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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

CULTURA | P18

David Trueba
inaugura avui
el BRAM!

SUCCESSOS | P09

Tres detinguts de
l’entorn delictiu
dels Boixos Nois

SUPLEMENT
SETMANA
DE LA CIÈNCIA

TRADICIONS | P 03

Tots Sants a prop
de la normalitat
Després de passar confinats la festivitat del 2020,
enguany les visites al cementiri no tenien limitacions

Un grup de castellarencs, el cap de setmana passat, descansen un moment durant la visita al cementiri de la vila per retre homenatge als seus difunts, coincidint amb Tots Sants. || Q. PASCUAL
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tema de la setmana

tradicions

Les visites de familiars als seus difunts van sovintejar durant tot el cap de setmana. A la imatge, una família aplegada davant del nínxol d’un familiar al cementiri de Castellar. || Q. PASCUAL

Tots Sants lliure de restriccions
Després de passar confinats la festivitat del 2020, enguany els familiars han pogut homenatjar els difunts sense limitacions
Cristina Domene

Des del març del 2020, amb la irrupció del
coronavirus, la mort i el comiat dels éssers estimats ha estat més presents a la
nostra societat, ja que ha traspassat l’esfera privada per esdevenir un dolor més
compartit, més col·lectiu. Després que la
passada festivitat de Tots Sants la passéssim confinats municipalment, enguany els
familiars han pogut retre homenatge als
seus difunts sense limitacions de mobilitat ni d’horaris.
I és que Tots Sants continua sent
l’època de l’any en què el cementiri rep
més visites. Aquest 2021, l’1 de novembre
ha permès ajuntar tres dies festius se-

guits, fet que ha propiciat que moltes famílies marxessin fora i, per tant, visitessin
el cementiri de manera esglaonada durant
els dies previs. “Han estat unes jornades
molt tranquil·les i sense incidències.
A més, dissabte va ploure, cosa que va
provocar que les visites es concentres·
sin diumenge i dilluns”, va detallar l’assessora del cementiri de Castellar, Sílvia
Rodríguez. Malgrat que la policia local va
preparar un dispositiu de reordenació del
trànsit, “no s’han vist aglomeracions als
accessos o al pàrquing com altres anys.
De fet, vam copsar moltes visites fa unes
setmanes, pel pont del Pilar, a l’octu·
bre”, va assegurar Rodríguez.
Cal assenyalar que Gestió Integral
de Cementiris (GIS), l’empresa conces-

72
columbaris

El cementiri
de Castellar
compta amb
72 espais
per a urnes
en aquests
moments

sionària de la instal·lació, ha dut a terme
diverses actuacions de manteniment a
l’interior del cementiri.
Així, entre d’altres, s’han pintat algunes façanes d’agrupacions de nínxols
i les portes d’entrada, i s’han fet millores
a l’enjardinament. També s’han construït nous nínxols a la part nova i un nou bloc
de columbaris a la part vella. Cal recordar que al cementiri de Castellar també
hi ha –des de fa un temps– un espai dedicat al dol perinatal i gestacional: “L’espai
Anhel pretén ser un lloc de record i ho·
menatge que permet a les famílies tenir
un punt físic de referència per poder
homenatjar i recordar el fill perdut”,
va recordar l’assessora.
El recinte, pels voltants de Tots

Sants, fa molt goig, pels arranjaments i
per les flors que els familiars i amics han
ofert als seus difunts. Per aquest motiu pot
ser un bon moment per visitar el cementiri i conèixer la zona catalogada. D’estil modernista, el Cementiri de Castellar és un
inventari simbòlic i psicològic d’un període de la història de l’arquitectura que va
des del neoclassicisme romàntic fins els
límits postmodernistes.
El cementiri de la vila compta amb
2.465 sepultures. Concretament, el cementiri consta de 2.338 nínxols, 72 columbaris
per a urnes, 30 tombes, 16 mausoleus i 8
panteons. Respecte al 2019, les sepultures
al cementiri de Castellar s’han incrementat en 48, 30 de les quals són nous columbaris per a urnes.
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DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ | NOMENAMENT

Ramon Montes, nou director
de centres privats i concertats

JOB SHADOWING | VISITA

Fins ara el castellarenc era director econòmic i financer de la FEDAC
El castellarenc Ramon Montes (Granada, 1961) acaba de ser nomenat nou
director general de Centres Concertats i Privats del Departament d’Educació de la Generalitat. Montes és
mestre d’EGB, especialitat en filologia i idioma estranger per la Universitat Autònoma de Barcelona el
1987, i llicenciat en pedagogia per la
mateixa universitat el 1996. També
té un postgrau en direcció i administració d’empreses tercer sector social i empreses cooperatives i d’iniciativa social. Des del 2009 és director
de l’àrea econòmica i financera de
la fundació educativa FEDAC amb 25
escoles de Catalunya immerses en un
procés de transformació profunda a
través del projecte #avuixdemà2024
i forma part de l’equip de titularitat
de la fundació.
Anteriorment, entre el 1996
i el 2009, va ser director gerent de
la Fundació Obra Social Benèfica
de Castellar, centre concertat del
Departament de Drets Socials de
la Generalitat de Catalunya. Montes també va ser mestre del centre
concertat La Immaculada - FEDAC
Castellar del Vallès entre els anys
1985 i 1996.
Montes s’ha mostrat “il·
lusionat” davant d’aquest nomenament i l’ha qualificat “d’un repte
d’envergadura que assumeixo amb
molta responsabilitat” però “amb
la mateixa il·lusió i passió amb què
he iniciat tots els projectes que he
fet fins ara”. Montes considera que

Visita de dues professores
daneses a l’escola El Casal
Ramon Montes en una imatge recent. || CEDIDA

a Catalunya hi ha una gran tradició
“de centres concertats i de centres
d’iniciativa social”.
El castellarenc ha volgut agrair “la gran confiança que ha di·
positat en mi el departament i el
mateix conseller d’Educació per
tirar endavant aquesta direcció
general”. Montes considera que el
nomenament té molt a veure “amb
la gestió i titularitat de 25 centres
de FEDAC arreu del país, que ha
fet canviar el model d’escola molt
més competencial i més centrat
en l’alumne”. A més, Montes creu
que el nomenament està relacionat

també “amb la meva trajectòria i
amb el fet que m’he mogut en l’en·
torn d’atenció a les persones i que
he estat vinculat a entitats d’inici·
ativa social”.
A banda de Montes, al Departament d’Educació hi ha la també castellarenca Núria Mora, que va ser nomenada ara fa cinc mesos secretària
de Polítiques Educatives, el tercer
càrrec més important del Departament d’Educació. Un altre castellarenc, César Galván, és des del juny
passat director general d’Afers Penitenciaris del Departament de Justícia. || REDACCIÓ

