran anualment gairebé 40.000 kW/h 
d’electricitat, el que equival a un estalvi 
d’unes 13,1 tones de CO

2
 anuals, i abas·

tiran una part del consum del mateix 
equipament. La inversió total de gai·
rebé 25.000 euros es preveu amortit·
zar en un termini de cinc anys i mig.

L’aposta per l’energia solar foto·
voltaica continuarà properament amb 
la posada en marxa de 360 mòduls fo·
tovoltaics sobre la coberta de l’Espai 
Tolrà. En aquest cas, l’actuació anirà 
precedida de la retirada de fibrociment 
i de la renovació de la teulada. Un cop 

entrin en funcionament s’injectarà a la 
xarxa l’energia equivalent als consums 
de l’Espai Tolrà i també d’una part de 
l’Escola Municipal d’Adults i de l’esco·
la Joan Blanquer. La producció anual 
serà de 178.613 kW/h/any (equivalent 
a un estalvi anual de 55.000 tones de 
CO

2
). El conjunt de la inversió (cober·

Les plaques d’El Mirador, en marxa
S’han instal·lat 
64 plaques sobre 
la coberta de 
l’Espai Sales que 
produiran gairebé 
40.000 kW/h

  Redacció

al fotovoltaic de Castellar del Vallès. 
Aquest document, que anirà a càrrec 
d’una consultora local especialitzada, 
permetrà disposar d’un pla estratègic 
de transició energètica local que fixarà 
la viabilitat d’instal·lació de plaques so·
lars fotovoltaiques a les cobertes d’equi·
paments municipals, naus industrials i 
edificis residencials del municipi, així 
com a altres possibles emplaçaments. 
L’objectiu és disposar d’un full de ruta 
en l’horitzó temporal de l’any 2030 que 
faci possible avançar la vila en matèria 
d’eficiència i transició energètiques i 
d’implementació d’energies renovables.

Pel que fa als equipaments muni·
cipals, s’analitzaran tots els punts po·
tencials d’autoconsum i el nivell d’au·
tosuficiència energètica que poden 
arribar a assolir. Segons un primer es·
tudi realitzat pels serveis tècnics mu·
nicipals, la instal·lació de plaques so·
lars en una trentena d’edificis públics 
i en una superfície total de coberta 
d’uns 8.500 metres quadrats possibi·
litaria una producció anual del voltant 
d’1.840.000 kWh. En funció de cada 
instal·lació, la generació d’electricitat 
permetria l’autoconsum de l’edifici al 
100% i la venda de l’excedent o l’auto·
consum en xarxa del mateix edifici i 
d’altres equipaments situats a menys 
de 500 m2.  

ta més plaques) serà de 418.000 euros.
Cal recordar que les cobertes de 

tres equipaments més, la nau de Via 
Pública, el Parc de Bombers i el Pave·
lló de Puigverd, disposen des de l’any 
2012 d’un total de 92 plaques solars fo·
tovoltaiques. Aquesta iniciativa, im·
pulsada per l’Ajuntament i gestionada 

per una empresa privada, va possibili·
tar que per primera vegada s’utilitzes·
sin terrats d’edificis municipals per a 
la injecció d’energia solar fotovoltaica 
a la xarxa elèctrica. 

A més, la Regidoria de Transició 
Ecològica ha encarregat recentment 
un estudi per determinar el potenci·

L’alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor de Transició Ecològica, Pepe Leiva, revisant les plaques instal·lades a El Mirador. || AJ. CASTELLAR
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La fundació CIPO ha anunciat que 
traslladarà un dels seus Centres Es·
pecials de Treball a Castellar del Va·
llès, al Pla de la Bruguera. Per poder 
finançar el condicionament de la nau, 
la cooperativa organitzarà un out·
let de roba, del 22 al 24 d’octubre, al 
Mercat de Sant Joan de Sabadell. És 
la dotzena edició d’aquesta propos·
ta. L’esdeveniment representa la re·
presa de la programació d’activitats 
a peu de carrer de la cooperativa des·
prés del parèntesi arran de la pan·
dèmia. “Tornem amb molta força 
i il·lusió. Teníem moltes ganes de 
tornar a obrir l’entitat al públic 
i poder formar part, de nou, de 
l’agenda de la ciutat”, assegura el 
president de CIPO, Joan Madaula.

Així, divendres i dissabte, 22 i 23 
d’octubre, de 9 h a 21 h, i diumenge, 24 
d’octubre, de 10 a 20 h, al Mercat de 
Sant Joan tindrà lloc la venda roba de 
temporada de tardor i d’hivern per 
a dona i home de fabricants locals a 
preus reduïts. “Les marques han 
respost molt bé a la nostra crida 

CIPO trasllada el Centre de 
Treball al Pla de la Bruguera

Mireia Grossmann, dijous passat, a l’Auditori.  || Q. PASCUAL

L’entitat organitza un outlet per aconseguir recursos per al nou espai

i estem encantats que col·laborin 
amb nosaltres un any més. Sense 
elles, i l’equip de voluntariat, l’out·
let no seria possible”, remarca Ma·
daula. Una vintena de persones volun·
tàries s’encarregaran tant de la venda 
directa com de la selecció i l’etiquetat·
ge previ de les peces. 

Des de la cooperativa expliquen 
que els diners recaptats als outlets es 
destinen al finançament de projectes 
de la fundació CIPO, “que treballa 
per la millora de la qualitat de vida 
de persones amb discapacitat intel·
lectual. Enguany, s’ha triat un pro·
jecte centrat en la inclusió laboral: 
l’adequació d’unes noves naus in·
dustrials per portar a terme les ac·
tivitats relacionades amb la gestió 
de residus del Centre Especial de 
Treball de CIPO”, detallen.

Concretament, CIPO trasllada·
rà l’activitat relacionada amb la ges·
tió de residus a Castellar del Vallès, al 
polígon industrial Pla de la Bruguera, 
on es duran a terme “les tasques de·
rivades de la recollida d’oli domès·

tic del Vallès Occidental, com ara 
la selecció i separació, i de càpsu·
les de cafè”.  

Xavier Martínez, director de 
l’entitat, detalla que l’objectiu del tras·
llat de l’activitat a Castellar “és fer 
créixer el servei de gestió de resi·
dus, cada vegada més demandat i 
molt lligat al concepte de sosteni·
bilitat i d’economia circular que 
defensa la cooperativa”. En parau·
les de Martínez: “Fins ara no havia 
estat possible ampliar aquesta acti·
vitat perquè topàvem amb les limi·
tacions d’espai de les nostres instal·
lacions al carrer de l’Himàlaia”. 
“Les noves naus ens permetran 
consolidar aquest servei, cosa que 
implicarà la creació de nous llocs 
de treball per a persones amb es·
pecials dificultats d’inserció labo·
ral, especialment amb discapacitat 
intel·lectual”, apunta.

Val a dir que la nau on es porta·
rà a terme l’activitat és una de les tres 
naus que han estat donades a l’entitat 
per Maria Tula.  || ROCÍO GÓMEZ  

DIVERSITAT | INSERCIÓ LABORAL

Taller sobre el sòl pelvià

“El sòl pelvià, el món entre les 
cames, és encara un gran desco·
negut per les dones, però també 
pels homes”. Són paraules de la fisi·
oterapeuta especialista en sòl pelvià, 
fisiosexòloga i autora del llibre El sòl 
pelvià al descobert, Mireia Grossmann, 
que dijous passat va oferir una confe·
rència·taller a l’Auditori Miquel Pont, 
d’El Mirador.

La sessió, organitzada per la Re·
gidoria de Feminisme, s’emmarcava 
en la programació d’actes amb motiu 
del Dia Mundial de la Salut Mental. 
No era la primera vegada que Gross·
mann –referent sobre el sòl pelvià a 
les xarxes socials– visitava Castellar 
del Vallès, i en aquesta ocasió es van 
exhaurir les entrades per participar 
al taller teoricopràctic. 

Sota el títol El sòl pelvià i el món 
sexual, durant la conferència l’especi·
alista va explicar la relació d’aquesta 
musculatura amb la resta del cos, i 
també va concretar alguns exercicis 
per entrenar la zona, en funció de l’ob·
jectiu. “Tenim la idea que els proble·
mes sexuals estan relacionats amb 
la ment, però hem de recordar que 
el sexe es fa amb el cos.  Si un dia el 
sòl pelvià ‘s’espanta’ i queda con·
tret, algú li ha de dir que tot està bé i 
ha passat el problema. El sòl pelvià 

és un teixit que té molta memòria. 
Un mal pas, una infecció d’orina, 
poden deixar els teixits ‘esverats’ 
i si no es tranquil·litzen, fan mal”, 
va explicar Grossmann. “Una valo·
ració del sòl pelvià, des del punt de 
vista de la fisioteràpia, és un regal 
que ens hauríem de fer les dones, en 
qualsevol moment de la nostra vida. 
Si esperem a tenir problemes, ales·
hores  anem a apagar focs. La pre·
venció és important sempre, però 
sobretot després de cada part”, 
va afegir. 

Grossmann també va recoma·
nar que les dones, a partir de la me·
nopausa, “es posin al dia amb el sòl 
pelvià, perquè és un col·lectiu que 
pateix molt quan desapareixen els 
estrògens”. La ponent va remarcar 
que el sòl pelvià és el responsable no 
només de la contenció urinària sinó 
del bon funcionament de la bufeta, la 
vagina, la matriu i el recte. “El conei·
xement ens permet escollir i saber 
per on hem d’anar, i en el cas del sòl 
pelvià, l’autoconeixement és un tre·
sor”, va dir. “El sòl pelvià no només 
té a veure amb el món sexual, sinó 
també amb caminar bé o amb el mal 
d’esquena, lumbar. Al sòl pelvià se 
l’ha d’entendre per poder·lo res·
pectar”, va apuntar.   || ROCÍO GÓMEZ 

Mireia Grossmann va exhaurir les invitacions 
per a la sessió que va tenir lloc a l’Auditori

SALUT | DONES

Algunes de les peces de roba de fabricants de proximitat que s’exposaran a l’outlet que organitzarà CIPO.  || CEDIDA
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L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha 
presentat una sol·licitud de subvenció 
de 560.000 euros per al finançament 
d’un projecte de millora de la mobili·
tat no motoritzada del municipi a tra·
vés del fons europeus Next Generation. 

La proposta consta de dues ac·
tuacions diferenciades: d’una banda, 
la creació d’un camí bici entre el nucli 
urbà i Sant Feliu del Racó, paral·lel a 
les carreteres B·124 i BV·1249; i de l’al·
tra, la pacificació de l’entorn dels cen·
tres educatius situats dins el nucli urbà. 
L’obtenció d’aquesta subvenció perme·
tria finançar el 90% del cost del projec·
te (la resta s’aportaria amb fons pro·
pis), valorat amb un total de 622.000 
euros i que s’executaria entre aquest 
any i el 2023.  

La primera actuació consisteix 
en l’adequació d’un camí lateral que 
permetria enllaçar d’una forma segu·
ra els 2,3 quilòmetres que separen el 
nucli urbà i Sant Feliu del Racó passant 
per les urbanitzacions de l’Aire·Sol C 
i A·B. L’objectiu és promoure una mo·
bilitat activa i saludable reduint l’ús del 
vehicle motoritzat.

Quant a la segona actuació, aques·
ta permetria fomentar els desplaça·
ments a peu o en bicicleta als 10 centres 
d’educació infantil i primària, cosa que 
allunyaria els vehicles privats dels en·
torns escolars i, per tant, milloraria la 

Castellar afegeix al Next Generation 
un projecte de millora de mobilitat

Carretera BV-1249 que dona accés a Sant Feliu del Racó, que tindrà un camí bici paral·lel. A la dreta, la B-124. || ARXIU

percepció de seguretat entre les famí·
lies i promouria l’autonomia de l’alum·
nat a l’hora d’accedir·hi. La sol·licitud 
s’ha cursat al Ministeri de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana del Govern 
espanyol en el marc d’un pla de recu·
peració, transformació i resiliència.

6 milions per al ripoll

Castellar  també participarà en la quin·
zena de projectes per a la millora i or·
denació del riu, i que estan valorats en 

 Redacció

5,9 milions d’euros, que s’incorporen 
a Viu el Besòs!, un pla de conservació, 
restauració d’ecosistemes, biodiversi·
tat i de preservació de l’espai litoral i els 
recursos hídrics.

D’aquesta manera, els fons euro·
peus facilitarien les actuacions que Cas·
tellar ha integrat a Viu el Besòs! clas·
sificades en tres blocs, relacionats 
amb el medi natural (com la millora 
de les fonts o la recuperació i millo·
ra del bosc de ribera), l’urbanisme i 

el patrimoni (com per exemple la ges·
tió de séquies i l’eliminació d’hortes 
il·legals), i els usos socials i de comu·
nicació (com zones d’aparcament, la 
millora de la connectivitat fluvial a 
través dels camins o la senyalització).  
Els 6 milions dels projectes castella·
rencs s’integren en un paquet total de 
250 milions en què es valoren la tota·
litat de les actuacions plantejades als 
Next Generation pel pla Viu el Besòs 
del consorci. 

127.000 €
per al 
tram entre 
Terrassa 
i Caldes
Els pressupostos generals 
de l’Estat promoguts pel go·
vern de PSOE i Podem que 
s’estan tramitant per al 2022 
han previst una partida de 
127.000 euros per al tram 
de la B·40 entre Terrassa i 
Caldes de Montbui. Aquest 
projecte que fa anys que es 
discuteix entre municipis i 
administracions sense que se 
n’acabi de concretar la realit·
zació, obriria la possibilitat a 
Castellar del Vallès de tenir 
d’un enllaç directe a una via 
ràpida, una de les mancances 
principals del municipi pel que 
fa a les infraestructures.  

De fet, de les inversions 
previstes per l’Estat al Va·
llès Occidental l’any que ve, la 
més important és per acabar 
el tram de 6 quilòmetres entre 
Olesa de Montserrat i Vilade·
cavalls de la B·40, 9,3 milions. 
En el cas del tram entre Ter·
rassa i Caldes de Montbui, 
encara no està clar ni el tra·
çat i s’han fet diverses pro·
postes d’impacte ambiental, 
la darrera de les quals va ca·
ducar, segons va denunciar la 
Plataforma contra el Quart 
Cinturó fa uns mesos.  || 

REDACCIÓ

B-40 | MOBILITAT
AJUTS EUROPEUS | FINANÇAMENT

Preveu un camí bici entre el nucli urbà i Sant Feliu, i la pacificació de l’entorn dels centres educatius
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Pressupost per 
deixar enrere 
la pandèmia
L’equip de govern aprova uns comptes 
de 27 milions amb les abstencions de 
Junts i Cs, i el vot contrari d’ERC i CUP

Els 19 punts que apareixien en l’ordre 
del dia del ple ordinari d’octubre feien 
pensar que seria un dels plens més den·
sos i feixucs de l’any, sobretot tenint en 
compte que l’equip de Govern portava 
a aprovació els pressupostos i orde·
nances del 2022 i que l’oposició havia 
inclòs fins a quatre mocions a debatre. 
Finalment, però, es van deixar sobre la 
taula un parell de mocions i els debats 
de bona part dels punts van ser àgils i 
lleugers i la sessió plenària es va ven·
tilar en menys de tres hores. 