L’escola El Casal va rebre la setmana passada la visita de dues professores
daneses, Mette Rosenberg i Marianne Lykkeby, del Måløvhøj Skole de Ballerup. La seva visita va servir per a observar algunes de les classes de música,
arts escèniques i arts plàstiques que es duen a terme a l’escola El Casal, i com
aquestes disciplines s’integren en el projecte educatiu del centre. Aquesta visita forma part d’una formació del professorat en la modalitat Job Shadowing,
dins del projecte Erasmus finançat per la Unió Europea, en què participa l’escola castellarenca, que inclou, entre d’altres, intercanvis internacionals entre
alumnes i docents de diverses institucions educatives europees.
Les dues professores van marxar molt satisfetes de l’experiència viscuda
a Castellar, i gratament impressionades de l’actitud, el nivell i la feina dels
alumnes del Casal. Fa tres anys, un total de 23 nois i noies de 14 i 15 anys de
l’escola danesa van visitar Castellar per passar-hi una setmana en el marc
d’un intercanvi cultural amb alumnes de 3r d’ESO de l’escola castellarenca.
Entre altres propostes, els alumnes danesos van conèixer alguns indrets de Barcelona, van visitar el monestir de Montserrat, a banda de
visitar els llocs més emblemàtics de la vila. A més, van gaudir del seu
temps lliure i del cap de setmana amb les famílies dels alumnes d’El Casal.
De forma prèvia a la visita, els estudiants de tots dos centres van mantenir contacte a distància per treballar un projecte que posa en comú receptes de cuina catalanes i daneses.
L’intercanvi va finalitzar el maig del 2019 amb la visita dels estudiants castellarencs a Ballerup. || TEXT: JORDI RIUS FOTO: ESCOLA EL CASAL

ESTUDI | AIRTÈCNICS

Efectivitat de les cortines d’aire anti insectes
Segons l’institut INRA,
aquests dispositius poden
preveure plagues i malalties

Cortina d’aire de l’empresa Airtècnics. || CEDIDA

Els dispositius de ventilació es posicionen
com una alternativa a productes químics
nocius per al medi ambient i els humans.
Un equip d’investigadors francesos de l’Institut National de la Recherche Agronomique (INRA) ha determinat mitjançant un
estudi científic que les cortines d’aire eviten l’accés d’insectes voladors a espais tancats, de manera que prevenen malalties infeccioses de transmissió, contaminació en
fàbriques i fomenten el benestar i confort
de les persones en diferents establiments,
especialment en els d’alimentació.
Conscients de la necessitat mediambiental i sanitària d’evitar productes químics en la prevenció de plagues, especial-

ment en la indústria alimentària, i de la
norma americana NSF-37, que regula les
característiques tècniques de les cortines d’aire per a entrades en establiments
alimentaris, l’equip d’R+D l’empresa de
cortines d’aire Airtècnics es va proposar
crear una alternativa eficaç per prevenir
l’accés d’insectes als establiments amb
una cortina d’aire.
Tot i tenir evidències que les cortines d’aire són eficients per a la prevenció
d’entrada d’insectes, no existien estudis
sobre aquest tema. És per això que INRA
va dur a terme un estudi independent per
aconseguir que les cortines d’aire siguin
reconegudes internacionalment com un
sistema òptim de prevenció de plagues
i malalties.
L’experiment es va dur a terme per
estudiar el comportament d’una colònia
de 7.500 abelles dipositades en un espai
tancat per una xarxa similar a la que s’uti-

litza en l’elaboració de mosquiteres. Dins
d’aquest espai van situar un contenidor
industrial obert amb una cortina d’aire a
l’accés i en l’interior del qual es van emplaçar aliments susceptibles d’atreure
aquests insectes.
Les abelles van aprendre on era la
font de menjar i la cortina d’aire va ser
testada quan l’activitat de les abelles era
molt alta. L’experiment va consistir a mesurar la quantitat d’abelles que accedien als aliments augmentant progressivament la potència de la cortina d’aire.
Per triar l’insecte sobre el qual realitzar
la prova, es va comparar l’energia cinètica de diferents insectes voladors. La cortina d’aire pot prevenir l’accés d’insectes a establiments amb menjar, donant
lloc a una experiència més confortable,
neta i segura als usuaris. A més, evita la
transmissió de malalties infeccioses produïdes per insectes. || REDACCIÓ
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població

IDESCAT | ESTUDIS

OCTUBRE | ATUR

El 40,6% dels habitants de Castellar
d’entre 25 i 64 anys té estudis superiors
La darrera actualització de l’Idescat indica que hi ha 6.349 persones amb estudis superiors
Redacció

El 40,6% de la població castellarenca d’entre 25 i 64 anys té estudis superiors, segons les dades
fetes públiques recentment per
l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) referides a l’any
2019. Aquest percentatge, traduït a números absoluts, dona una
xifra de 6.349 persones de la vila
amb aquest tipus d’estudis. Per
sexes, aquest total es reparteix
en 3.432 dones i 2.917 homes. Si
mirem la població castellarenca
d’entre 25 i 64 anys amb almenys
segona etapa d’educació secundària el percentatge s’enfila al 69%.
A l’altra banda de l’espectre educatiu, és a dir, persones analfabetes o que no tinguin completada
la primària, Castellar del Vallès
té unes 300 persones, totes majors de 75 anys.
Aquest percentatge de població amb estudis superiors és lleu-

gerament inferior a la mitjana comarcal, que és del 41,3% al Vallès
Occidental i també molt similar a
la mitjana catalana (41%). Entre
els municipis de 10.000 a 50.000
habitants –el cas de Castellar–
destaquen amb el major percentatge població de 25 a 64 anys titulada en estudis superiors, Sant
Just Desvern (70,4%), Sant Quirze del Vallès (57,9%) i Vilassar de
Mar (56,9%). De la comarca, també
destaca, però per la seva posició endarrerida, Badia del Vallès
(18,9%), que se situa com un dels
municipis amb índexs d’estudis superiors més baixos de Catalunya.
Segons l’Institut d’Estadística de Catalunya, l’any 2019 a Catalunya hi ha 2.065.692 persones
amb estudis superiors, que representen el 31,8% de la població
major de 15 anys (població de referència de l’estadística dels estudis
de la població). A l’altre extrem, un
17,7% de la població disposa com a

Estudiants castellarencs fent la Selectivitat a Sabadell l’any 2020. || ARXIU

màxim de titulacions d’educació
primària o inferior (1.150.572 persones). A més, a la part mitjana
de la piràmide educativa es troba
el 27,4% de la població (1.780.120
persones) amb estudis complets
de la primera etapa d’educació secundària i el 23,2% que són titulats en estudis secundaris de se-

gona etapa (1.505.787 persones).
El perfil per edats de la població que ha assolit com a màxim
el nivell d’educació primària correspon majoritàriament a persones de 65 anys o més. En contrast,
la població amb estudis superiors
està constituïda majoritàriament
per menors de 45 anys.