Amb la majoria absoluta de Som 
de Castellar·PSC només calia compro·
var quins moviments faria l’oposició 
en la qüestió més important de l’Ajun·
tament –el disseny de pressupostos i 
taxes per a l’any que ve–. Mentre Junts 
per Castellar i Ciutadans van optar per 
l’abstenció, ERC i la CUP van votar en 
contra dels pressupostos, amb el matís 
que ERC va optar per l’abstenció en el 
cas de l’ordenança relacionada amb 
el cementiri, i va votar en contra de la 
resta d’ordenances.

Abans la tinent d’alcalde d’Eco·
nomia, Yolanda Rivera, havia informat 
de les grans línies d’uns comptes que 
en aquesta ocasió són “expansius”, tal 
com va dir. “Després d’un any i mig 
sembla que comencem a deixar en·
rere la pandèmia sortosament i per 
això la nostra aposta és mobilitzar 
la major quantitat possible de re·
cursos, motiu pel qual el pressupost 
creix un 14% respecte a l’any passat”. 
Això significa que el pressupost per al 
2022 superarà els 27 milions, als quals 
caldrà afegir els romanents durant el 
primer trimestre de l’any, va recordar 
també Rivera. La regidora va matisar 
que aquest desplegament econòmic és 
possible gràcies a “la molt bona salut 
financera i la posició de solvència” 
que tenen els cabals municipals, des·
prés de més de 10 anys de pla d’ajust. 

Quant a la pressió fiscal, la regi·
dora de Serveis Econòmics va apun·
tar que en aquests moments la infla·
ció s’acosta al 4% –la pujada del preu 
de l’energia ara mateix és el principal 
maldecap dels governs dels estats–. 
Aquesta pujada de l’IPC “repercuti·
rà en els pressupostos, i per mante·
nir l’equilibri entre ingressos i des·
peses, i tenint en compte que venim 
d’un any de congelació d’impostos, 
farem un increment de l’1,5%”. Final·
ment, la regidora també va citar algu·
nes de les principals línies d’acció del 

  J.G. pressupost, com el reforçament de l’or·
ganigrama municipal, l’increment de la 
despesa en polítiques  socials d’un 16% 
o grans inversions en millora i mante·
niment de l’espai públic o les polítiques 
mediambientals amb el projecte Cui·
dem el Bosc, entre els principals ac·
tius. D’entrada, s’han previst 2,2 mili·
ons d’euros per a inversions.

El portaveu del principal grup de 
l’oposició, Rafa Homet (ERC) va insis·
tir en la línia argumental del seu grup 
en els darrers mesos assenyalant que, 
a parer seu, “les febleses d’aquesta 
administració fan que ingressem 
més del que som capaços de gastar. 
Fa anys que no gastem el que ingres·
sem”. Homet atribueix aquest fet, a 
banda dels entrebancs de les lleis de la 
regla de la despesa de l’Estat, “a desor·
ganització interna i manca d’estra·
tègia”.  És per això que creuen que el 
2022 aquests comptes poden ser “una 
oportunitat d’or perduda” ja que amb 
la quantitat de recursos que es poden 
mobilitzar “hauria de servir per cons·
truir les bases de futur”. Amb aques·
ta visió, el portaveu d’ERC va explicar 
que van fer una proposta a l’equip de go·
vern amb unes línies de treball de polí·
tica clara: la definició del projecte d’ha·
bitatge de lloguer de la Playtex amb un 
procés participatiu, acord amb la plan·
tilla de treballadors municipals, apos·
ta clara contra el canvi climàtic, rede·
finició de l’Obra Social Benèfica (OSB) 
i afrontar una reforma fiscal per situ·
ar “la taxa de residus al cost real”. 

Tot i això, aquestes propostes “de 
mirada llarga”, com les va qualificar 
reiteradament Rafa Homet, no van ser·
vir per a l’acord. Després de la interven·
ció del portaveu de Junts Pau Castellví 
informant de la seva abstenció gràcies 
a una sèrie d’acords amb l’equip de Go·
vern, Rafa Homet va dir que ERC vota·
va no “perquè les nostres propostes 
queden aparcades”, fet que es podria 
explicar pel que va qualificar “d’acord 
amb el centre dreta [en referència 
a Junts] com estan fent amb altres 
administracions com el Consell Co·
marcal i la Diputació”. Pau Castellví 
va qualificar aquest darrer argument 
de “buit” i va citar Sant Cugat com a 
exemple de govern entre ERC i el PSC. 
“Cada municipi és un món i quan 
parlem de pressupostos, parlem de 
model”, va dir. 

Minuts abans, Castellví havia de·
fensat l’abstenció “reconeixent que hi 
ha punts en comú” entre les 41 pro·
postes que havien posat sobre la taula 
de l’equip de Govern. Castellví va des·

El debat del ple municipal, que va tenir lloc dilluns passat, va girar al voltant dels pressupostos de Castellar per al 2022.  || R.G

plegar els punts d’acord molt centrat 
en les polítiques a les persones i en la 
millora i el manteniment. “Hem pre·
sentat 41 propostes pensant en col·
lectius com la gent gran, la gent afec·
tada per la crisi, els aturats o la gent 
jove”. “Discrepem en moltes qüesti·
ons però apostem per l’abstenció per 
albirar un futur de treball en equip 
a l’Ajuntament com es va fer durant 
la pandèmia”, va argumentar el por·
taveu de Junts. També va destacar el 
compromís obtingut per crear 100 
noves places d’aparcament incloent 
la zona del centre.

En el cas de la CUP, la interven·
ció de la seva regidora Marga Oncins 
va ser una esmena a la totalitat dels 
comptes. “És el pressupost de sem·
pre, molt continuista, caldria ser 
més agosarats i innovadors, però són 
passius i només serveixen per gesti·
onar el dia a dia”. En aquest sentit va 
citar com a polítiques deficitàries les 
actuacions en matèria de suport a la 
cultura, al petit comerç o al teixit em·
presarial. També va proposar que es 

plantegi la remunicipalització del ser·
vei de cementiri. “No pot ser tan car 
morir·se aquí”, va dir. 

Finalment, Matías de la Guar·
dia (Cs) va apostar per l’abstenció i 
va carregar contra la Generalitat per·
què, a parer seu, hi troba a faltar inver·
sió procedent d’aquesta administració 
“mentre l’Estat l’ha augmentat con·
siderablement”. 

Com en el cas de Junts, Cs també 
va defensar la possibilitat de tornar a 
congelar els impostos un any més, però 
va acabar celebrant que els pressupos·
tos incloguin un “projecte d’habitat·
ge social potent” i moltes ajudes a les 
persones. “Encara estem en un con·
text de pandèmia i som conscients 
de la situació. Per tant, celebrem 
poder tenir uns pressupostos po·
tents”, va concloure.

En les rèpliques finals, la regido·
ra d’Economia va reiterar la política de 
mà estesa cap a ERC “perquè tenim 
més coses en comú que divergènci·
es” i va agrair l’abstenció de Junts, tot 
i que va dir que haurien preferit “un 

vot favorable”.  En aquesta línia, l’al·
calde Ignasi Giménez, va recordar als 
grups de l’oposició que els pressupos·
tos “tindran un marge important de 
millora” –hi ha romanents que aca·
baran entrant– i, per tant, “alguns 
programes de què hem parlat amb 
vosaltres [ERC] els intentarem exe·
cutar”. També va mostrar als grups de 
l’oposició la voluntat clara del consens 
en temes clau com l’habitatge, o la re·
cuperació del medi natural o l’actualit·
zació de l’estructura municipal. “Hem 
de ser capaços de no trencar ponts”, 
va dir Giménez. En aquest sentit, des 
d’ERC, Homet va recollir el guant però 
també advertint que la seva preocupa·
ció és “l’estratègia de futur del mu·
nicipi”. “Ens dol que no reconeguin 
determinats problemes”, va afirmar. 

mocions d’erc

Al marge de l’extens debat dels pres·
supostos, el ple va servir per aprovar  
per consens dues mocions presenta·
des per ERC. La més destacada feia 
referència a l’increment del preu de 
l’electricitat –de moment, sense atu·
rador–. El regidor d’ERC, Oriol Mar·
tori, va defensar·la instant el Govern 
central a crear millors mecanismes de 
control a les companyies i promovent 
i ampliant els ajuts socials “L’elevat 
preu de l’electricitat és un proble·
ma estructural, i en aquests dar·
rers mesos estem vivint una esca·
lada de preus sense precedents”, va 
argumentar Martori. En aquest sentit, 
des de l’equip de Govern, Pepe Gonzá·
lez, va  mostrar el seu acord  i va com·
partir les crítiques  a les “pràctiques 
oligopòliques”. També va subratllar 
que l’Ajuntament està en condicions 
de donar resposta a les emergènci·
es de pobresa energètica que  es pu·
guin donar. 

Així mateix, es va donar el con·
sens en la moció d’ERC proposava 
canviar l’ordenança de circulació per 
facilitar a les famílies dur els fills a 
l’escola amb bicicletes amb remolc, 
un fet la normativa del qual no esta·
va definida. 

+ PLE

Junts per Castellar ha volgut 
posar en valor la inclusió de bona 
part de les seves propostes als 
pressupostos del 2022, motiu 
pel qual van votar abstenció. 
Principalment, es mostren satisfets 
que “es prioritzin el manteniment 
de carrers i l’aparcament”. Segons 
sostenen en un comunicat, això 
suposarà “realitzar un pla que 
identifiqui l’estat de tots els carrers 
del municipi, incloent-hi urbanitza-
cions i Sant Feliu, i en planifiqui el 
manteniment en ordre de prioritat”. 
I, pel que fa a l’aparcament, “fer 
els possibles per crear 100 noves 

Junts posa en valor 
que s’inclogui la            
creació d’aparcaments

places públiques d’aparcament, 
incloent-hi el centre i aparcament 
dissuasiu a la perifèria del 
municipi en el que resta de mandat 
[2019-2023]; evitant, a més a més, 
eliminar places existents”. Altres 
polítiques acordades impliquen 
incrementar la plantilla municipal, 
millorar l’enllumenat i augmentar 
l’eficiència en el reciclatge.
Des de Junts volen puntualitzar 
que si no van votar a favor de la 
proposta de pressupostos i van 
fer abstenció és perquè “l’equip 
de Govern no va acceptar la nostra 
proposta de vot a favor, que també 
incloïa rebaixar la pressió fiscal 
sobre el veïnat de Castellar, els 
autònoms i les petites empreses, 
o la definició d’una estratègia 
per millorar el funcionament de 
la residència de l’Obra Social 
Benèfica, d’entre altres qüestions”.
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Com cada 15 d’octubre, ERC Castellar 
va organitzar el tradicional homenat·
ge a Lluís Companys. Enguany, s’asso·
leix el 81è aniversari de l’assassinat del 
president de la Generalitat al fossar de 
Santa Eulàlia del castell de Montjuïc.

Així, divendres passat, al punt de 
les 19.30 hores a la plaça d’El Mercat, 
va començar un seguici fins a la plaça 
Lluís Companys de Castellar, punt de 
trobada on es va celebrar l’acte en re·
cord del president de la Generalitat. 

Carles Miró, membre de la sec·
ció d’ERC i director de la JOCVA, va 
llegir dos discursos de Companys 
mentre dalt de l’escenari de la plaça 
dos ballarins, Quim Gibert i Laia Tar·
ragó, interpretaven les paraules del 
president amb la música de Robert 
Gerard. “Era un compositor con·
temporani a Lluís Companys, que 
també va marxar a l’exili. Gerard 
no va tornar mai sinó que va mar·
xar a Anglaterra, a Manchester, i 
després als EUA, on va desenvolu·
par la seva carrera professional. 
Allà és un compositor molt conegut 

En record de Lluís Companys

Homenatge d’ERC Castellar a Lluís Companys, divendres passat. || R.G.

ERC va homenatjar el president amb música i dansa, i una ofrena floral

i interpretat”, explica Miró. 
Després de l’espectacle multi·

disciplinari  i de compartir el cant de 
“Els segadors”, va tenir lloc una ofre·
na floral de clavells vermells que els 
assistents van recollir del monòlit de·
dicat a Companys, per deixar·los als 
peus d’un arbre. “És molt important 
per a nosaltres recordar la figura 
de Companys, és part de la nostra 

 Rocío Gómez 

ERC | ANIVERSARI

memòria i de la nostra història. És 
important recordar l’afusellament 
d’un president proclamat de mane·
ra democràtica, amb valors repu·
blicans”, va remarcar Sílvia Nicolàs, 
presidenta d’ERC Castellar.  

L’acte, obert a tota la ciutadania, 
va comptar amb la presència de l’exe·
cutiva d’ERC Castellar, i del diputat 
sabadellenc d’ERC Juli Fernàndez.  

El PP de Castellar ha mostrat la seva “preocupació” per alguns suc·
cessos vinculats a la seguretat ciutadana que, segons informen, han 
tingut lloc a la vila. “És sabut que Castellar gaudeix d’uns nivells 
de delinqüència molt baixos en comparació amb altres poblaci·
ons de la comarca, però això no ens ha de fer caure en l’autocom·
plaença en una qüestió tan delicada”, apunta la presidenta local del 
PP, Alicia Garcia. Els populars alerten d’alguns “altercats al centre 
de Castellar o a places i parcs que, tot i que  es poden considerar 
fets aïllats, ens haurien de preocupar”. És per això que veuen amb 
bons ulls “l’augment de la plantilla de la policia municipal”, per a 
la qual demanen “el suport decidit de l’equip de Govern per actu·
ar de forma més decidida contra els actes delictius i incívics que 
es puguin produir a Castellar”.  || REDACCIÓ

PP | POLICIA LOCAL

SUCCESSOS | MOBILITAT

El PP mostra “preocupació” per la 
seguretat ciutadana al municipi

Aquest matí quatre vehicles han xocat a la B·124, en sentit Sabadell, 
sortint de la darrera rotonda en direcció al municipi veí. Segons la 
policia local, l’accident ha passat en el moment en què començava 
a ploure a Castellar, cap a dos quarts de vuit del matí. Un dels vehi·
cles ha frenat i els altres hi han anat xocant. Hi ha hagut ferits amb 
lesions lleus, que han estat traslladats al Taulí. Durant aproximada·
ment una hora s’ha tallat el trànsit i s’ha derivat pel carrer Itàlia. 

Accident múltiple amb quatre cotxes 
a la B-124, a la sortida de Castellar

BREUS
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Els secrets del pontificat del Papa Francesc 

El periodista Vicenç Lozano durant la conferència a L’Auditori, dimarts passat || R.G.

El Papa Francesc “és un Papa que 
sorprèn. Políticament incorrecte, 
que es fa selfies, el primer que fa pe·
tons a la galta de les senyores amb 
naturalitat”, va dir Vicenç Lozano, 
periodista especialitzat en el Vaticà 
que dimarts passat va protagonitzar 
la conferència de L’Aula a l’Auditori. 
Durant més de trenta·cinc anys, Vi·
cenç Lozano ha cobert tota l’actuali·
tat relacionada amb Itàlia i el Vaticà 
per a diversos mitjans com El País o 
TV3, en aquest últim com enviat es·
pecial. Tot just acaba de publicar el 
llibre Intrigues i poder al Vaticà amb 
Pòrtic Edicions.