El nombre
d’aturats,
per sota
del miler
Octubre es tanca amb una reducció
de l’atur que situa la xifra total de persones sense feina en 998 (amb 37 persones menys a l’atur), una xifra gairebé calcada a la de gener del 2019, dos
mesos abans que esclatés la pandèmia. Respecte a l’octubre del 2020,
la reducció és de 197 persones. En el
conjunt de la comarca, hi ha actualment 48.262 persones sense feina,
602 menys que al setembre. Les reduccions més importants pel que fa
al nombre de persones sense feina
s’han produït a Terrassa (-145), Sant
Cugat (-122) i Ripollet (-73).
En el conjunt de Catalunya, les dades
de l’atur tornen a baixar per vuitè
mes consecutiu després de la pujada constant que va provocar la crisi
de la Covid. En general, a l’octubre
ha baixat en 510 persones. Tot i que
el descens és discret respecte als
mesos d’estiu, és important tenir
en compte que és la primera baixada de la desocupació un octubre
des de l’any 2007, ja que és un mes en
què tradicionalment s’acaben molts
contractes de la temporada d’estiu.
|| REDACCIÓ
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Reparacions de
voreres a Sant Feliu
i a urbanitzacions
L’actuació suposa
una inversió de
192.000 euros en un
total de 25 carrers
L’Ajuntament ha iniciat recentment
les obres de reparació de diverses voreres i calçades en nombrosos trams
de carrers de Sant Feliu del Racó i les
urbanitzacions de Can Font, Ca n’Avellaneda, Aire-Sol D i El Balcó de Sant
Llorenç. L’actuació, que suposa una
inversió de 192.000 euros, s’està fent
sobre aquelles zones que prèviament
s’han identificat com a prioritàries
pel seu estat.
Les obres van a càrrec d’Asfaltats Barcino SL i tindran una durada estimada de dos mesos. Concretament s’actuarà en uns 25 carrers.
A Can Font i Ca n’Avellaneda s’asfaltaran els carrers Sabadell, les Fonts,
Santa Margarida, Sant Julià, l’Avet,
Santa Maria de Villalba, Terrassa i del
Xiprer. A Sant Feliu del Racó s’actuarà a les voreres dels carrers dels Sin-

PP | PROPOSTA

Demanen
millores de
la neteja

gles, Martiri, passeig del Racó, passatge de les Roques, de la Cova del Drac,
de la Font Soleia, del Forn de Can Sallent, del Repòs, de la Castellassa, del
Muronell i de la Vinya del Quico. S’asfaltarà el carrer de la Vinya del Cargol. A l’Aire-sol D es faran les voreres i asfalts del carrer de la Ginesta,
mentre que al
Balcó de Sant Llorenç s’actuarà als
carrers del Cim, de les Jeies i la confluència d’aquest darrer amb el de
Comagrossa.
reasfaltatges a les urbanitzacions

A banda d’aquest paquet d’intervencions, l’Ajuntament de Castellar del
Vallès també durà a terme una altra
campanya de reasfaltatges en diferents localitzacions de les urbanitzacions.
Així, a l’Aire-Sol D i El Balcó s’intervindrà en dos trams del carrer del
Cim; a l’Aire-Sol C, en un tram del carrer de la Camamilla; a l’Aire-Sol A-B,
en un tram comprès entre els carrers
de la Mare de Déu de la Mercè i del
Puigcapçut; a Can Font, a l’avinguda

Feines d’asfaltati de reparació de voreres als carrers Sant Julià i Av. Can Font ||AJ.

de Can Font (des de l’entrada i fins a
la rotonda amb el carrer de Sabadell i
també a la cruïlla amb el carrer de Guinard) i al carrer de Sant Julià (entre
els carrers dels Xiprers i de Terrassa).

Finalment a la urbanització d’El
Racó les actuacions es faran en dos
trams del carrer de la Serra de Sant
Feliu i en un tram del carrer del Muronell. || REDACCIÓ

El PP de Castellar reclama que millori la gestió del servei de neteja
municipal. La formació assegura en
un comunicat que han rebut diverses queixes per part de la ciutadania en referència a la neteja i manteniment de la via pública. Agustí
Bernad, membre de l’executiva del
PP de Castellar i excandidat de la
formació, remarca que les queixes
es refereixen sobretot a “la manca
de manteniment dels contenidors
d’escombraries, que produeixen
males olors i altres molèsties als
veïns, la sensació de brutícia al
centre de Castellar perquè no es
neteja a fons o l’abandonament
total de les zones allunyades del
centre de la vila, com els polígons
industrials i les urbanitzacions, i
els horaris inadequats quant a la
recollida de les escombraries”.
Bernad proposa que es faci una tasca
de neteja i sanejament amb caràcter urgent dels polígons industrials
“perquè no semblin un abocador”,
i una acció més acurada a les urbanitzacions. El PP també demana
que augmentin la vigilància a la via
pública i les sancions. || REDACCIÓ
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SALUT | PROGRAMACIÓ VISITES

BALANÇ | PANDÈMIA

Nou model de gestió per
demanar consulta al CAP

Castellar tanca octubre
amb només 5 contagis

nal assignat a cada un. L’objectiu
d’aquesta web és poder resoldre
els motius no urgents. En cas que
la ciutadania tingui una necessitat
urgent, pot adreçar-se al CAP o trucar al 061, així com al 112 si està en
una situació de risc vital. La nova
web és una via complementària a
totes les eines que Salut posa a disposició de la ciutadania per comunicar-se amb el sistema.
maneres d’accedir a la web

Imatge d’arxiu del CAP de Castellar. || Q. PASCUAL

El Departament de Salut posa en
marxa un nou model de gestió de les
consultes i visites de l’atenció primària, un canvi que ha començat a
rodar amb l’activació de la web Programació per Motius. L’eina permet
que qualsevol ciutadà pugui detallar
el motiu de la seva consulta, des de la
cura d’una ferida, un problema físic

o la gestió de tràmits administratius.
Aquesta breu gestió preveu agilitzar
i facilitar l’accés a l’atenció primària,
ja que permetrà programar el tipus
de visita que millor s’adapti a les necessitats de la persona, i és que la ciutadania podrà escollir entre els 22
motius freqüents de consulta i serà
adreçada directament al professio-

Existeixen dues vies d’accés a l’eina Programació per Motius. Per
una banda, s’hi pot entrar des de
la web a través de https://citasalut.gencat.cat/. Un cop oberta la pàgina, caldrà identificar-se
amb el CIP. Seguidament l’usuari
rebrà un codi per SMS al telèfon
que haurà d’introduir en la pestanya que li apareixerà. Fet aquest
pas, se li donarà accés a la pantalla principal.
L’altra opció és accedir des de
La Meva Salut. L’apartat Cita Prèvia redirigirà de manera automàtica a la nova eina. || C. DOMENE

La incidència de la pandèmia es manté
amb un risc de rebrot baix a la vila
La pandèmia es manté sota paràmetres molt controlats a Castellar del Vallès. El mes d’octubre
s’ha tancat amb la confirmació
de només cinc contagis de coronavirus. El mes de setembre, ja
amb la pandèmia en descens, es
van comptabilitzar 22 positius
per Covid-19, xifra que demostra
el gran marge de millora experimentat aquest octubre. La baixa
incidència de la Covid manté el
risc de rebrot a Castellar del Vallès en índexs baixos –en concret,
ara és de 16 i 100 és el llindar alt–.
Els pocs contagis també ofereixen una incidència acumulada de
casos a 14 dies per 100.000 habitants de 12,2 punts, quan fa tan
sols tres mesos –al juliol– es trobava per sobre dels 1.000 punts.
Si mirem l’històric de la pandèmia, Castellar ja acumula 2.570
positius per coronavirus des que
va esclatar la pandèmia el març
del 2020. En total, s’han produït 59

defuncions vinculades a la Covid.
vacunes

La campanya de vacunació, iniciada a finals del 2020 en temps rècord, ha servit de tallafoc al virus,
que ara ja està convivint també
amb el virus de la grip, que aquest
any es preveu que tingui més incidència que l’any passat a conseqüència de l’aixecament de la gran
majoria de restriccions per evitar
contagis de la Covid. De fet, ja s’ha
iniciat la vacunació contra la grip
al Casal Catalunya, on també estan
rebent una tercera dosi contra el
coronavirus les persones majors
de 70 anys.
Pel que fa als nivells de vacunació amb pauta completa, Castellar ja té 19.196 persones immunitzades, és a dir el 77,9% del total de
la població. Si mirem per majors
de 12 anys, és a dir, la població que
està sent vacunada, el percentatge ja arriba al 87,3%. || REDACCIÓ
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L’AULA | VIQUIPÈDIA

“Escriure a la Viquipèdia acaba enganxant”
El viquipedista castellarenc Jordi Niñerola explica a L’Aula la seva experiència en el projecte, que fa 20 anys

Una altra manera de fer país: introducció al món de la Viquipèdia va ser la
conferència que es va programar dimarts passat a l’Auditori en el marc
del curs de L’Aula d’Extensió Universitària. El castellarenc Jordi Niñerola va conduir la conversa, que en
aquesta ocasió girava al voltant de la
Wikipedia, l’enciclopèdia en línia col·
laborativa que enguany celebra el seu
20è aniversari. Niñerola és un dels
viquipedistes de Castellar i ha editat
més de 7.000 articles des que es va
sumar al projecte el 2006. “T’hi aca·
bes enganxant i aprens més coses
del que t’imaginaves”, va reconèixer Niñerola. L’editor va explicar que
la Viquipèdia, és a dir, l’edició en català, “va ser la tercera en crear-se
i la segona en tenir un article, des·
prés de l’anglesa, perquè l’alema·

nya es va crear abans però no van
publicar”. De fet, a hores d’ara, la
Wikipedia aplega més de 55 milions
d’articles, està escrita en 317 idiomes, i es llegeix 8.000 vegades per
segon. “La Viquipèdia és la vinte·
na versió amb més articles. El dia
2 de novembre en tenia 689.649”,
va detallar el castellarenc.
Quant als pilars que vertebren
aquest projecte de coneixement
obert, el viquipedista va recordar
que “és una enciclopèdia que cerca
un punt de vista neutral” amb el
respecte per totes les opinions. “Tot·
hom hi pot escriure, no cal ser un
expert. Com que és col·laboratiu,
la resta d’usuaris poden millorar
l’article, per exemple quant a re·
ferència o l’ortografia. El més im·
portant és animar-se i provar”, va
asseverar. A més, els articles es revisen i compleixen diversos criteris
de qualitat per mantenir el prestigi

de l’enciclopèdia. Niñerola va detallar que els articles han de comptar
amb fonts fiables i acreditades que
apuntalin la informació, i també referències bibliogràfiques.
Tanmateix, la Viquipèdia també
ha sofert atacs i mala praxi d’usuaris que “afegeixen atacs personals,
canvien dades o redirigeixen a al·
tres pàgines”. És per això que es fa
un control exhaustiu per part dels
administradors o bots que validen
cada publicació. En referència a l’organització, no és piramidal, sinó que
es treballa en comunitat. “Els admi·
nistradors són usuaris amb algu·
nes funcions addicionals però no
més poder de decisió”, va dir.
A banda de l’enciclopèdia, Niñerola també va donar a conèixer altres
projectes agermanats que s’engloben
dins la Wikimedia Foundation com el
Viccionari, la Wikimedia Commons,
la Wikidata o Viquinotícies.

Montse Ribell. || R.GÓMEZ

què és el sistema solar “fent un vi·
atge des del Sol, passant pels pla·
netes rocosos i gasosos fins al final
de tot que s’acaba, allà on viuen els
cometes, la casa dels cometes”, segons ha explicat al programa La Redacció de Ràdio Castellar.
Ribell ha plantejat la conferència, que tindrà una hora de durada,
“com molt participativa, en què
tothom pugui plantejar els seus
dubtes sobre el sistema solar”. Ribell considera que s’ha avançat molt

en l’estudi del sistema solar, fins al
punt que “la persona que podrà vi·
atjar a Mart ja ha nascut”.
L’Agrupació Astronòmica de
Sabadell és una agrupació d’astrònoms amateurs de tot Espanya. La
seva finalitat és la pràctica, l’assessorament i la divulgació de l’astronomia. Es tracta d’una entitat molt
activa, amb més de 1.000 socis a tot
Espanya i a l’estranger. L’any 2006
va ser declarada entitat d’utilitat pública. || J. RIUS

Rocío Gómez

Jordi Niñerola, dimarts passat, en la conferència de L’Aula a L’Auditori. || R. GÓMEZ

CASTELLAR PER LES LLIBERTATS | XERRADA

Un viatge pel sistema
solar amb Montse Ribell
La sòcia i treballadora de l’Agrupació
Astronòmica de Sabadell, la castellarenca Montse Ribell, protagonitzarà
aquest dissabte la conferència Un viatge pel sistema solar, organitzada per