Durant la conferència, el peri·
odista va recordar algunes anècdo·
tes del dia a dia relacionades amb les 
seves trobades amb el pontífex. En 
aquest sentit, Lozano el va descriu·
re com una persona austera, prope·
ra i amb ganes de fer reformes pro·
fundes a la institució. El convidat va 
detallar que el líder catòlic viu lluny 
d’artificis, sense televisió ni connexió 
a la xarxa, a la Domus Santa Marta, 
en una habitació modesta, i no pas 
al Palau Apostòlic. “ ‘Com m’agra·
daria una Església pobra i pels po·
bres’ és una de les seves frases po·

El periodista especialitzat en el Vaticà, Vicenç Lozano, protagonitza la darrera sessió de L’Aula

lèmiques. No segueix fil per randa 
el guió”, va dir. 

El ponent va remarcar que un 
dels fulls de ruta del Papa és lluitar 
de manera ferma contra la pederàs·
tia “un virus sumament arrelat a 
l’Església catòlica, sobretot als se·
minaris”.  Per fer·ho possible, Fran·
cesc ha organitzat trobades amb les 
víctimes d’abusos, per escoltar els 
seus testimonis però també ha no·
menat clergues com el català Joan 
Bertomeu, oficial de la Congregació 

L’AULA | CONFERÈNCIA

de la Doctrina de la Fe, per liderar un 
equip que investiga i documenta casos 
d’abusos, per poder processar els im·
plicats i apartar·los de l’Església. El 
periodista va criticar que durant molt 
de temps “s’ha protegit els botxins i 
s’han normalitzat aquestes situa·
cions”. El desembre de 2019 el Papa 
va derogar el Secret Pontifici sobre 
casos de pederàstia i el juliol de 2021 
es va reformar el codi canònic amb 
penes més greus per als pederastes i 
els encobridors. 

Val a dir que va arribar  al poder 
després de la renúncia històrica de 
Benet XVI arran de l’escàndol del Va-
tileaks. “És nomenat per les esglési·
es perifèriques, com les d’Amèrica 
del Sud, i no per les que van origi·
nar el Vatileaks”, va apuntar. De fet, 
Lozano va assegurar que el pontífex 
té molts enemics dins i fora del Vati·
cà, com l’exassessor de Trump, Steve 
Bannon. “És un estratega de la ul·
tradreta europea, i el Papa és una 
pedra a la sabata perquè trenca l’es·
quema dels líders mundials quant 
a la immigració, el medi ambient i 
la pau”.  El periodista també va cons·
tatar que el Papa Francesc compta 
amb líders catòlics en contra, que no 
reconeixen obertament la seva auto·
ritat com “la cúria vaticana i els bis·
bes ultraconservadors, o el carde·
nal nord·americà Raymond Burke, 
que és homòfob i fa una crida a de·
sobeir al Papa”.   

El ponent va explicar que el pon·
tífex ha estat titllat de “maçó o d’an·
ticrist” pels detractors més radicals, 
i que ha estat víctima de diversos in·
tents d’atemptat. “És l’únic líder ètic 
i moral que tenim al segle XXI”, va 
assegurar.    || ROCÍO GÓMEZ 

L’odissea 
d’un bar 
musical
Serendipity, el bar de copes i cafè 
teatre al carrer Rosselló del Pla 
de la Bruguera que va obrir por·
tes el desembre de 2019, va reo·
bir amb el 70% de la seva capaci·
tat ara fa dos setmanes i aquest 
divendres pot ampliar fins al 
80%. Una de les seves propie·
tàries, Ana Luz Costa, conside·
ra que “és una mica complicat 
adoptar totes les mesures però 
confies una mica en la respon·
sabilitat de la gent”. Al tenir 
llicència de cafè teatre, el  local 
ha pogut anar obrint de mica en 
mica a diferència de bars musi·
cals i discoteques, “però amb 
horari de bar, cosa que com·
porta molts inconvenients”, 
explica Costa. 

El local va inaugurar dos 
mesos abans de produir·se el 
confinament total de la pobla·
ció per la Covid·19 el març de 
2020, “massa poc temps per 
poder recuperar les inversi·
ons que vam haver de fer per 
posar a punt el local”, apunta 
Costa.  || REDACCIÓ

SERENDIPITY| COVID-19
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Divendres passat El Mirador va aco·
llir la primera jornada de participació 
del màster universitari en arquitec·
tura de l’ETSAV·UPC, que enguany 
ha apostat per treballar la relació de 
Sant Llorenç Savall i Castellar del 
Vallès amb el riu Ripoll. 

Així, una seixantena d’estudi·
ants de l’Escola d’Arquitectura del 
Vallès centraran els seus projectes 
finals del màster en millorar l’acces·
sibilitat a l’entorn fluvial i en la recu·
peració del patrimoni, segons ha con·
cretat Roger Sauquet, coordinador 
del màster. Per fer·ho possible, des·
prés d’una jornada d’aproximació 
històrica i urbanística als dos mu·
nicipis, que va tenir lloc el setem·
bre passat, s’organitzaran tres ses·
sions de participació a El Mirador 
per compartir amb agents locals de 
diversos àmbits el punt de partida 
dels projectes i incorporar·hi noves 
perspectives i visions de proximitat 
que ajudin els estudiants a presen·
tar una proposta acurada i aplicable.  

Paral·lelament també s’orga·
nitzaran tres sessions especialistes 
en patrimoni, cultura i arquitectura 
de Sant Llorenç Savall. “D’aquí sor·
tiran uns trenta projectes, i ara 
estem en la fase de detectar opor·
tunitats per generar un projecte. 
A hores d’ara no hi ha propostes 
concretes, sinó que s’han detec·
tat oportunitats quant al patrimo·
ni en desús o l’excursionisme. Per 

Finestra oberta al Ripoll

Un grup d’estudiants amb membres del Centre d’Estudis, divendres passat. || R.G.

Els estudiants del màster d’arquitectura de la UPC exposen els projectes 
que desenvoluparan en l’entorn natural de Castellar i Sant Llorenç

exemple, en referència a les barra·
ques vinya, la palleria i l’horta, el 
Molí d’en Busquets o el Molí d’en 
Barata”, explica Sauquet. “Es trac·
ta de fer una lectura del territori 
per trobar oportunitats per desen·
volupar un projecte d’arquitectu·
ra”, afegeix. 

En aquesta línia, Sauquet re·
coneix que malauradament el Va·
llès Occidental ha viscut molts anys 
d’esquena al Ripoll, tot i que darrera·
ment s’han posat en marxa per part 
de diverses administracions públi·

 Rocío Gómez 

MEDI AMBIENT| RIPOLL

ques iniciatives per condicionar tant 
els accessos com la llera del riu. His·
tòricament, el riu ha estat font de ri·
quesa i motor d’indústries com la fà·
brica Tolrà, i punt de trobada per als 
castellarencs i castellarenques, i la 
resta de veïns de la comarca.

En les jornades de participació 
d’El Mirador col·laboren cinc tècni·
ques de l’Ajuntament i una desena de 
castellarencs de l’àmbit de l’arquitec·
tura o vinculats a entitats com el Cen·
tre Excursionista, el Centre d’Estu·
dis de Castellar · Arxiu d’Història.  

L’empresa sentmenatenca Ce·
rabella, dedicada a la fabricació 
d’espelmes, va cremar comple·
tament dilluns de matinada. Tot i 
que el foc va ser violent i l’estruc·
tura s’ha calcinat totalment, el 
foc no va causar ferits. Els bom·
bers de Castellar van rebre l’avís 
a dos quarts d’una de la matina·
da: “Hi hem participat 25 do·
tacions. Els primers a arribar 
han estat els de Sabadell i els 
de Mollet, i llavors hem rebut 

Els bombers de Castellar 
ajuden a sufocar un 
incendi a Sentmenat

SUCCESSOS | SENTMENAT

l’avís. Nosaltres hem anat amb el 
compressor a omplir ampolles i hi 
hem estat tota la nit”, va detallar el 
cap de bombers voluntaris de Caste·
llar, Cisco Altarriba. 

El foc, al número 9 del carrer 
Can Clapers de la localitat veïna, es 
va estabilitzar dilluns al matí amb la  
participació de 17 vehicles d’aigua, 
un vehicle amb autoescala i 7 vehi·
cles lleugers i de comandament amb 
el Grup de Suport Logístic GROS sa·
nitaritzat.  || TEXT: C. DOMENE 

Les flames van reduir a cendres la fàbrica Cerabella. || BOMBERS
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Lamento haver de comunicar·vos 
que no estem gens satisfets en el 
tracte rebut pel mossèn Arturo. 
I volem fer un escrit públic per·
què cap família més del nostre 
poble rebi el mateix tracte en un 
moment tan dur com és la mort 
d’un familiar. Tant de la funerà·
ria com del tanatori de Castellar 
ens van informar que el mossèn 
vindria a donar el condol als fa·
miliars i també per parlar de la 
missa i saber de la vida del di·
funt. Va passar tot divendres i el 
mossèn no va aparèixer pel ta·
natori en cap moment. El dia de 
la missa vam informar el tanato·
ri que el mossèn no havia vingut 
en cap moment i es van sorpren·
dre, van comentar·nos que era un 
nou mossèn i que segurament se 
li havia oblidat. 
Ràpidament el tanatori va con·
tactar amb el mossèn i va infor·
mar·lo que la família volia parlar 
amb ell i ens van passar el seu nú·
mero de telèfon. Un dels familiars 
va trucar·li i a l’identificar·se com 
a familiar de la difunta en cap mo·
ment va expressar el seu condol 
cap a la família, a continuació va 
parlar de molt males maneres i 
només al·legava que ell era nou 
i que no sabia els procediments 
que es realitzaven aquí. 
Nosaltres li vam preguntar si 
no era el protocol general a tots 
llocs igual, va seguir responent 
de males formes. 
A l’hora de la missa no ens va diri·
gir la paraula i tampoc va mencio·
nar en cap moment quan seria l’al·
tra missa que solen fer en honor 
als morts. En uns moments que 
són durs per la pèrdua d’un ésser 
estimat trobar·te amb una perso·
na així i de males maneres no és 
gens agradable. Per això volem 
expressar la nostra insatisfacció 
perquè no li succeeixi a cap famí·
lia més. Són poques setmanes que 
és mossèn al nostre poble i ja són 
molts els comentaris dolents que 
han arribat a les nostres oïdes. 
Esperem que ningú més hagi de 
patir el seu tracte en una circum·
stància com aquesta.

Queixa

 Família Treig  Pau Castellví*

 Josep Maria Calaf*

stem davant d’un mo·
ment històric en què, 
com a poble, ens en·
frontem a dos grans 
reptes immediats. En 

primer lloc, a una preocupant crisi 
econòmica i social derivada de la 
pandèmia. I tot mentre el preu de 
l’energia i els impostos segueixen 
pujant; també els municipals. En 
segon lloc, disposem avui de més 
diners que mai com a municipi i 
cal posar Castellar al dia ara que 
podem. Seguint una esmena de 
Junts al Congrés dels Diputats l’es·
tiu del 2020, els ajuntaments han 
pogut disposar dels romanents de 
tresoreria (estalvis) acumulats al 
llarg dels darrers anys; uns diners, 
els sobrants entre el que s’ingressa 
i el que es gasta, que normalment 
es queda l’Estat per eixugar el seu 
dèficit (fruit de finançar submarins 
“made in Spain” que no floten i al·
tres històries que expliquen per què 
cada català paga al dia de mitjana 
5,80€ en impostos que no tornen a 
Catalunya). A Castellar, la suspen·
sió d’aquesta regla de la despesa ha 
implicat que el 2021, haguem pogut 
disposar de 13M€ més de pressu·
post municipal. Uns diners que 
podrem seguir gastant l’any 2022.
Davant d’aquests dos grans rep·
tes, des de Junts hem estat apos·
tant des del minut zero per posar en 
comú tot el nostre talent i les nos·
tres idees amb l’equip de govern i la 
resta de forces polítiques, deixant 
de banda qualsevol tipus de parti·
disme i d’electoralisme. No venim 
a l’Ajuntament a guanyar vots (per 
això ja tenim el Sr. Alcalde); venim 
a representar els ciutadans i a apor·
tar solucions reals. Molta gent ho 
passa malament i tenim la respon·
sabilitat moral i la capacitat d’aju·
dar·la. Simultàniament, aquesta 

a poc que he tingut 
coneixement, a través 
de la PAH, d’una situ·
ació dramàtica vis·
cuda per una família 

castellarenca. Sé prou bé que no és 
l’única i que la llista és massa llar·
ga per reduir·la a una sola concre·
ció, però, en qualsevol cas, ha estat 
el detonant que ha fet explotar la 
meva indignació. Primer perquè és 
una mostra més dels problemes que 
molta gent pateix i segon perquè les 
respostes que es donen són insufi·
cients, ineficients i, en molts casos, 
inexistents. Però abans d’explicar 
el cas concret deixeu·me que posi 
en context tota la problemàtica re·
lacionada amb la qual cada vegada 
ens trobem amb més freqüència.
Totes les dades econòmiques situ·
en l’estat espanyol com un dels pit·
jors països pel que fa a la qualitat de 
l’ocupació. Però aquesta constata·
ció ve acompanyada per una sego·
na dada que és tant o més dolenta 
que l’anterior: Els índexs d’ocupa·
ció han estat tradicionalment molt 
baixos. I per demostrar que la qua·
litat i la quantitat de l’ocupació han 
estat sempre molt dolentes a l’es·
tat espanyol només cal observar 
les dades dels darrers 15 anys, per 
no anar més enllà. La crisi econò·

E

F

41 propostes, 8 acords 
estratègics: Junts per 
Castellar garanteix 
que els pressupostos 
del 2022 prioritzin 
el manteniment dels 
carrers, l’aparcament, 
la seguretat i més