Castellar per les Llibertats a partir
de les 18.30 h a la Sala d’Actes d’El
Mirador. Ribell, que es dedica des de
fa més de 25 anys a la divulgació de
l’astronomia, començarà a explicar
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Detenen tres vilatans dins d’una
operació contra els Boixos Nois
La Policia Nacional ha detingut 12 persones a Sabadell i municipis
propers acusats de tràfic de drogues, prostitució i blanqueig de diners
Imatge del camió bolcat just després de patir l’accident. || CEDIDA
Redacció

L’operació oberta aquest dimarts
per la Policia Nacional a diversos
llocs del Vallès i el Baix Llobregat
contra persones de l’entorn dels
Boixos Nois s’ha saldat a Castellar
amb 3 detinguts, segons ha pogut
saber L’ACTUAL. Des de primera hora del matí un fort dispositiu
policial s’ha desplegat al barri de
l’Eixample de Sabadell, a Castellar
del Vallès i també als municipis de
Polinyà, Barberà del Vallès o Torrelles de Llobregat. De moment, hi
ha 12 detinguts, propers a l’entorn
dels Boixos Nois, el grup d’aficionats radicals el FC Barelona, per
la seva presumpta relació amb el
tràfic de drogues, la prostitució,
el blanqueig de capitals i la pertinença a grup criminal organitzat.
Segons ha informat el digital
ElCaso.cat, un jutjat de Sabadell
ha ordenat aquesta operació, que

d’agents de la Policia Nacional a
l’entorn de les Pistes d’Atletisme,
però també al carrer del Racó o al
Passeig i a Sant Feliu, on es podrien haver portat a terme aquestes
tres detencions.
trama de prostitució

Agents de la Policia Nacional. || ARXIU

es troba sota secret de sumari.
Diversos testimonis castellarencs han confirmat la presència

Segons diversos mitjans d’abast
nacional, en l’operació també participa la unitat dedicada a l’estrangeria per si es localitzen dones estrangeres obligades per la trama a
la prostitució. Tot els indicis apunten a un entramat de delinqüència comuna que, suposadament,
no estaria relacionat amb la ideologia que pot acompanyar l’activiat d’aquests grups radicals. Tots
i això, també han participat especialistes de la policia espanyola en
grups violents a l’entorn del futbol
per ajudar a identificar identitats
de membres d’aquest grup de Boixos Nois.

Bolca un camió a la
carretera de Terrassa
Divendres passat un camió va bolcar a la carretera de Terrassa a primera hora de la tarda. La carretera
C-1415a va estar tallada al trànsit en
els dos sentits de la marxa passada
la urbanització de Can Font durant
prop de dues hores fins que s’ha restablert el trànsit parcialment amb
pas alternatiu fins a la retirada total
del vehicle sinistrat.
L’accident va tenir lloc al PK
21,5, per tant, durant una estona no
es podia accedir a la urbanització ni
al nucli urbà de Castellar des de Terrassa i Matadepera. Sí que s’hi podia
arribar des de Castellar. Al punt de
l’accident es van desplaçar efectius
de la policia local i també ambulàn-

cies per atendre el conductor del
camió. “L’accident ha tingut lloc
entre el tram de Can Font i Saba·
dell. El conductor del camió ha re·
sultat ferit lleu. Encara no sabem
el motiu exacte de l’accident, per
què ha perdut el control del ve·
hicle. Hem tingut sort perquè no
s’ha produït cap ferit greu però
continuem molt preocupats per
la situació que tenim en aquesta
carretera. Una vegada més es de·
mostra que tot i les modificacions
per millorar la seguretat que s’es·
tan fent, encara continuem patint
accidents”, va explicar Pepe Leiva,
regidor de Via Pública i Seguretat
Ciutadana. || REDACCIÓ
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Jessica van Markus

FOTO DE LA SETMANA

Carta a adolescentes

Castanyada
i Halloween?
La tardor és l’època d’unes quantes activitats i/o tradicions: és el
moment d’anar a collir castanyes,
d’anar a buscar (o caçar) bolets.
De menjar moniatos, que per bons
que siguin no s’han de dir *boniatos. De les paraules bolets i castanyes n’han sortir algunes expressions populars molt simpàtiques
que millor no fer servir ni practicar com “et fotré un bolet” o “et
fotré una castanya” o “fotre’s una
castanya” i a tradicions com la
castanyada (menjar castanyes,
panellets i moniatos). Aquesta última en complementarietat
o, ja que n’hem parlat, fotent-se
de castanyes amb Halloween. Sí,
la nit de Tots Sants és escenari
d’una batalla desigual entre la
humil castanyada i el Halloween made in Hollywood (que com
que no se sap què vol dir sembla
més divertit i com que és en anglès fa modern), tot i que des d’un
punt de vista gastronòmic guanya la castanyada. Però parlant
de Hollywood, en productes audiovisuals, tal com es diu a www.
esadir.cat, en català s’han proposat al llarg dels anys diverses alternatives, segons el context, al
trick or treat del Halloween, com
ara ‘paga o plora’, ‘crit o confit’,
‘broma o regal’ i ‘llaminadura o
entremaliadura’.

El Servei d’Assessorament del CPNL
ofereix la revisió gratuïta de textos
breus de difusió pública per a entitats,
empreses i particulars. castellarvalles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Josep Pisa Sánchez rep la medalla centenària
Dimarts passat, el castellarenc Josep Pisa Sánchez va
rebre la Medalla Centenària de la Generalitat de Catalunya en un acte que es va dur a terme a la Fundació
Obra Social Benèfica i que va comptar amb l’assistència de l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez i del regidor
de Cicles de Vida, Dani Pérez, a més de familiars i personal de la residència. Josep Pisa Sánchez va néixer a
Lleida el 2 de novembre del 1921. La dedicació professional al sector del tèxtil el va dur a Sabadell, on va tre-

ballar en tres empreses diferents d’aquest ram. Aficionat a la pesca, el ciclisme i el motor, des de fa un temps
que viu a Castellar, a prop del seu fill Pere.
Josep Pisa Sánchez s’ha afegit a la llista de persones
empadronades a Castellar del Vallès que han arribat
a complir cent anys. En l’actualitat, a la vila hi ha 8
persones que superen el segle de vida, 7 dones (2 de
100 anys, 2 de 101 anys, 2 de 102 anys i 1 de 103 anys) i 1
home de 100 anys. || TEXT: REDACCIÓ FOTO: AJ. CASTELLAR

Una vista emmarcada i panoràmica de Castellar del Vallès
Un lector de L’ACTUAL, Santiago Cañero, ens ha fet arribar a la redacció aquest panoràmica de Castellar del
Vallès, que com veieu està emmarcada. La imatge està presa amb una gran nitidesa, amb la qual cosa es pot
apreciar les muntanyes que envolten Castellar || TEXT: REDACCIÓ FOTO: S.CAÑERO

60.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio

Siempre que se habla de que una persona maltratada no denuncia por vergüenza, he pensado que la persona que
tiene que tener vergüenza es el agresor,
no el agredido… no conseguía entender que una persona que no ha hecho
nada malo se sienta avergonzada… o
incluso se suicide por sentirse acosado… ahora sí lo puedo entender. Mi hijo
siente vergüenza hasta de explicarme
lo que pasa, y yo tengo vergüenza de
explicárselo a cualquiera. Pero basta…
esto se tiene que acabar, nosotros no
tenemos que sentir vergüenza.
Mi hijo va al IES Castellar. Con 14 años
mide 1.90, y es de complexión delgada.
Aun así, niñatos (porque no tienen otra
palabra) lo acosan porque es de buena
fe y no es partidario de pegar a nadie…
Es acosado constantemente, y en alguna ocasión incluso golpeado.
Nada tengo que decir del equipo docente, no estoy aquí para juzgarlos a ellos.
Esta semana… 26 de octubre de 2021.
A mi hijo le proponen jugar a un juego
a la hora del patio donde él se tiene que
poner en el centro de sus compañeros,
mientras ellos te pegan en la nuca, las
famosas “collejas”. Como es de entender, mi hijo dice que no le apetece jugar
y se va… hasta aquí todo bien. Cuando suben a las aulas, resulta que uno
de los chicos que le había propuesto
el juego, vamos a llamarlo “iluminado” (por no dar nombres), le da una
colleja al despiste dejándole la mano
marcada en el cuello, va al profesor y
le explica lo sucedido.
En el instituto toman medidas y expulsan al “iluminado”.
El mismo día 26, con él en el instituto
y el “iluminado” expulsado. Tocan las
14.35 h y sale del instituto… yo lo llamo
al móvil para saber cómo está después
del incidente, y me dice que está bien.
De repente me dice que tiene que colgar. Que no puede seguir hablando.
Me cuelga.
Me quedo preocupada, lo llamo, no contesta… no sé qué hacer… me pongo de
los nervios…
Un minuto más tarde me llama.
“Mama, ven a buscarme que me han
dado una bofetada… Estoy con los profesores que han salido a la puerta del
instituto y el ‘iluminado’ se ha ido corriendo”. Creo que nunca había corrido
tanto con el coche… solo pensaba que
no estuviese el agresor cuando llegara
porque no sabía cuál sería mi reacción.
Afortunadamente no estaba. Me voy
directamente a hacer la denuncia a la
policía. Hablando con él al día siguiente, le digo “ya está todo más tranquilo en el instituto, ¿no?”, y me dice, “sí,
mama, está más tranquilo, pero tengo
que aguantar a los compañeros que
me llamen ‘chivato’ por los pasillos”.
Es que yo flipo, es decir, que él sufre
una agresión y tiene dos opciones, o
se pelea y entonces los malos son los
dos (se convierte en un chungo más…)
o se deja apalear… Pero hacer lo correcto es de chivato…
Dicho todo esto… ¡Estudiantes de
instituto! ¿Es necesario machacar a
vuestros compañeros? ¿Es necesario
agredir? ¿Es necesario ese maltrato
psicológico que os hacéis entre vosocontinua a la pàgina 11
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Montserrat Roig,
‘in memoriam’

E

m sembla que no som
capaços de valorar
la realitat fins que
aquesta no es converteix en record. [...]
Per això crec que la literatura encara té un sentit. La literatura no
és història. La literatura s’inventa el passat a partir d’uns quants
detalls que han estat reals, encara
que sigui a la nostra ment”.
Les paraules que encapçalen aquest
text pertanyen a L’hora violeta, la
novel·la, al meu parer, més reveladora de Montserrat Roig. A les
seves pàgines hi trobem no només
la continuació de Ramona, adeu i El
temps de les cireres, les vicissituds
de les famílies Miralpeix i Claret,
la crònica d’una Barcelona escombrada pel franquisme i d’una petita burgesia ancorada en un passat
esplendorós, reclosa en els pisos
de l’Eixample; a L’hora violeta hi
ha també el desencant, la frustració, l’evidència que les dues eines
que havien de servir per treure les
dones de l’oblit de la història havien resultat inútils, o insuficients, o
totes dues coses: ni el comunisme
ni el feminisme ofereixen el que les
dones demanden i, així, les protagonistes –fades i bruixes, com diria
Marçal– cadascuna amb les seves
circumstàncies i vides, es troben
en aquest espai límbic on convi-

ve de la pàgina 10

tros mismos? ¿Pensáis que no hacéis
daño porque no estáis pegando? ¿No
seríais mejores personas si en vez de
susurrar o decirle a la cara “chivato”,
le pusieseis una mano en el hombro y le
preguntaseis si está bien? Quizás haciendo acciones como esta aprendíais a
sentiros mejor con vosotros mismos…
No quiero juzgar a los padres porque
no soy quién para hacerlo… pero por
favor, si mi hijo hace algo mal, que lo
hace, y muchas veces, recibe como consecuencia un castigo, y no soy la madre
perfecta, todo lo contrario, pero actualmente me siento impotente por no
poder hacer nada para que mi hijo se
sienta mejor…
No sé si esto lo leerá algún alumno de
los que llaman “chivato” a mi hijo o incluso el mismo “iluminado”, pero me
conformaría con que lo leyera alguno
de sus padres…

Junts per Castellar

Ara, Valtònyc: totes les
victòries venen de l’exili

J

a és definitiu: el Tribunal Constitucional
de Bèlgica ha declarat inconstitucional
el delicte d’injúries
a la monarquia d’aquell país des-