Drames socials que 
esperen ser atesos
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mica del 2007 va tenir el seu punt 
més crític l’any 2013. En aquell mo·
ment l’enquesta de població activa 
situava l’estat espanyol en 10 punts 
per sota de la mitjana de la UE. Una 
distància enorme! Però si en aques·
ta comparació s’exclogués del còm·
put Espanya, Grècia, Polònia i Ro·
mania, per exemple, les diferències 
entre Espanya i la UE encara seri·
en molt més grans i escandaloses. 
Les dades en relació amb Catalunya 
i la UE no són tan negatives, però 
inevitablement els preceptes d’uni·
tat de mercat, la no consideració 
d’activitat econòmica específica i 
unes balances fiscals absolutament 
nefastes fan que Catalunya pateixi 
inexorablement una situació paral·
lela a l’estat espanyol. 
Però quan semblava que el 2013 co·
mençàvem a superar tímidament 
els estralls de la crisi ens apareix la 
Covid·19, que va colpejar els matei·
xos cors, encongits encara pels efec·
tes persistents de la crisi anterior, i 
empobrint, encara més, una ciuta·
dania desesperada i sense recursos. 
És evident que aquestes llargues 
i profundes crisis han deixat bona 
part de la societat sense reserves 
per afrontar els obstacles amb què, 
sense demanar·ho, la vida ens ob·
sequia insistentment: acomiada·
ments, despeses no previstes, ma·
lalties... La resiliència, doncs, d’una 
part de la població per superar nous 
embats ha quedat molt afeblida o, 
simplement, eliminada. De la per·
cepció inicial que molts sectors de 
la societat estaven en risc d’exclu·
sió social s’ha passat a l’evidència 
que moltes persones i famílies viuen 
en la pobresa extrema. I els indica·
dors que confirmen això són múlti·
ples i diversos.
Qui, a la vista del viscut i patit, pot 
posar en dubte que la societat s’ha 
ressentit per les tensions viscudes, 
les renúncies efectuades, els sacri·
ficis experimentats, els recursos 
disminuïts, els morts assumits, els 
acomiadaments continus, el desgast 
emocional patit...? Les relacions hu·
manes, sobretot les de més proximi·
tat, han sofert un desgast enorme 
que inevitablement passa factura 
en forma de ruptures, incomprensi·
ons, distanciaments i allunyaments 
dins mateix de les famílies o entre 

és també una oportunitat d’or per·
què Castellar es posi al dia en tots 
aquells àmbits que l’equip de govern 
del PSC porta anys descuidant: el 
manteniment de carrers i places, 
la neteja viària, la manca d’efectius 
de la Policia Local, la manca d’adap·
tacions per garantir l’accessibilitat 
als carrers, i molt més.
Per tot això, enguany, en el marc 
de la negociació del nostre vot als 
pressupostos municipals i les orde·
nances fiscals del 2022, hem posat 
totes les nostres cartes sobre la 
taula fent 41 propostes valentes en 
tots els àmbits, inclosa una reduc·
ció de la pressió fiscal, per treure 
Castellar de la crisi i adreçar man·
cances estructurals. Un gest que, 
fruit d’una important tasca nego·
ciadora, ens ha permès arribar a 
8 acords estratègics amb l’equip 
de govern. 
Els acords aconseguits a canvi de la 
nostra abstenció als pressupostos 
inclouen prioritzar el manteniment 
dels carrers i les places, fer els pos·
sibles per crear 100 noves places 
públiques d’aparcament pel 2023 
evitant eliminar·ne d’existents, in·
crementar la plantilla de la Policia 
Local, incrementar l’accessibilitat, 
actualitzar l’enllumenat a tecnolo·
gia LED, incrementar la visibilitat 
de les ajudes de l’Ajuntament i pu·
blicar·ne bases perquè tothom hi 
pugui accedir fàcilment, treballar 
nous mecanismes i una plataforma 
per al lloguer compartit per a com·
patibilitzar el lloguer d’habitatges 
unifamiliars (60% del parc d’ha·
bitatge) amb llogaters en procés 
d’emancipació i joves, incrementar 
el nombre de pisos a la borsa soci·
al de pisos i millorar l’eficiència i 
l’efectivitat del reciclatge. 
A més, els pressupostos del 2022 
inclouen partides pressupostàries 
que permetran que es puguin im·
plementar moltes de les 41 mesu·
res proposades per Junts al llarg 
del procés de negociació; d’entre 
les quals, per exemple, l’increment 
de la neteja viària o diverses mesu·
res per la nostra gent gran.
Dit això, davant algunes recrimina·
cions per la nostra abstenció; des 
de Junts volem puntualitzar que si 
no hem votat a favor de la propos·
ta de pressupostos de l’equip de go·
vern i ens hem abstingut és perquè 
l’equip de govern no va acceptar la 

nostra proposta de vot a favor, que 
també incloïa rebaixar la pressió 
fiscal sobre el veïnat de Castellar, 
els autònoms i les petites empre·
ses, o la definició d’una estratègia 
per millorar el funcionament de la 
residència de l’Obra Social Benèfi·
ca, d’entre d’altres qüestions.
En conclusió, la política ha de ser·
vir la ciutadania, no el contrari; per 
això, en un temps de crisi com l’ac·
tual, des de Junts hem abordat els 
pressupostos del 2022 sense cap 
tipus de partidisme, aconseguint 
progressos pel poble

*Regidor portaveu de Junts a 

l’Ajuntament
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opinió

nstagram, WhatsApp 
i Facebook (tots tres 
de la mateixa compa·
nyia, amb Mark Zuc·
kerberg al capda·

vant), van patir una falla a escala 
mundial el 4 d’octubre passat. Van 
ser sis hores en què el món es va 
quedar en silenci. Vivim tan engan·
xats a aquestes tres xarxes socials 
que, per a molts, el temps d’espera 
es va fer etern. I és aquí on vull inci·
dir: realment ens aporten tant, Ins·
tagram, WhatsApp i Facebook per 
tenir aquesta addicció vers elles? 
A continuació, centraré els meus 
arguments en Instagram, tot i que 
considero que també valdrien per a 
les altres dues xarxes socials i per 
a qualsevol altra. D’entrada, he de 
dir que es tracta d’una de les aplica·
cions de mòbil més utilitzades pels 
joves, de llarg. Multitud de nois i 
noies l’usen diàriament i hi pengen 
stories o posts per rebre el feedback 
dels seus seguidors. Tot és perfec·
ció. Hi trobem, per exemple, imat·
ges espectaculars d’una sortida en 
vaixell per la Costa Brava, vídeos 
d’una nit de festa desenfrenada a 
una discoteca o una fotografia in·
creïble dalt d’un cim d’una munta·
nya. Però, sabem realment què hi ha 
al darrere? Potser, la persona que 
ha penjat la imatge en un vaixell ha 
hagut de tirar·se a l’aigua perquè 
es marejava; qui ha fet el vídeo a la 
discoteca ha marxat abans d’hora 
a casa seva enfadat perquè la noia 
que li agradava no li feia cas; i qui ha 
publicat la foto a la muntanya s’ha 
torçat el turmell i ha hagut de ser 
“rescatat” en helicòpter.  
La realitat és una altra i no la que 
mostrem a Instagram. Tanmateix, 
no us enganyaré, jo he sigut el pri·
mer que ha penjat coses a aquesta 
xarxa social allunyades de la rea·

Instagram no és la vida real, 
no ens enganyem

I PLAÇA MAJOR

MARC PARAYRE
Periodista

 Yolanda Rivera*

esprés d’un any i mig 
de pandèmia les dades 
sanitàries semblen in·
dicar que comencem a 
deixar·la enrere i, com 
a conseqüència, el mal·

son dels els últims mesos
Malgrat que hi ha hagut danys que 
seran irreparables, tenim pel davant 
el gran repte de consolidar aquesta 
recuperació, i reparar, en la mesura 
del que sigui possible, els efectes que 
ha provocat sobre la societat i con·

D
Un Pressupost pensat per 
a les persones

“No us enganyaré, 

jo he sigut el primer 

que ha penjat coses 

allunyades de la 

realitat”
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litat. Algunes vegades, com segur 
que ha fet molta gent, he publicat 
fotografies en què surto feliç i con·
tent, i no ho estava, precisament. Al 
final, crec que a tots ens agrada de·
mostrar la gran vida que tenim (o 
que aparentem tenir). Però què ens 
aporta això? Segurament, gelosia i 
malestar amb nosaltres mateixos. 
De fet, Instagram pot afectar psico·
lògicament les persones. Ens podem 
sentir inferiors i pensar que la nos·
tra vida no és suficientment feliç 
en comparació amb la de la resta. 
Tant els nois com les noies, tot i que 
amb més freqüència el col·lectiu fe·
mení, han vist afectada la seva salut 
mental per culpa d’Instagram. La 
mateixa empresa que el gestiona 
admetia fa unes setmanes que la 
xarxa social podia arribar a ser “tò·
xica” entre els adolescents. I si una 
cosa ens ha ensenyat la pandèmia, 
és a valorar molt més la nostra salut 
mental. Hem d’aturar el temps i pen·

sar en nosaltres mateixos. Mante·
nir els inputs positius i deixar en·
rere els negatius. I això no vol dir 
deixar d’utilitzar Instagram, però sí 
entendre que un ús excessiu pot ser 
molt nociu, perquè, si ho pensem en 
fred, les xarxes socials no ens apor·
ten tant com pensem.  
Si anem a un partit del Barça al 
Camp Nou, per què no ens plante·
gem gaudir de cada minut del matx 
i deixem de fer vídeos en què surti 
un jugador marcant un gol de falta? 
Per què no anem amb els amics a fer 
unes copes i a xerrar fins que no hi 
hagi un demà sense necessitat de 
penjar una story per demostrar que 
hem quedat i que ens portem d’allò 
més bé? I per què quan estem tris·
tos hem de publicar vídeos com si 
no ho estiguéssim per dissimular 
els nostres problemes, quan seria 
millor centrar·se en els motius que 
ens fan estar descontents? Sé que 
el que demano és difícil, perquè ara 

mateix significa canviar pràctica·
ment tot el nostre imaginari. Però 
de veritat que no seríem més feliços? 
Des del meu punt de vista, crec que 
hem de canviar la nostra mirada i 
centrar·nos més en nosaltres ma·
teixos, com he dit abans, sense tenir 
tant en compte el que ens envolta. 
La felicitat comença en un mateix i 
si estem completament enganxats 
a Instagram, no aconseguirem ser 
feliços del tot. Provem d’estar unes 
hores, per exemple sis, com el dia 4 
d’octubre, sense estar pendents de 
la xarxa social, a veure què passa.  
Potser recuperem algunes relacions 
socials que havíem perdut i passem 
a fer coses que ens agraden de ve·
ritat. En definitiva, vull remarcar 
que la vida és meravellosa i val la 
pena gaudir·la, com deia un ésser 
estimat meu, però també hi trobem 
entrebancs, moments dolents i im·
perfeccions. Per tot això, Instagram 
no és la vida real, no ens enganyem. 

aquestes i el seu entorn.
És inevitable que, instal·lats en un 
sistema profundament capitalis·
ta (en molts aspectes salvatge), els 
problemes econòmics s’acabin con·
vertint en problemes socials. Quan 
la fragilitat econòmica passa a ser, 
doncs, fragilitat social, impacta ne·
gativament en les esperances de 
felicitat a les quals la ciutadania té 
dret i necessitat de tenir. Atabalats 
per un present despietat i un futur 
sense esperança, moltes persones 
es rendeixen incondicionalment.
I és aquí on reprenc el primer parà·
graf: una família amb tres fills, dos 
d’ells adolescents, pateix un desno·
nament. Viuen en un pis de 35 m2 
amb un preu assequible però amb 
uns serveis completament defici·
taris. Però la situació viscuda els fa 
impossible conviure junts i el matri·
moni se separa. La mare es queda 
al pis amb els nens. El pare dorm al 
cotxe. L’ajuntament coneixia des de 
fa anys la situació de vulnerabilitat 
de la família però no els pot donar 

cap solució vàlida, ja que no disposa 
d’habitatge d’emergència ocupaci·
onal. La família continua pagant el 
lloguer del pis malgrat tenir una dis·
ponibilitat econòmica molt escassa.
Nosaltres, conscients de la inexis·
tència d’oferta d’habitatges d’aquest 
tipus, fa uns mesos que vam presen·
tar una moció en aquest sentit, però 
encara no s’ha rebut cap propos·
ta per desencallar·la. Ara, encara 
que amb anys de retard, és urgent 
afrontar·ho.
Si ara no som capaços d’estar al 
costat de la gent aportant soluci·
ons ràpides i útils potser ens merei·
xem que la gent s’allunyi de l’ajun·
tament, de les institucions i dels 
polítics. Ara més que mai cal pri·
oritzar les persones per damunt 
d’altres necessitats.
 No ens podem permetre com a so·
cietat no atendre adequadament 
aquestes greus situacions. I si no 
es vol fer per una qüestió de digni·
tat humana, almenys fem·ho per  
un egoista interès social, tot evi·

tant que aquests problemes siguin 
en el dia de demà encara més cos·
tosos de resoldre.

*Regidor d’ERC

cretament sobre el nostre municipi.  
Aquest es l’esperit del pressupost 
pel 2022. Un pressupost que mobi·
litza la major quantitat de recursos 
dels últims 10 anys i que representa 
un increment del 14,13% respecte al 
pressupost del 2021. Uns recursos, 
27.401.018,70€, que estaran destinats 
a aconseguir aquesta finalitat.
Els grans objectius que es prete·
nen assolir amb el pressupost del 
2022 son:
La modernització de l’Ajuntament 
per tal qui sigui una administració 
moderna, adaptada a les noves ne·
cessitats,  més tecnològica i amb més 
recursos personals. S’incrementaran 
les places al cos de Policia Municipal
S’invertirà en programes destinats 
a les persones que més han patit les 
conseqüències derivada de la crisi. 
Programes destinats a joventut, per·
sones grans, persones amb proble·
mes de salut mental i sobre tot, per·
sones amb diversitat funcional, on 
el pressupost de la regidoria s’incre·
menta un 113%.

Es farà un esforç en el manteniment 
de l’espai públic, incrementant el 
pressupost destinat a neteja de car·
rer i places, així com jardineria.
El 2022 també serà un any per avan·
çar en la transició ecològica i ener·
gètica. Es destinarà un 23% més de 
pressupost que anirà a continuar 
amb la recuperació del Riu Ripoll, 
el manteniment de l’espai natural i 
dels boscos i a fer una aposta deci·
dida per la transició energètica cap 
a energies més renovables com la 
provinent del sol. En aquest sentit, 
es prorrogarà de 3 a 5 anys la boni·
ficació en l’IBI per als domicilis que 
instal·lin sistemes d’aprofitament 
d’energia provinent del sol.
L’Estat permetrà durant el 2022 tor·
nar a disposar de romanents, amb 
el que, durant l’any, esperem poder 
completar alguna de les actuacions 
planificades que seran finançades 
amb el romanent de tresoreria.

* Regidora de Serveis Centrals i 

Economia

  Solitud. || JOAN MUNDET



DEL 22 AL 28 D’OCTUBRE DE 202112

actualitat

Castellar del Vallès es consciencia 
contra el càncer de mama

Diferents productes per conscienciar 

sobre la malaltia. || L’ACTUAL

Castellar va començar la campa·
nya del Dia Mundial Contra el Càn·
cer de Mama, que es va celebrar 
dimarts, 19 d’octubre, dissabte a 
la plaça de El Mirador. A través 
d’una taula informativa, durant 
tot el matí es va donar visibilitat a 
la malaltia i es va conscienciar la 
ciutadania sobre la importància de 
dur a terme revisions. Com cada 
any, també es van vendre produc·
tes solidaris, com ventalls, parai·
gües, mitjons, gorres, polseres o 
clauers per recaptar fons per a la 
investigació de la malaltia. 

La sessió informativa va estar 
organitzada per voluntaris de la 
junta local de Castellar de l’Associ·
ació Contra el Càncer, que compta 
amb 140 socis al municipi. L’entitat 
fa costat a les persones diagnostica·
des perquè afrontin el tractament, 

L’Associació Contra 
el Càncer té diferents 
iniciatives en marxa 
per conscienciar 
sobre la malaltia

sobretot dones, però també homes, 
que també pateixen la malaltia. “És 
important ser presents al carrer 
perquè tothom tingui informació 
sobre la prevenció del càncer de 
mama. Per conscienciar sobre 

SALUT | DIA MUNDIAL 

la necessitat de fer les revisions 
anuals que indiquen els metges 
per prevenir i agafar la malaltia 
en els seus inicis”, assenyala la 
responsable local de l’associació, 
Maria Jesús Porras. 

recursos

L’associació castellarenca ofereix 
recursos gratuïts per a les perso·
nes diagnosticades que ho reque·
reixin. “Estem sempre presents 
pel que ens necessitin, per tota 
l’ajuda que puguem oferir”, de·
talla Porras. Un dels recursos són, 
per exemple, les classes de ioga on·
cològic. Es realitzen cada dilluns al 
centre Viasanna Salut Integral, a 
la carretera Sabadell, 50. La cam·
panya per recaptar fons per a la 
investigació continua en marxa. A 
diferents farmàcies de Castellar es 
poden trobar productes que servi·
ran per finançar l’associació. 

A banda dels tallers de ioga 
oncològic, a partir del 2022 l’asso·
ciació també oferirà un taller de 
nutrició. “Aquestes iniciatives 
ajuden moltíssim, anímicament 
i físicament”.   || G. PLANS

SALUT | CAMPANYA

Dijous passat el Centre d’Excur·
sionista de Castellar (CEC) va 
tornar a acollir una nova jornada 
de donació de sang. En aquesta 
ocasió, de les 71 persones que es 
van apropar a la campanya, 61 va 
poder donar sang. Segons van de·
tallar des del Banc de Sang i Tei·
xits, van ser 3 les persones que 
van fer la seva primera donació. 
La sang recollida a Castellar en 
aquesta ocasió facilitarà que 183 
pacients se’n puguin beneficiar.

La darrera jornada de do·
nació de sang a Castellar, el 9 
de setembre passat, va comp·
tar amb les aportacions de 61 
persones, cosa que significa que 
també al voltant de 180 pacients 
es van poder beneficiar de la 
sang recollida.

qui en pot donar?
En general, pot donar sang qualse·
vol persona que tingui bona salut i 
que compleixi les següents condi·
cions bàsiques: ser major d’edat, 
pesar 50 quilos o més i, en cas de 
ser dona, no estar embarassada. 
Per donar sang no cal estar en 
dejú.  || REDACCIÓ

Nova 
donació 
de sang

PANDÈMIA | BALANÇ

Aquest divendres, les dades del 
Departament de Salut alerten 
que Castellar del Vallès ha acon·
seguit sumar més de dues set·
manes sense que es confirmi cap 
cas positiu de Covid·19. Aquesta 
dada no s’aconseguia des del mes 
de juliol del 2020, tot just en sor·
tir del gran confinament per l’es·
clat de la pandèmia. De fet, des 
que va començar el mes d’octu·
bre només es va consignar un 
contagi el  dia 4, una incidència 
que permet mantenir molt baix 
el risc de rebrot a la vila, pràcti·
cament a zero (ara és de 2 punts 
i es considera alt quan aquest in·
dicador arriba a 100).

Aquesta situació és fruit 
bàsicament de la campanya de 
vacunació, que a la vila ja comp·
ta amb més de 19.000 persones 
amb la pauta completa, és a dir, 
el 77,2% de tota la població. Si es 
mira només la població major 
de 12 anys –és a dir, les persones 
amb edat per poder vacunar·se–  
el percentatge de vacunació ja és 
del 86,5%.  || REDACCIÓ

Dues 
setmanes 
sense 
contagis
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Contra les cordes, però victoriosos
L’FS Castellar sap patir contra el Sant Joan Club Atlètic i s’emporta els tres punts de Terrassa (5-6)

Victòria agònica de l’FS Castellar contra el 
Sant Joan Club Atlètic per 5 a 6, que permet 
als de Darío Martínez no perdre el tren de la 
part alta de la taula. L’equip va saber patir de 
valent a Terrassa i ja suma dues victòries fora 
en les tres jornades disputades.

La derrota per 1 a 6 al Joaquim Blume 
contra el Montornès va fer mal a l’FS Caste·
llar. Un equip acostumat a jugar net i a mostrar 
un estil ofensiu que contra el filial del CFS La 
Unión no va tenir el dia, ja que va rebre un càs·
tig desmesurat. Aquest toc d’atenció va servir 
per encarar de manera més obsessiva la visita 
a Terrassa, avisats que el Sant Joan Atlètic no 
seria un rival fàcil de superar i en què una bai·
xada de la guàrdia podia significar una nova 
golejada en contra.

El pavelló municipal de Can Parellada és 
sempre una zona hostil per als rivals i els ta·
ronges no eren una excepció. Tot i això, els de 
Martínez van començar amb ordre i disciplina, 
ja que van aconseguir golejar un rival que inici·
alment va semblar fàcil de superar.

Amb gols de Víctor Del Olmo (4’) Txec 
Tarruell (4’), Javi Hervás (7’) i del recuperat 
Sergi Aymerich (8’), tot semblava indicar que 
el partit seria un camí de flors i violes, fins al 
moment en què el rival va començar a tirar pel 
dret, jugant a desestabilitzar els castellarencs.

Sense entrenador a la banqueta i amb 
pocs canvis, l’anarquia rival es va capgirar en 
les pitjors arts, un joc en què el Castellar no va 
voler entrar –de fet, no en sap– i que el rival va 
aprofitar per capgirar el guió establert. Amb 
un gol d’Ángel Alonso, segons després del quart 
anotat per Aymerich, els terrassencs s’ho van 
creure, en vista de la passivitat arbitral.

Zaid Youmni (13’) i Jordi Serra (18’) per 
partida doble en un mateix minut, van ser ca·
paços d’empatar a quatre al límit del descans, 

 Albert San Andrés

L’FS Castellar es va redimir de la derrota en l’últim partit de Lliga al Blume, amb una lluitada victòria a Terrassa. || A.SAN ANDRÉS

Diumenge passat es va iniciar la tempo-
rada catalana de cros 2021-2022 amb 
la celebració del 19è Cros de Canovelles,
al circuit que es troba al costat de les 
pistes d’atletisme de Can Duran. Es 
van realitzar disset curses en totes les 
categories. Pel que respecta al Club 

Atlètic Castellar, la veterana Sònia 
Cerdan va ser tercera; Berta López 
i Ainhoa Roldán, cinquena i sisena 
respectivament a la cursa sub-20; Paula 
Pi i Paola Clermont, sisena i novena a 
la sub-18, i Laia Romero, 15a a sub-16. 
Quant als nois,  un potent Jan Casama-

El CAC fa un 
bon paper  al 
19è cros de 
Canovelles

fent veure als visitants que la victòria es ven·
dria cara.

A la represa, Pol Pérez va donar avantat·
ge als visitants, que van desmarcar·se del joc 
barroer dels locals. Ayme aconseguia un do·
blet al minut 25, per tancar amb el sisè gol el 
compte dels taronges, tot i que el local Serra 
aconseguia un hat·trick al 32 i feia patir els de 
Martínez fins al final.

L’ordre mental dels visitants s’estabilit·
zava, tot i l’expulsió per doble groga de Tarru·

ell al 30’ i la vermella al delegat Juan Sánchez i 
eren capaços d’arribar al final del partit man·
tenint el 5·6 al lluminós.

“Va ser un partit que inicialment sem·
blava que podríem guanyar sense massa pro·
blemes, però en què vam acabar demanat 
l’hora”, va explicar el tècnic Darío Martínez. 
“Eren un equip que va arribar al partit sense 
entrenador i amb pocs canvis i nosaltres vam 
saber plantejar el partit inicialment. Amb un 
0·3 tot es va veure més tranquil, però ells van 

jugar amb el seu estil més de suburbi i d’in·
crepar quan l’àrbitre no mira, ens va com·
plicar el partit. Així van retallar distàncies 
i ens van posar contra les cordes”, valora el 
tècnic, que només va extreure una cosa positi·
va del partit: “el 5·6 final”.

Amb aquesta segona victòria, l’equip puja 
fins a la setena posició amb un balanç de 13 
gols a favor i en contra, abans de rebre la visita 
del Vilamajor CFS (diumenge, 17.00 h) al Joa·
quim Blume. 

da va acabar setè a sub-18, mentre 
que Lluís Garcia va quedar 46è. 
A la categoria sub-16 Saúl Corral 
va ser 24è i Adrià Sánchez, 37è.  
Des del CAC, esperen que el cros 
suposi l’inici d’una temporada 
normalitzada.
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Per a la UE Castellar l’inici de la tem·
porada està sent força satisfactori amb 
tres partits seguits sense conèixer la 
derrota. L’equip blanc·i·vermell va em·
patar sense gols amb el CN Terrassa 
i cau a la tercera posició de la taula.

Després d’iniciar la Lliga amb 
una victòria i un empat, el segon par·
tit de la temporada al Joan Cortiella 
es va saldar amb un empat sense gols 
contra un rival complicat com el CN 
Terrassa, que va aconseguir rascar un 
punt i continua imbatut. Els de Juan 
Antonio Roldán i Santy Fernández no 
van poder sumar la segona victòria de 
la temporada, tot i els canvis introdu·
ïts en l’onze inicial amb el debut sota 
pals de Pablo Martín –que va deixar la 
porteria a zero–, Felipe González com 
a lateral, Óscar Árias, Álex Moreno o 
Marc Ruano. També cal destacar el 
retorn després d’una lesió de Carlos 
Ortiz, que va jugar 18 minuts.

Amb quatre punts, l’equip cau 
del segon al tercer lloc, però continua 
a la part alta de la taula. El pròxim par·
tit serà a domicili contra el cuer de la 
categoria, el Berga, que encara no co·
neix la victòria, després de descansar 
aquesta jornada.  || A.S.A.

Empat per seguir a dalt (0-0)

La UE Castellar suma tres jornades consecutives sense perdre. || A. SAN ANDRÉS

La UE Castellar iguala amb el Natació Terrassa i cau al tercer lloc

FUTBOL | 2A CATALANA BÀSQUET | COPA CATALUNYA

L’UB Sant Adrià va imposar la seva llei al pavelló Puigverd, ja que va gua·
nyar per 26 punts (48·74), després del col·lapse en el tercer quart, en què 
el CB Castellar només va anotar dos punts.

Tot i començar el partit amb força igualtat (18·22), els de Quim P. 
Alarcón només van aguantar fins a la mitja part (26·34) contra un dels 
equips més potents de la categoria. El tercer període, amb només dos 
punts de Carlos Montero, va suposar la desfeta amb un parcial de 2·21 
que va portar els groc·i·negres al KO tècnic. Tot i la revifada en l’últim 
(20·19) amb 5 triples dels 11 aconseguits, l’equip no va poder apropar·se 
al marcador i suma la tercera derrota en quatre partits.  || REDACCIÓ

El CB Castellar no va poder amb l’UBSA després d’un tercer quart fatídic. || A.S.A.

L’UBSA esclafa el
CB Castellar (48-74)

esports
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La pandèmia ha fet reformular molts 
models de negoci i l’àmbit esportiu no 
n’ha quedat al marge. Després de la 
davallada d’inscrits a l’Escola de Trial 
ELBIXU, s’ha decidit crear un circuit 
de mountain bike per diversificar l’ofer·
ta ciclista de l’entitat. Aquesta és l’op·
ció que han triat la major part de les 
escoles de trial d’arreu, ja que la possi·
bilitat de tenir una bicicleta d’aquestes 
característiques és més probable. En·
focada com a una activitat extraesco·
lar, l’objectiu és aprendre a dominar la 
bicicleta en les condicions reals que es 
poden trobar a la muntanya. Les quotes 
també són més barates, ja que la ràtio 
de ciclistes per monitor és més eleva·
da que en el cas del trial (25 € mensuals 
per un dia a la setmana i 49 € mensuals 
per dos dies).  || A. SAN ANDRÉS

Un circuit d’MTB per l’Escola

El Bike Park també tindrà circuit de ‘mountain bike’. || CEDIDA

El Bike Park ja compta amb un circuit d’iniciació per als més petits

CICLISME | ESCOLA DE TRIAL

L’HC Castellar continua imparable 
en Lliga, després de sumar la terce·
ra victòria consecutiva de la tempo·
rada, ja que ha superat per 5·3 el Mo·
llet al Dani Pedrosa.

Després d’haver perdut la tem·
porada passada l’opció de l’ascens, 
en aquesta els de Ramon Bassols 
no volen badar el més mínim i han 
començat el curs guanyant per allà 
on passen, tot i que aquesta jornada 
la victòria es va haver de treballar 
de valent contra un dels equips de 
la part alta.

Amb el Dani Pedrosa ple de 
gom a gom, els jugadors van voler 
brindar a l’afició un inici fulgurant, 
en què el Mollet es va quedar amb 
un home menys, per expulsió d’Ál·
varo Córdoba per vermella directa, 
després d’agredir Ferran Garcia en 
el primer minut de joc. Els granes 
van decidir·se a sentenciar per la via 

ràpida, amb Garcia aconseguint un 
doblet i un altre més de Marc Gran·
de. Tot i encarrilar la victòria des del 
principi, l’equip va veure perillar els 
tres punts amb dos gols dels molle·
tencs i Jan Paul va haver de sortir al 
rescat dels seus fent el 4·2.

Posteriorment, el Mollet torna·
ria a retallar diferències (4·3), però 
pocs segons abans del final, els visi·
tants van sortir a la desesperada i 
sense porter per tractar d’empatar. 
Una ocasió que va ser aprofitada 
per Armand Plans, que aconseguia 
el 5·3 definitiu i una nova victòria, la 
tercera consecutiva, que els manté 
una jornada més al capdavant de la 
taula del grup 1A de Segona Catalana. 
Amb 15 gols, l’equip és el millor atac 
del grup i la tercera millor defensa.

Aquesta setmana, l’equip visi·
tarà la pista del Cerdanyola CH (diu·
menge, 19.55 h).  || A. S.A. 