PLAÇA MAJOR

MONTSE GATELL
Filòloga

Els ulls violeta. || JOAN MUNDET

“Vint-i-cinc anys
després de la
seva prematura i
malaurada mort,
fem un acte d’amor
i la recordem”

prés que Espanya hagués intentat, apel·lant a aquest delicte recollit a l’actual Codi Penal belga,
l’extradició del raper Valtònyc.
Ara Valtònyc ja sap que definitivament no serà extradit.
Una més... És l’enèsima rebolcada
de la justícia espanyola a Europa.
Espanya segueix sumant derrotes a
Europa, bàsicament perquè a la legislació dels països de l’Europa democràtica els delictes que es volen
encolomar als exiliats catalans senzillament no existeixen. I, a sobre,
quan intenten recórrer a delictes
com les injúries a la corona, l’únic
que aconsegueixen és que, com ha
passat ara, el Tribunal Constitucional belga aprofiti per declarar
inconstitucional aquesta llei, que
a Bèlgica datava de l’any 1847.
Per a Valtònyc no ha estat senzill.
Ara fa tres anys va haver d’abandonar Mallorca i marxar camí de
l’exili, després de ser condemnat
per l’Audiència Nacional el 2017
a tres anys i mig de pena de presó
per calúmnies i injúries greus a
l’anterior cap de l’Estat perquè en
una de les seves cançons es deia
que Joan Carles I era un lladre. Un
exili amb moments molt durs, com
la mort de la seva mare, a qui no va
poder acompanyar en els seus darrers moments. Des d’aleshores, Valtònyc ha compartit lluita amb l’exili independentista pel que fa a la
denúncia de l’activitat repressiva
per part de l’estat espanyol, i sovint
ha compartit intervencions amb el

uen agermanades amb les mateixes pors, incerteses i murs. Vet
aquí un dels eixos de la narrativa
de Roig, autora a la qual ens podem
acostar com a assagista, periodista o escriptora.
L’altre eix articulador de la seva
obra i, també, de la seva actitud
vital, és la memòria.
En seguim les traces a la seva narrativa –llegiu-la i trobeu-hi, arreu,
el llimoner, correlat simbòlic del
temps perdut– i també a la seva

obra assagística. Dos dels exemples més emblemàtics són obres
imprescindibles: L’agulla daurada
i Els catalans als camps nazis, no
només per la voluntat, la necessitat de reconstruir la memòria col·
lectiva, sinó per la manera com Roig
en fa literatura.
Però és el seu assaig Digues que
m’estimes encara que sigui mentida que hem de tenir com a guia
en qualsevol lectura roigiana que
fem, perquè l’autora ens hi ofereix

els codis que ens poden ajudar a
desxifrar l’enigma del seu pensament, de la seva actitud vital, de
la seva escriptura.
Roig es fa seva la sentència de
Brodski: “Si hi ha un acte d’amor,
aquest és la memòria” i la fa servir
per reivindicar la importància de
la construcció literària del record.
Nosaltres, vint-i-cinc anys després de la seva prematura i malaurada mort, fem un acte d’amor
i la recordem.

president Carles Puigdemont i amb
el seu advocat, Gonzalo Boye. Durant tot aquest temps, hi ha un tret
que l’ha fet inconfusible: Valtònyc
parla clar. Les seves declaracions
han estat sempre contundents i lúcides, fugint del llenguatge políticament correcte que sovint acaba
anestesiant els oients.
Valtònyc és només un altre exemple d’allò que cada vegada és més
evident. I més preocupant. Els catalans hem d’anar a buscar justícia més enllà del Pirineu. El sistema judicial espanyol –que no va
ser degudament reformat i netejat
d’elements franquistes a la mort
del dictador–, segueix resistint-se
a funcionar amb els mateixos paràmetres democràtics de la Unió
Europea. Aquesta Unió Europea
que, de manera lenta però inexorable, va desarticulant els últims
ressorts de resistència.
Ara mateix, Espanya necessita el
rescat econòmic que ve d’Europa
per subsistir. I aquest rescat no serà
gratis. Europa ha pogut tolerar el
malbaratament de diners en mans
dels habituals de la llotja del Santiago Bernabéu durant les èpoques de
vaques grasses, però ara això s’ha
acabat. El cost econòmic i d’imatge que la Unió Europea ha hagut de
pagar cada vegada que es tracten
temes de drets humans per culpa
de la repressió espanyola contra els
dissidents polítics era massa gran.
I si ara Espanya vol els diners que
arriben d’Europa, també haurà de

seguir els seus estàndards pel que
fa al respecte als drets humans i a
les llibertats individuals.
El règim es va esfondrant. I hem
de celebrar aquesta decisió com el
que realment és: una gran victòria
de la justícia i la democràcia. Una
altra victòria de l’exili, que només
ha rebut crítiques i lamentacions
des del búnquer del règim del 78 i
des del sectarisme malaltís d’alguns elements que encara li donen
suport extern.

tir l’èxit de les darreres edicions,
especialment la del 2019. Serà,
com totes les anteriors, una trobada d’alta qualitat, tant pels films
que es projecta com pels invitats
que ens visitaran.
A la sessió inaugural està prevista
la presència del cineasta i escriptor David Trueba, que presentarà
el seu film A este lado del mundo.
Tampoc faltaran a la cita altres
personalitats del món del cinema,
com la muntadora castellarenca
Teresa Font, que presentarà el
seu darrer treball a Madres paralelas, la nova pel·lícula d’Almodóvar; i Judith Colell, presidenta de
l’Acadèmia del Cinema Català i
que recentment ha dirigit la pel·
lícula 15 horas.
Destacar també que la meitat de
les 14 pel·lícules que es projecten
són dirigides per dones, una paritat que dona perspectiva de gènere a la mostra.
En definitiva, recuperem un dels
esdeveniments culturals més importants de la vila gràcies als membres del Club de Cinema de Castellar, que han treballat de valent, i a
la col·laboració d’altres entitats de
la vila com Suma Castellar i l’Aula
d’Extensió Universitària.
A tots cal agrair públicament la
seva feina.L’activitat cultural a
Castellar torna a la normalitat.
No us perdeu l’oportunitat de
gaudir del cinema.

Joana Borrego*

Torna el Bram! Torna el
cinema social de qualitat

C

omença una nova
edició de la Mostra
de Cinema de Castellar Bram!. Es tracta d’una edició molt
especial que tenia previst celebrar-se el febrer del 2020, però
que va haver de ser ajornada per
la pandèmia del coronavirus. Una
vegada alliberats de la major part
de les restriccions i amb la intenció
de recuperar al més aviat possible
el pols cultural de la vila es tornen a
projectar sobre la pantalla de l’Auditori Miquel Pons les pel·lícules
escollides per a aquesta edició.
Amb aquest Bram! esperem repe-

*Regidora de Cultura
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Torna la nit més terrorífica de l’any
El nou equipament
de La Fàbrica
exhaureix entrades
per al túnel del terror