Tres de tres per a
l’HC Castellar en Lliga 

Ferran Garcia va signar un doblet a l’inici del partit. || A. SAN ANDRÉS

HOQUEI | 2A CATALANA

CICLISME | BMX

Sergio Morillo ha completat la Copa  Euro·
pea BMX després de competir en les qua·
tre proves puntuables. El castellarenc va 
viatjar a Verona (Itàlia), Sarrians (Fran·
ça), Anadia (Portugal) i Papendal (Països 
Baixos), on va sumar els punts necessaris 
per aconseguir la 6a plaça. D’altra banda, 
aquesta setmana el seu germà Ian va aca·
bar quart en el campionat d’Espanya dis·
putat a Almuñecar (Granada).  || A.S.A.Sergio Morillo al podi de Papendal (Països Baixos). || CEDIDA

Sergio Morillo, 
6è a Europa
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Després d’imposar-se a l’AE Sandor, el sènior masculí ja és líder de la categoria. || A. SAN ANDRÉS

El campió castellarenc Eric Rubio, amb el bicampió del món Jorge Prado, a Madrid. || CEDIDA

VÒLEI | LLIGA

MOTOR | C. D’ESPANYA

Els primers 
equips  
continuen 
guanyant

Eric Rubio, convidat
al curs MXGP 
Academy de Madrid

Segueix la bona ratxa en Lliga dels dos pri·
mers equips de l’FS Castellar de vòlei, amb 
la victòria de masculí i femení en la quarta 
jornada de Lliga. El sènior femení de Tercera 
Catalana va superar per 0·3 (19·25/12·25/17·
25) el Vòlei Girona i acumula un total de nou 
punts, de manera que segueix a només una 
victòria del líder, el CV Bordils B, que no va 
donar opció al CV Martorell amb un 0·3. El 

La projecció del pilot de motocròs Eric Rubio va creixent a 
pas de gegant, després dels últims esdeveniments. Primer va 
ser la superfinal europea de la copa Blu·Cru de Yamaha i ara, 
la invitació al curs de la MXGP Academy celebrada el cap de 
setmana passat a Madrid.

El castellarenc va ser un dels pilots convidats per Yama·
ha a un dels esdeveniments més importants per a joves pilots, 
on Rubio va poder compartir experiències amb Jorge Prado, 
bicampió del món de MX2 i tercer classificat en MXGP aques·
ta temporada. Després d’aquesta experiència, el seu objectiu 
és poder entrar a l’Allianz Junior Motor Camp, que organit·
zen els germans Márquez.  ||  A. SAN ANDRÉS

CV AA Llars Mundet B, tercer a la taula, serà 
el pròxim rival en Lliga.

L’equip B de Quarta Catalana va caure 
per 0·3 (6·25 /8·25 /8·25) a casa contra el CV 
Frederic Mistral. El conjunt taronja no acon·
segueix redreçar el rumb en la competició i és 
el cuer del grup B, amb quatre derrotes con·
secutives en quatre partits. La pròxima jor·
nada visita al Vòlei Els Arcs, equip de mitja 
taula i un bon moment per canviar la dinàmi·
ca. Pel que fa al sènior masculí del grup A de 
Segona Catalana, va tornar a sumar una nova 
victòria i és el líder de la categoria. L’equip va 
imposar·se per 3·0 (25·6 /25·10 /25·12) a l’AE 
Sandor i ja suma nou punts, tres més que el 
segon classificat, el CV Rubí, que va descan·
sar. Aquesta jornada, els dos equips s’enfron·
taran al Pavelló Municipal de Can Rosés de 
Rubí (dissabte 18.15 h) en la lluita pel lideratge.

El sènior B del grup D de la mateixa ca·
tegoria va descansar.  || A.S.A.

Ripollet - Congrés 6-6
HC Castellar - Mollet  5-3
Palau - Cerdanyola 3-3
Santa Perpètua Descansa

Avià - Can Trias 0-0
Joanenc - Tibidabo TR 1-1
Cerdanyola B - Sallent 6-0
UE Castellar - N. Terrassa 0-0
Berga Descansa
Ripollet - Sabadell B 1-4
Can Rull RT - Gironella 1-0
Calaf - Pirinaica 3-6

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J03 2A CATALANA · GRUP I-A · J03

FC Pirinaica 7 3 2 1 0
CE Sabadell B 6 3 2 0 1
UE Castellar 5 3 1 2 0
UD Tibidabo TR 5 3 1 2 0
FC Joanenc 5 3 1 2 0
UD Can Trias 4 3 1 1 1
Natació Terrassa 4 2 1 1 0
FC Cerdanyola B 4 3 1 1 1
CFU Can Rull RT 4 3 1 1 1
CF At. Gironella 3 3 1 0 2
UD Calaf 3 3 1 0 2
CF Ripollet 3 3 1 0 2
UE Avià 2 2 0 2 0
CE Sallent 1 3 0 1 2
CE Berga 0 2 0 0 2

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 9 3 3 0 0
Mollet HC 6 3 2 0 1
HC Palau  4 3 1 1 1
Cerdanyola CH 4 2 1 1 0
CH Ripollet 1 2 0 1 1
CP Congrés 1 3 0 1 2
CH Santa Perpètua 0 2 0 0 2
 

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

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J03

CFS C. Mataró 9 3 3 0 0
CE Vacarisses 7 3 2 1 0
AE Montornés  6 3 2 0 1
Parets FS 6 3 2 0 1
Ràpid Santa Coloma 6 2 2 0 0
Sant Julià R. FS 6 2 2 0 0
FS Castellar 6 3 2 0 1
FS Pineda de Mar 4 3 1 1 1
CF Badalona Futsal 4 3 1 1 1
Girona EFS 3 3 1 0 2
Sant Joan CA 3 3 1 0 2
Vilamajor CFS 3 3 1 0 2
Ripollet FS B 3 3 1 0 2
Sant Cugat FS 1 3 0 1 2
CFS Lloret 0 3 0 0 3
CEFS Manlleu 0 3 0 0 3

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Sant Josep - Mataró 87-73
Cotonifici - Santa Coloma 72-75
El Masnou - Montgat 76-81
Pia - Lliçà d’Amunt 54-36
CB Castellar - Sant Adrià 48-74
Sant Gervasi - Granollers 68-89

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP III · J04

UE Montgat   4 4 0
CB Santa Coloma   4 3 1
UE Mataró B   4 3 1
CB Granollers   4 3 1
UB Sant Adrià   4 3 1
CB Sant Josep   4 2 2
El Masnou Bàsquetbol  4 2 2
Basquet Pia Sabadell   4 1 3
Sant Gervasi   4 1 3
CB Castellar   4 1 3 
Círcol Cotonifici Badalona 3 0 3
CB Lliçà d’Amunt   3 0 3

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J04

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FS Castellar 9 3 3 0 0
CV Rubí 6 2 2 0 0 
CN Sabadell 5 3 1 1 1
Igualada VC 3 2 1 0 1
CV Andorra 1 3 0 1 3
AE Sandor B 0 3 0 0 3

3A CATALANA FEMENÍ · GRUP A · J04

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CH Bordils B 12 4 4 0 0
FS Castellar 9 4 3 0 1
Llars Mundet 8 4 2 1 1
AE Sandor  7 4 2 1 1
CV Martorell 3 4 1 0 3
CEV L’Hospitalet 3 3 1 0 2
Institut Montserrat 3 4 1 0 3
Vòlei Girona 0 3 0 0 3

Caldes B - Castellar A  1-3
Castellar B - A. Barcelonès B2  4-0
Castellar C - Sant Andreu E 2-2
Pallejà C - Castellar D  4-0
Vilassar de Mar B - Castellar E  1-3
Castellar S12 - A. Colón S12  3-1

ESCACS
CAMPIONAT INTERCLUBS · J02

esports
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Forest Film Studio ambientarà un parc a Qatar

Guillem Barceló, membre de la pro·
ductora audiovisual Forest Film Stu·
dio ubicadaa a Castellar, juntament 
amb Lluís Domingo, han rebut un en·
càrrec de l’empresa Furius Show, que 
s’encarrega de tematitzar parcs te·
màtics. “Ells plantegen els restau·
rants, atraccions, botigues, fins 
i tot l’‘story telling’ que s’hi pot 
fer”, explica Barceló. En aquest sen·
tit, donen un context que ho defineix 
absolutament tot, fins i tot, les por·
tes dels lavabos, la cartelleria dels 
menús, els vestidors dels actors, i 
s’ambienten les atraccions amb llums, 
so i contingut audiovisual.

En aquest últim aspecte és en 
què s’ha demanat l’encàrrec a Forest 
Film Studio, per fer el concept art del 
parc temàtic que s’ubicarà a Qatar. 
“Nosaltres som una productora au·
diovisual que ve de la productora 

Creueta 119”, que és més aviat una 
productora de comunicació corpora·
tiva, “i assessorem empreses amb 
vídeos corporatius, i també la Casa 
Batlló, el Museu Marítim, etc.”. A 
poc a poc, van començar a fer força 
ficció, fent espots i videoclips. També 
han fet documentals com Vitals per a 
HBO, Shootball, un documental que 
donava veu a les víctimes i el pede·
rasta dels maristes. En el sector de 
publicitat també han fet projectes, i 
a més, curtmetratges i obres de fic·
ció. Aquest nou projecte al parc te·
màtic de Qatar veurà la llum, segu·
rament, l’estiu o tardor del 2022. 
Es tracta d’un parc indoor ambien·
tat en el París de principis del segle 
XX. “S’hi vol representar l’inici 
de l’energia, l’electricitat, l’eufò·
ria pels invents”.

Així, doncs, l’ambientació tin·
drà una estètica modernista, molt 
gaudiniana i europea. “Hem esco·

  Marina Antúnez

AUDIOVISUAL | PARC TEMÀTIC

G. Barceló (Forest Film Studio) s’encarrega del ‘concept art’ del parc temàtic. || CEDIDA

Francesca Clusellas i Vicenç Villatoro en la presentació del llibre. || Q. PASCUAL

Francesca Clusellas  va tenir un  pensa·
ment quan, amb set o vuit anys, amb les 
nenes de la masia de Can Riera, va anar 
al Ranxo dels Tolrà per ajudar amb uns 
llibres que s’havien d’enviar a Mèxic. 
Va pensar per a si mateixa: “Aquest 
edifici algun dia serà meu”. I així va 
ser, quan el 1994, amb 54 anys, va com·
prar l’edifici, aleshores en total deca·
dència. I diumenge va fer palès amb la 
presentació de les seves memòries, De 
Paquita a Francesca, davant del Ranxo 
que havia aconseguit el seu somni. I ho 
va fer davant de més d’un centenar de 
convidats, entre familiars i amics. “La 

Acte social davant del Ranxo de Clusellas
Diumenge Francesca Clusellas, amb Vicenç Villatoro, va presentar el seu llibre de memòries ‘De Paquita a Francesca’

història de la Francesca és una histò·
ria lineal de conquesta i de somni, 
és una bona història”, explicava Vi·
cenç Villatoro, actual director del Me·
morial Democràtic, i que va ajudar 
la castellarenca en la confecció de la 
seva autobiografia.

 Els convidats, asseguts al jardí 
del Ranxo, havien arribat de mica en 
mica amb un microbús que va fer ser·
veis de llançadera entre l’aparcament 
que hi ha prop del pont de la carretera 
de Terrassa i el  Ranxo. La presentació 
havia estat mínimament estudiada per 
la família Clusellas. El públic esperava 
desitjós la intervenció de la Frances·
ca, l’autèntica protagonista de la vet·
llada. “De petita em deien Paquita 

PRESENTACIÓ | MEMÒRIES

 Jordi Rius i a mesura que vaig anar creixent 
també vaig anar madurant, com el 
meu nom”, explica Clusellas. L’auto·
ra va apuntar que anar a l’Argentina, 
on va emigrar quan tenia 10 anys, “era 
deixar tot el que tenia aquí, i sempre 
tenia enyorança de Castellar”. L’auto·
ra va esperonar el públic que omplia el 
jardí del Ranxo a escriure un llibre o un 
quadern de la seva vida, ja que “quan 
un ho fa s’enfronta a una teràpia in·
terna”. Respecte a les seves memòri·
es, la Francesca va dir que “un llibre 
no és una guia telefònica, no hi sur·
ten tots els noms, però sou tots dins 
del meu cor”, ja que “la meva rique·
sa són els amics, tant els d’aquí com 
els d’Argentina”. 

llit l’‘stop·motion’ per donar·hi 
forma”. El projecte s’està fent des 
de casa. “Va arrencar fa un parell 
d’anys, però no es va materialitzar 
fins aquest estiu passat”. En princi·
pi, l’equip de Forest Film Studio havia 
d’anar a Qatar a implantar el projecte 
de Furius Show, però per qüestions de 
pressupost es farà des de Catalunya 
i s’entregaran els continguts. “Se’n 
sentirà a parlar, d’aquest projecte, 
tot i que de moment no en podem 
desvelar més detalls”.   

Amb Furius Show, l’equip de 
Barceló va treballar en un projecte 
del Born, l’any 2016, quan els van en·
carregar una màquina del temps. La 
relació va ser fructífera. “I a partir 
d’aleshores ens tenim en compte”. 
Segurament, hi haurà un retorn de 
la feina que Forest Film està fent, a 
través d’una exposició, o mostrant 
el making of, “i segur que es podrà 
veure a la web del parc temàtic”. 

cultura cinema
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David Trueba inaugurarà el BRAM!

La regidora de Cultura, Joana Borrego, i el cineasta i president del Club Cinema Castellar, Pere Joan Ventura, amb la imatrge del Bram! d’enguany. || Q. PASCUAL

Del 5 al 14 de novembre se celebra la 13a 
Mostra de Cinema de Castellar BRAM!, 
un esdeveniment organitzat pel Club Cine·
ma Castellar Vallès i l’Ajuntament que va 
quedar ajornat al febrer de 2021 per culpa 
de la pandèmia. “Aquest és un BRAM! 
de transició cap a l’altre BRAM!, que 
farem al febrer de 2022”, diu Pere Joan 
Ventura, president del Club Cinema Cas·
tellar Vallès.  El BRAM! “té un gran nivell 
i una forta presència del cinema espa·
nyol i català”. Ventura afegeix que “hi ha 
moltes pel·lícules dirigides per dones”. 

Enguany, hi haurà tres convidats 
destacats: David Trueba, que s’encarre·
garà d’inaugurar la mostra i que presen·
tarà la seva pel·lícula A este lado del mundo; 
la muntadora castellarenca Teresa Font, 
que presentarà Madres paralelas, el film 
d’Almodóvar, i Judith Colell, presidenta de 
l’Acadèmia del Cinema Català i directora 
del film 15 horas.  “Farà una conferència, 
amb la col·laboració de L’Aula d’Exten·
sió Universitària, que la va convidar”,  
va dir  Joana Borrego, regidora de Cultura 
de l’Ajuntament. La cinta, una preestrena, 
és una producció dominicana i catalana i 
aborda la violència de gènere.

A la mostra s’han programat dues 
preestrenes més: El acontecimiento, segona 
pel·lícula de la directora Audrey Diwan que 
tracta sobre l’embaràs no desitjat d’una jove 
a la França de 1963. L’altra preestrena serà 
Libertad, de Clara Roquet, “òpera prima 
de la guionista d’algunes pel·lícules del 
cineasta Carlos Marqués·Marcet i que in·
augura aquest cap de setmana el Festival 
Seminci de Valladolid”, segons el CCCV. 

També es projectarà un migmetrat·
ge sobre la mongeta del ganxet titulat Flor 
i tavella, dirigit pels sabadellencs Josep 
Alavedra i Rafael Uyà. El documental 
forma part del projecte de l’Inventari del 
Patrimoni Cultural Immaterial del Vallès 
(IPCIV) “i segueix el procés de conreu 

  Redacció

de la mongeta; hi apareix el pagès cas·
tellarenc Ramon Casamada”. L’acte s’or·
ganitza conjuntament amb el Consell Co·
marcal del Vallès Occidental. 

També s’ha inclòs la pel·lícula Siem-
pre contigo, del director israelià Nir Berg·
manes, que tracta la relació entre un pare 
i el seu fill autista. “Vam pensar que  era 
una bona iniciativa convidar a Suma 
Castellar  perquè la poguessin apadri·
nar”, comenta el CCCV. 

Els altres títols programats són Petite 
maman, de Céline Sciamma; Queridos ca-
maradas, d’Andrei Konchalovsky; Una joven 
prometedora, d’Emerald Fennel, i Maixabel, 
d’Icíar Bollaín. La pel·lícula xinesa Un segun-
do servirà per cloure el BRAM!. “És tot un 
homenatge a al cinema dels anys 60”.  

Respecte el BRAM! infantil, “ens 
sumem a la Filmoteca de Catalunya per 
commemorar el 150 aniversari del naixe·
ment de Segundo de Chomón”. En aquest 
sentit, i amb el nom Chomón per la maina·
da, es projectaran cinc curtmetratges que 

La Mostra de Cinema 
tindrà lloc entre el 5 i 14 
de novembre i inclou 13 
projeccions i un concert

tenen com a nexe la figura d’aquest creador. 
El BRAM! Infantil també acollirà la instal·
lació a la plaça d’El Mirador, PUCK i la seva 
troupe. També s’ha previst un concert d’ho·
menatge a Ennio Morricone, comentat en di·
recte per Àlex Gorina i interpretat per Car·
les Cases Strings Band. També es projectarà 
un curtmetratge de Georgina Cisquella. 

També s’ha previst un concert d’ho·
menatge a Ennio Morricone, comentat 
en directe pel periodista cinematogrà·
fic Àlex Gorina i interpretat per Carles 
Cases Strings Band. També es projecta·
rà un recent curtmetratge de Georgina 
Cisquella sobre les dones creadores no·
minades als Goya 2021 .  Com ja és cos·
tum, hi haurà premi especial del públic.

Els abonaments es podran adqui·
rir a partir del 22 d’octubre a un preu de 
25 euros el públic general (20 euros els 
socis del CCCV), a partir del 29 d’octu·
bre, es podran comprar entrades puntu·
als. Damà també es posen a la venda les 
entrades per al dia de la inauguració, el 5 

de novembre.Les reserves es poden fer al 
web www.auditoricastellar.cat. 

imatge del bram! 2021
El concepte que s’ha buscat per a la imat·
ge d’aquesta edició és la funció social que 
fa el cinema. “Reflecteix l’acte d’anar al 
cinema, de parlar, de relacionar·nos, 
d’apropar·nos, rutines que amb la pan·
dèmia havíem perdut. En definitiva el 
missatge de què anar al cinema és molt 
més que veure una pel·lícula, una refle·
xió que algun cop ja havíem comentat 
amb en Pere Joan i que les recents res·
triccions ha evidenciat encara més”, diu 
Carles Martínez Calveras, el cap de la Uni·
tat d’imatge de l’Ajuntament. Aquest cop, 
Martínez ha comptat amb la col·laboració 
conceptual de Quim Pascual i Elia Guàr·
dia. A la imatge, veiem dues mans de dues 
generacions diferents que es toquen en un 
cinema. “Vam pensar que era una bona 
manera de simbolitzar aquest apropa·
ment”, afegeix Martínez. 

de la Mostra 
de Cinema de 

Castellar

edicions

13
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El Grup Pessebrista de Castellar del 
Vallès ja està preparant l’exposició 
pessebrista que, enguany, s’inaugu·
rarà en un acte tancat el dia 4 de de·
sembre, a l’Auditori Municipal, i que 
s’obrirà al públic el dia 5 de desem·
bre. Es podrà visitar fins al 9 de gener 
del 2022 o, si la normativa Covid ho 
permet, fins a la Candelera, al mes 
de febrer.

L’entitat se sent contenta de 
poder tirar endavant els pessebres. “A 
mesura que anava millorant la pan·
dèmia ens anàvem animant, vèiem 
que podríem tornar a fer l’exposi·
ció al local”, diu Joan Juni, president 
del Grup Pessebrista de Castellar.  Al 
mes de setembre, a l’assemblea, es va 
decidir que sí que es faria l’exposició. 
Només s’ha descartat la que habitual·
ment es fa al primer pis del local i que 

El canvi climàtic, font
d’inspiració dels pessebres

Els pessebristes ja han començat a elaborar els diorames 2021.  || M. ANTÚNEZ

A més del tema bíblic, els diorames exploraran aquesta temàtica

completa la temàtica triada, “perquè 
pujant i baixant escales no podem 
garantir la seguretat, ja que haurí·
em d’assegurar una persona només 
allà”,  diu Juni, a més dels pessebris·
tes que vigilen la planta baixa. 

La temàtica de l’exposició és, 
d’una banda, bíblica i, de l’altra, soci·
al. Enguany, el tema que es mostra·
rà és el canvi climàtic. “És un tema 
que ja s’havia triat el mes de febrer 
del 2020, fa més d’un any, però que 
havia quedat parat per la pandè·
mia”. L’any passat hi va haver pes·
sebristes que ja hi van començar a 
treballar però van acabar prioritzant 
una alternativa que va prendre forma. 
Aquesta va ser la d’elaborar pessebres 
per exposar als aparadors de les bo·
tigues col·laboradores amb el Grup 
Pessebrista de Castellar. La iniciativa 
va tenir tan bona acollida que aquest 
2021 es vol repetir. “No farem pesse·
bres nous, però tornarem a exposar 
pessebres que es van poder veure 

GRUP PESSEBRISTA CASTELLAR | EXPOSICIÓ 2021

l’any passat, en nous comerços que 
ens han volgut col·laborar aquest 
any”. Així, doncs, van contactar amb 
Comerç Castellar per tirar endavant 
la proposta.

canvi climàtic

Com que aquesta vegada la seixan·
tena de pessebristes que treballen al 
Grup Pessebrista de Castellar han tin·
gut més temps per pensar el concepte 
de cada diorama han pogut anar més 
enllà. “Vam repescar els objectius 
de les Nacions Unides per a l’agen·
da 2030 i alguns ens hem fixat en 
aquestes temàtiques”. Aquesta és 
una manera d’ajudar a fer divulgació 
d’aquests 17 propòsits, com són la fi 
de la pobresa, l’energia assequible i no 
contaminant, l’educació de qualitat, la 
vida d’ecosistemes terrestres, la pro·
ducció i consum responsables, l’acció 
pel clima, entre d’altres. “Hem cre·
gut oportú generar sinergies amb 
els objectius proposats”. En aquest 
sentit, els diorames es completaran 
amb unes pantalles tàctils, com altres 
anys, on s’ampliarà l’explicació de la 
temàtica triada en cada pessebre. 

En total, hi haurà 18 diorames, 
comptant les vitrines. “Al principi, 
no sabíem si podríem omplir tots 
els forats disponibles perquè tot i 
ser molts pessebristes n’hi ha molts 
d’agrupats en un mateix diorama”. 
Finalment, tots podran lluir, també 
gràcies a noves incorporacions, “so·
bretot, de dones, així també acon·
seguim la paritat”.

Encara no s’ha decidit si es farà 
o no el joc dels paranys, ja que aquest 
dependrà de si és possible visitar els 
pessebres lliurement o s’ha de fer un 
circuit de sentit únic. El que no es farà 
serà la convocatòria per al concurs 
de pessebres a casa que s’ha fet en 
altres edicions. 

 Marina Antúnez

El Ball de Bastons de Castellar del 
Vallès desperta a poc a poc després 
de dos anys d’aturada. A finals d’es·
tiu es van reprendre els assajos, “a 
l’aire lliure, al parc de Canyelles”, 
apunta Antoni Castillo, president 
de l’entitat. A la Festa Major ja van 
poder fer la primera ballada a la plaça 
d’El Mirador, davant d’un nombrós 
públic. Més tard, farien la segona, 
en el marc del Correllengua, el dia 
2 d’octubre, conjuntament amb el 

Noves trobades 
per al Ball de Bastons

ENTITATS | PROPERES ACTUACIONS

L’actriu i cantant Aida Llop en una imatge promocional. || L’ACTUAL

Ball de Gitanes. 
Amb les ganes imbatibles, el Ball 
de Bastons de Castellar té a les por·
tes dues noves actuacions a la ciu·
tat de Salou. 

Al Primer Congrés Internacio·
nal de Ball de Bastons (del 21 al 24), 
“una plataforma de debat i comuni·
cacions entre diferents maneres de 
veure i tractar el ball de bastons”, 
amb intervenció de grups de danses 
i personalitats procedents de Portu·

gal, l’Estat espanyol, Andorra i Fran·
ça, on aquesta dansa té diverses de·
nominacions: paloteado, dance, makil 
dantza, danza de palillos i troqueado, 
entre d’altres. Durant quatre dies hi 
haurà actuacions, exposicions, confe·
rències, debats, presentacions de lli·
bre, contes i jocs de taula (Bastocat).

També s’ha previst la 46a Tro·
bada Nacional, dissabte 23, amb una 
gran cercavila amb les 80 colles que 
s’han inscrit per dur·la a terme. En 
aquesta trobada participaran bona 
part de les colles de ball de bastons 
d’arreu de Catalunya.  En finalitzar, 
hi haurà parlaments i ballada final 
de totes les colles plegades, seguida 
d’un sopar de germanor i balls tradi·
cionals i populars per a tots els par·
ticipants.  || M.A.

L’actriu castellarenca Aida Llop ha estat nominada com a Millor Actriu 
de Musicals  a la XXVII Edició dels Premis Butaca de Teatre de Cata·
lunya. El veredicte es farà públic el 15 de novembre, quan se celebrarà 
la gala i es farà l’entrega de premis als guanyadors. Mentrestant, des 
d’avui i fins al 8 de novembre, els espectadors poden votar els candi·
dats a la web www.premisbutaca.cat, “que en són quatre de cada ca·
tegoria de les arts escèniques”, diu Aida Llop. 

L’actriu castellarenca ha rebut la nominació per l’obra Mistela, 
candela, sarsuela, una obra que també ha estat valorada amb tres no·
minacions més: Lluís Oliver i Joan Sáez com a Millors Actors de Musi·
cal, i el muntatge com a Millor Espectacle Musical. La notícia ha estat 
molt ben rebuda per la companyia, Epidèmia Teatre, “perquè no ens 
esperàvem cap nominació, normalment són premis que ens que·
den molt lluny”. Són realistes, les grans produccions tenen molta més 
visibilitat i arriben a molta més gent, “però també és un orgull enor·
me haver estat nominats”.  || REDACCIÓ

El músic d’Alzira Iván Zayas va visitar el magazín La redacció de Ràdio 
Castellar per explicar que va ser convidat pel grup de fans que té a Cas·
tellar del Vallès. En concret, va ser Samuel Rodríguez qui va crear aquest 
grup, meravellat per la música de Zayas. “Ara estic fent pop urbà, pop 
flamenc, pop àrab, pop fusionat amb altres ritmes”, diu el músic. 

Zayas acaba de presentar el single “Gelosa”, que els oients de l’emis·
sora municipal també van poder sentir al programa La redacció. Aquest 
tema ha estat fet conjuntament amb el seu amic Mr. Flow Gamboa i està 
cantat en català i en castellà.   || REDACCIÓ

TEATRE | GUARDONS

MÚSIC | NOU TREBALL

Aida Llop, nominada als XXVII Premis 
Butaca com a Millor Actriu de Musicals

El músic Ivan Zayas promociona a 
Castellar el seu darrer single, “Gelosa”

BREUS
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A Castellar del Vallès s’està gestant 
un nou projecte cultural: l’Espai Cul·
tural L’Alcavot obrirà les portes al 
mes de novembre a la carretera de 
Sentmenat, 58. L’impulsor del pro·
jecte, Gabi Ruiz, explica que “ja fa 
temps que tenia la idea, i ara fa 
uns mesos m’hi vaig tirar de cap, 
quan em vaig prejubilar del Banc 
Sabadell, on he treballat 45 anys”.  

L’Alcavot neix de la necessitat 
de dotar el municipi d’un espai de 
creació, desenvolupament i oferta 
de propostes culturals, un espai on 
ubicar·hi produccions teatrals, re·
citals, exposicions, cursos i tallers, 
monòlegs, concerts de petit format, 
sessions de contes, activitats d’esplai, 
reunions, “tot el que tingui a veure 
amb la cultura, exceptuant les fes·
tes particulars, nocturnes o con·
certs de música si són nocturns”, 
afegeix Ruiz. El polifacètic actor i 
clown ja estava col·laborant activa·
ment en projectes teatrals com Eg-
mont, El retaule del flautista, la com·
panyia 3 Homes Grossos de Sabadell, 
i L’Alcavot Teatre, companyia d’es·
pectacles infantils que va sortir de 
La Xarxa amb Sergi Gil, de La Taca.

L’Espai Cultural L’Alcavot es 

gestionarà a través d’una entitat 
sense ànim de lucre, la que també 
gestionava La Xarxa, l’Associació per 
a la promoció de l’espectacle a Cas·
tellar del Vallès. A la junta s’hi han 
sumat Jeroni Oller, Rosa Fité, Sergi 
Gil, Josep Maria Roviralta, Carles 
Rovira, Àngels Font, Dolors Ruiz i 
Gabi Ruiz. Hi participen les compa·
nyies TIC Escènic i Alcavot Teatre.

“Buscàvem un espai poliva·
lent que ens permeti assajar i fer 
altres activitats, i compartir·les 
amb altres entitats”.

L’Ateneu de Castellar  no servia 

Neix l’Espai Cultural L’Alcavot
El projecte serà 
gestionat per 
l’Associació per 
a la promoció 
d’espectacles de 
Castellar del Vallès

  Marina Antúnez

ació i les persones interessades a dis·
posar de l’espai, ja sigui durant un dia 
o bé durant un període determinat.

“També tindrem un projec·
tor, no per fer·hi pel·lícules però 
sí per projectar documents audi·
ovisuals”. Per exemple, s’està gesti·
onant la projecció de la Colla de Sa·
badell Estem voltats de pocavergonyes. 
També es volen fer cafè teatre, però 
puntuals. Servirà entre setmana de 
local d’assaig per a diversos projec·
tes teatrals. “Hi haurà equip de so 
i també llums led”. 

L’espai és privat i, per tant, s’ha 
d’assumir un lloguer. Amb l’objectiu 
d’assolir l’autofinançament mitjan·
çant una programació cultural conti·
nuada, també és imprescindible una 
inversió inicial i un manteniment del 
lloguer. Per aquest motiu, s’ha pensat 
una fórmula de macro i micromece·
natge. En aquest últim sentit, es vol 
que l’aportació sigui retornada als 
mecenes en un màxim de 2 anys, el 
2024, a comptar des de la data d’ini·
ci de pagament del lloguer, que serà 
el gener del 2022. 

Per al micromecenatge s’han 
previst aportacions menys quanti·
oses, des de 25 euros fins a 100, i que 
donen dret a obsequis, abonaments, 
sopars, invitacions, etc. “També 
volem que els comerços puguin 
col·laborar, per exemple, apadri·
nant una cadira o quelcom simi·
lar”, detalla Ruiz.

etimologia d’‘alcavot’
La paraula alcavot remet al teló que 
substituïa el de boca, el principal i 
més gros a l’escenari d’un teatre “i 
es feia servir per fer un canvi d’es·
cena ràpid, per avisar el públic que 
encara no s’havia acabat l’obra”.   

perquè l’espai  és municipal i no sem·
pre pot estar disponible. Ara, “un 
equip coordinarà les sol·licituds 
que arribin d’entitats i persones 
que vulguin fer ús de la sala”. 

Aquest nou espai és diàfan,  
sense columnes, de 150 m2 i té capa·
citat per a unes 80 persones. “És un 
espai perfecte perquè s’hi poden 
encabir molts tipus d’activitats 
culturals diferents”. Es dotarà d’un 
entarimat modular mòbil i cadires 
plegables, que es puguin posar i treu·
re fàcilment. 

Pel que fa a la programació, 

aquesta serà bàsicament d’autopro·
ducció, desenvolupada per la matei·
xa companyia de l’associació. Ja hi ha 
previst representar·hi Màsters, El re-
taule del flautista, Egmont, Paraules 
encadenades, a més de sessions de 
contes, exposicions temporals, tallers 
i mostres de dansa i altres activitats 
d’interessats, no només de Castellar, 
sinó també d’altres poblacions del 
territori.  També s’hi podran fer in·
tercanvis amb altres companyies de 
fora, “fent obres allà i que puguin 
venir després aquí”. En cada cas, 
s’arribarà a un acord entre l’associ·

Gabi Ruiz, l’impulsor de L’Alcavot, fa els primers contactes amb persones interessades a llogar l’espai per a activitats. || M. ANTÚNEZ



DEL 22 AL 28 D’OCTUBRE DE 202122

agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 22 al 31 d’octubre de 2021

DIVENDRES 22 
19 h – PROPOSTA
En To Poètic. Tertúlia poètica 
sobre el llibre El volcà (1986), 
d’Anna Dodas i Noguer 
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

20 h  - CINEMA
Quo Vadis, Aida?
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

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

DISSABTE 23
11 h – TALLER
Taller de poemes, sons i música 
amb Emma Plana Alió
Per a infants de 6 a 10 anys. Inscripció 
a la Biblioteca
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

11.30 h – PROPOSTA
Taller familiar de dansa i 
moviment, a càrrec d’Espaiart
Reserva de places a l’a/e ludoteca@
castellarvalles.cat o al tel. 937159289
Pati de Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal Les 
3 Moreres

 
 
 
 
 

De 16 a 00 h – PROPOSTA
Inauguració de l’equipament 
juvenil La Fàbrica
Activitats de 16 a 20 h i concerts de 
20.30 a 00 h (Lòxias + Pony Pisador)
Equipament juvenil La Fàbrica i Sala 
Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Ajuntament

17 h – PROPOSTA
Jornada de pàdel “Tu i l’esport 
sou salut mental”
Club Tennis Castellar
Organització: Club Tennis Castellar

18 h -  PROPOSTA
Lliurament de premis de la 60a 
Marxa Infantil de Regularitat
Auditori Municipal
Organització: Centre Excursionista 
de Castellar

19.30 h – TALLER
Medicina tradicional xina. 
Acupuntura i  Moxibustión
En línia
Inscripcions:
olenoscastellar@gmail.com
Organització: Maribel González i 
Gemma Capel

DIUMENGE 24
18 h – BALL
Ball a càrrec de Tot Música
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19 h - CINEMA
Adiós, idiotas
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

 

DIVENDRES 29 

De 10 a 22 h – PROPOSTA
Parada de venda de castanyes i 
productes de tardor
Pl. de Catalunya (cantonada Prat de 
la Riba i Balmes)
Organització: Suport Castellar

18 h - PROPOSTA
Lectura de contes de l’alumnat de 
l’Escola Municipal d’Adults
Inclou berenar fantasmagòric
Escola Municipal d’Adults
Organització: Escola Municipal 
d’Adults

De 19 a 00 h – PROPOSTA
Túnel del terror
Entrades gratuïtes a 
www.castellarvalles.cat/
inscripcionslafabrica. Mínim 12 anys
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

20 h - CINEMA
El agente topo
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

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

DISSABTE 30
De 10 a 22 h – PROPOSTA
Parada de venda de castanyes i 
productes de tardor
Pl. de Catalunya (cantonada Prat de 
la Riba i Balmes)
Organització: Suport Castellar

19 h – PROPOSTA
SOM Salut Mental. 
Espectacle artístic
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Suport Castellar
Amb la col·laboració de SonaSwing, 
Coral Pas a Pas, Krek’n’tu – SM Sbd– 
i Teatre Arc de Sant Martí

De 19 a 00 h – PROPOSTA
Túnel del terror
Entrades gratuïtes a 
www.castellarvalles.cat/
inscripcionslafabrica. Mínim 12 anys
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

DIUMENGE 31
De 10 a 22 h – PROPOSTA
Parada de venda de castanyes i 
productes de tardor
Pl. de Catalunya (cantonada Prat de 
la Riba i Balmes)
Organització: Suport Castellar

23 h – BALL
Gran Ball de Castanyada: música 
en viu amb el Duet Al&Ma
Reserves als tels. 661356693 (Núria) 
i 696746660 (Encarna)
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball i Tot Ballant

Taller familiar de dansa i 
moviment
Dissabte 23 · 11.30 h · 
Ludoteca Municipal

Aquest dissabte, la 
Ludoteca Municipal Les 3 
Moreres ha previst un ta-
ller familiar de dansa i mo-
viment a càrrec d’Espaiart 
al pati de les 3 Moreres.  
Les places són limitades i 
les incripcions, gratuïtes. 
La reserva es pot fer tru-
cant al 937159289 o a lu-
doteca@castellarvalles.
cat. Dissabte dia 20 de no-
vembre, en motiu del Dia 
internacional dels Drets 
del Infants s’ha previst un 
altre taller titulat ‘La te-
ranyina de colors’ i anirà 
a càrrec de LaBcreatiu.  
El dia 10 de desembre hi 
haurà un taller familiar ti-
tulat Farmaciola natural. 

Curs de competències digitals bàsiques per a la recerca de feina
Dies 26, 28 d’octubre i 2, 4, 9 i 11 de novembre, dimarts i dijous de 9.15 a 12.15 h
Adreçat a persones usuàries del Servei Local d’Ocupació. Inscripcions al c. de 
Portugal, 2, al tel. 937144040 o a l’a/e mgutierrez@castellarvalles.cat  ·
El Mirador · Organització: Ajuntament
Classes de country
Cada dimecres, de 19 a 20 h (1r nivell) i de 20 a 21.30 h (2n nivell), i cada dijous, de 20 a 
21.30 h (3r nivell)
Sala Blava de l’Espai Tolrà 
Organització: Amics del Ball de Saló
Cursos de Lindy Hop i Jazzteps
Tots els dilluns: de 18.30 a 19.30 h Jazzteps nivell obert; de 20.30 a 21.30 h
 Lindy Hop intermig; de 21.30 a 22.30 h Lindy Hop inicial 
Inscripcions i més informació a l’a/e sonaswingcastellar@gmail.com i als tels. 
625120990 i 680652128 
 Sala Blava de l’Espai Tolrà · Organització: SonaSwing
Club de lectura de llengua catalana Faci’l fàcil, amb Elena Valls
Nivell inicial els dimarts 26 d’octubre 23 i 30 de novembre
Nivell avançat els dimecres 27 d’octubre, 24 de novembre i 1 de desembre
Places limitades. Inscripció a la Biblioteca i al Servei Local de Català
Horari: de 10 a 11 h  ·Biblioteca Municipal Antoni Tort 
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Taller de recerca de feina: “Com crear un perfil a LinkedIn que sigui atractiu
Dies 27 i 28 d’octubre, de 9 a 13.30 h, en línia 
Inscripcions als tels. 937144040 o 671378175 o a l’a/e lsalomo@castellarvalles.cat 
Organització: Ajuntament i Diputació de Barcelona

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 22 CATALUNYA 
DISSABTE 23 BONAVISTA 
DIUMENGE 24 YANGÜELA 
DILLUNS 25 FENOY 
DIMARTS 26 EUROPA 
DIMECRES 27 BONAVISTA 
DIJOUS 28 CASANOVAS 
DIVENDRES 29 ROS 
DISSABTE 30 CASANOVAS 
DIUMENGE 31 CASTELLARGH 

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

“La seguretat és, bàsicament, una superstició.”
Helen Keller

@afcolobrers @dr.nectus @pastoreta26
Visca la música en família Parc Natural Sant Llorenç de Munt De ruta de diumenge

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

L’empresa Vídua Tolrà va muntar en el que avui és la seu de l’Ajuntament l’escola bressol per als 
fills dels trebaladors de l’empresa.  L’escola bressol acollia des del 1969 un 50 nens i nenes amb edats 
compreses entre els 15 dies i els 6 anys. Segons una publicació de l’empresa, l’equipament tenia grans 
aules, cuina, dormitoris i bressol, una sala·dispensari, una sala de jocs i un jardí amb jocs infantils. 
El 1974 es van iniciar obres d’ampliació per augmentar·ne la capacitat. ||FONS: CEV-AH

Guarderia de la Tolrà,  anys 70

penúltima

19/10/21        
 Miguel Guillén Asencio · 83 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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Carme Hosta

A casa m’avorreixo. 
M’agrada molt la 
muntanya i caminar

Veïna de Castellar
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De ben segur que el lector/a ha coincidit amb ella en 
algun acte de la vila. O al carrer. Potser, el secret del seu 
dinamisme rau en el fet que va néixer un 28 de febrer. 
De Castellar, on va néixer, li agrada el clima i el paisatge

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Moguda
Un defecte que no pot dominar?
No puc estar quieta
La seva paraula preferida?
‘Olé’
Quin plat li agrada més?
El peix
Quina activitat prefereix?
Caminar i veure el món
Una pel·lícula?
‘Allò que el vent s’endugué’
Un llibre?
La Bíblia
Un tipus de música?
Alegre, ballable.
Una ciutat?
Barcelona, que té mar
Un indret de Castellar?
Can Sant Pere
Un somni?
Viatjar

”

“

· Va ser una nena de postguerra.
El meu avi era pagès, vivíem de la terra. 
De la guerra, recordo que la meva 
besàvia Carme va ser dida d’un se·
nyor de Barcelona i quan va arribar 
la guerra, aquest senyor, oculista, va 
pensar que a Castellar no hi tiraven 
bombes. Va demanar venir al carrer 
de la Sèquia, número 9, que és on vaig 
néixer, per estar més segurs. Hi van 
estar amb nosaltres tot el temps de 
la guerra, mentre el meu pare, a més, 
era fora. Estaven tan agraïts que des·
prés, quan van tornar a casa seva, a 
la Rambla de Catalunya, ens convi·
daven molt a Barcelona. I al meu avi 
l’havien portat al Liceu. Tota la vida 
es van recordar de nosaltres.  

· Com recorda la infantesa?
Jo soc filla única. En temps de guerra, 
gairebé tots els de la meva edat som 

pocs fills. Recordo ser feliç. Jugàvem 
molt. Abans d’anar a sopar, em trucà·
vem i corríem pels carrers. Fèiem la 
volta pel carrer de la Sèquia i Puig de 
la Creu. I a escola, anava a les domini·
ques. El que passa és que ens ho ense·
nyaven tot en castellà. Encara tinc els 
llibres folrats. Després, els diumenges, 
l’avi agafava les brases de la llar de foc i 
preparava un braser per anar a missa 
d’11. I després, a les 4 de la tarda, anà·
vem al camp de futbol. Cada diumenge. 
Passava molta estona amb el meu avi. 

· Però la tradició de la pagesia no 
va seguir a la família.
Els meus pares ja no van ser pagesos, 
van anar a treballar a la fàbrica Tolrà. 
Als 14 anys també hi vaig anar jo. Do·
nava la setmanada a casa meva i em 
donaven 25 pessetes i jo les portava 
a la Caixa de Pensions per estalviar. 
A la Tolrà vaig conèixer al meu home. 

· Va viure la riuada del 1962.

Sí. Ja estava casada i el meu marit em 
va venir a buscar en cotxe a les 9 del 
vespre i plovia moltíssim. A mitja pu·
jada de la Tolrà li vaig dir: “Deixa el 
cotxe que no arribarem”. Em va fer 
cas i vam anar a peu fins a Francesc 
Layret. Quan vam arribar a casa, l’ai·
gua entrava per una porta i sortia per 
una altra. L’endemà vam anar a bus·
car el cotxe i estava de terra fins dalt. 
Vam tenir sort, perquè alguns s’hi 
van quedar. 

· Després de l’aiguat va canviar 
de feina. 
Vaig tenir la sort que quan anava a es·
cola, em van apuntar a escriure a mà·
quina i em van portar a l’acadèmia Cots 
de Barcelona a examinar·me. I gràcies 
al fet que sabia escriure a màquina, em 
van portar a treballar a l’empresa fa·
miliar. El meu pare va fundar el negoci 
Persianes Hosta i aleshores ja s’encar·
regava del negoci el meu marit. Però 
llavors ell va morir sobtadament i jove, 

i s’hi va haver de posar de nou el meu 
pare fins que se’n pogués fer càrrec el 
meu fill, que és qui la porta ara. 

· És l’època en què va viatjar a 
Nova York?
Sí, amb els fills. La meva filla estudiava 
música al carrer Petritxol, de Barcelo·
na, alguns dies havia d’anar al Liceu. 
Als viatges vam anar amb la professora 
de música de la meva filla. Gràcies a ella 
vam anar a Nova York, a Anglaterra... 

· També va ser presidenta de l’As-
sociació Contra el Càncer.
Abans, la presidenta era la dona de l’al·
calde. Però quan va ser alcalde l’Alti·
mira, la seva dona, Rosa Salvador, no 
va en voler ser presidenta i llavors va 
venir a casa i m’ho va preguntar. Vaig 
estar 30 anys com a presidenta.

· Encara es fa càrrec d’un pessebre 
que hi ha a Can Cadafalch.
Jo vaig ser catequista i un Nadal vam 

fer amb els nens un pessebre i el van 
portar a la muntanya. El mossèn Se·
galés va marxar i em va deixar el pes·
sebre i encara avui dia me’n cuido. De 
vegades m’han pres les figures i dar·
rerament les vaig enganxar. 

·  La trobem molt sovint a qualsevol 
activitat que s’organitza al poble. 
Sí.  A casa m’avorreixo. Hi trec la pols, 
eh, però quan acabo, ja està. Cada dia 
vaig al despatx, a l’empresa, al matí. 
Després a la biblioteca i a les 19 h a 
missa. Això cada dia. Després vaig va·
riant. Al Casal Catalunya faig coral, 
patchwork, i anglès. Literatura a l’Es·
cola d’Adults i també soc del Centre 
Excursionista de Castellar. M’agrada 
molt la muntanya i caminar. 

· De fet, ha estat l’encarregada de 
llegir el manifest del Correllengua 
d’enguany.
Ho vaig fer per l’Oriol, en record del 
meu net. Ell hi estava molt implicat. 

 Cristina Domene