Rocío Gómez

Feia temps que no se sentien espetegar la fusta i les castanyes, l’olor
de tardor i de panellets enfornats,
el fum i la boira que per Tots Sants,
a Castellar del Vallès, sempre és una
mica més espessa. Potser és perquè
som una vila a tocar de la muntanya,
o perquè, com diu la tradició, les ànimes i les criatures de subsol es desperten quan arriba la Castanyada
per fer una passejada, per alçar la
veu i reclamar el passat, el present
i el futur d’un poble que els ha vist
morir i renéixer.
Si bé fa un parell d’anys l’antic cementiri del Parc de Canyelles
es va transformar en el punt de trobada de vius i morts que volien celebrar la castanyada i Halloween,
enguany el checkpoint Charlie de la
Santa Companya es va traslladar a
l’Espai Tolrà. El nou equipament juvenil de La Fàbrica, a l’Espai Tolrà
(c. Portugal) va acollir una llarga
comitiva des de primera hora de la
tarda i fins ben entrada la nit de curiosos infants i joves que, tot desafiant la lògica més elemental de la supervivència, volien participar en la
versió més macabra de El juego del
calamar. “1,2,3. Pica paret”. Deia
una de les menudes jugadores abans
d’entrar al túnel. “Agafa un núme·

ro i no els toquis”, li deia una de les
companyes del grup. “Som massa
grans per tenir por”, s’autoconvencien. Insensates. Mai ets massa gran
per tenir por, i més l’únic cap de setmana de l’any que les criatures que
viuen dotze mesos entre tenebres
tenen via lliure per trepitjar els nostres carrers. A més, després d’una
celebració a porta tancada l’any de
la pandèmia, tornen per Tots Sants
amb les piles carregades, amb ganes
de menjar-s’ho tot (i tothom).
Per començar, una seriosa rebuda per part dels organitzadors de la
partida, uniformats amb màscares i
vestits del color de la sang més fresca. Tot seguit, els equips travessen
la frontera de La Fàbrica per capbussar-se en els passadissos secrets
de l’edifici. Corredisses, crits i plors
tan bon punt s’obre la porta i un infant amb una maça i mirada buida
ens saluda i ens acompanya fins a la
primera parada. Qui sap si va treballar a l’antiga fàbrica dels Tolrà perquè podia arreglar amb els seus dits
eixerits els telers i va quedar atrapat
en una de les màquines? Res importa,
sobretot si aquest infant entremaliat
ens separa del grup per despistar-nos
i que sense voler li fem companyia per
sempre més. Però quan la por tiba, la
intel·ligència més primària accelera.
Desenes i desenes de joves van fer el
recorregut com un jugador més, entre
la penombra, tot esquivant tota mena
d’éssers: zombis, dimonis i bruixes,
assassins sense cadenes i famosos pallassos amb ganes d’esquinçar cada
petit escull d’innocència i alegria.
Per Tots Sants tot s’hi val? Per
si de cas, roba i calçat còmode per si
toca córrer de valent i sobreviure fins
a l’any que ve.

+ TOTS SANTS

La casa encantada
d’El Racó
El local de l’Associació de Veïns d’El
Racó, al carrer de la Carena, es va
convertir el 31 d’octubre en una casa
encantada. Els més petits de Sant Feliu
del Racó van començar a demanar
divendres als seus pares si es podia fer
alguna cosa relacionada amb Halloween al local de l’entitat. Durant més
d’una hora, unes 200 persones van
entrar a la casa en grups reduïts. || J.R
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Els dos sèniors de vòlei
segueixen la ratxa en Lliga

Els dos primers equips de vòlei de
l’FS Castellar segueixen sumant
els partits per victòries. El sènior
A femení va tornar a guanyar i ja
acumula cinc victòries que permeten a l’equip continuar en segon
lloc, a tres punts del Bordils B. Per

aconseguir-ho, van superar el CEV
L’Hospitalet B per 0-3 (18-25/2527/12-25). En el cas del masculí, el
conjunt taronja va superar per 3-2
(25-23/23-25/25-19/23-25/1511) el CN Sabadell i segueixen a
només un punt del CV Rubí.

Un nou pas cap a l’elit de l’hoquei
La nova directiva de l’HC Castellar vol caminar cap al creixement esportiu ampliant la base i les categories femenines
Albert San Andrés

L’HC Castellar segueix fent passos cap al futur, fixant els objectius a cuidar la base i amb l’ampliació
de les categories femenines com a eina de futur
per poder fonamentar un creixement exponencial que el porti a l’elit esportiva de l’hoquei sobre
patins català. La nova junta directiva, encapçalada per Roger Benet, ja treballa en la nova imatge
i els nous patrocinis esportius.
Després d’unes temporades en què els resultats esportius no van acompanyar, l’HC Castellar va fer un canvi de rumb ara fa un any amb
l’entrada d’una nova junta directiva. El descens
del primer equip a Segona Catalana i posteriorment la pandèmia van deixar tocats els fonaments
i ara els nous mandataris volen recuperar sensacions, millorant l’estructura del club per posar
les primeres pedres d’un projecte esportiu i de
club molt ambiciós, però sense perdre l’essència
de club familiar.
La pandèmia va fer molt de mal a les entitats
esportives, però si hi ha alguna que en va sortir ben
parada va ser l’hoquei castellarenc. Va ser el club
que menys jugadors va perdre –gairebé cap– i la
seva economia no es va veure tan afectada com
altres, ja que va poder mantenir els fonaments.
“Hi ha tres punts principals en aquest
mandat: ascendir el primer equip a Prime·
ra Catalana, tenir una bona base i potenciar
el femení”, explica Roger Benet, nou president
del club del Dani Pedrosa. En la nova junta, Benet
estarà acompanyat per Gemma Homet com a secretària, Walter Chacaltana en serà el tresorer i
Cristina Cruz, la vicepresidenta. La junta de vocals estarà completada per Bernat Clofent, Josep
Maria Duque i Pere Vilà.
“Jugar, passar-s’ho bé i donar a conèi·
xer aquest esport són els principals trets que
volem impulsar des del club”, afegeix, motiu pel
qual ja s’han mogut per les escoles de Castellar,
on han apropat a tothom l’esport d’equip més mi-

En uns dies, totes les categories del club grana lluiran les
noves samarretes. Des del
club es vol donar encara més
importància a la base per
créixer amb força. || CEDIDES

noritari de la vila. Els tastets d’hoquei (dimarts
i dijous, 18.00 h) ha estat l’altra iniciativa, en què
qui vulgui es pot apropar per provar. I ho han fet
amb bons resultats, ja que han pogut conformar
una base per créixer que actualment compta amb
més d’un centenar de jugadors i jugadores i amb
14 equips federats. Aquesta és la primera pedra
del projecte i la principal.
Un altre dels aspectes importants és l’econòmic. El club vol arribar a tenir sostenibilitat i
ha activat una nova estratègia econòmica, en què
l’arribada de nous espònsors serà vital. Només per
a aquesta temporada, el club ha afegit marques
com Candelsa, Cal Fruitós, Little Mamut, Unireco Logística, Instal·lacions Grau o Finques Clavé

com a nous valedors, que s’uneixen a la nòmina
en què ja hi havia GasN2, Bremen Veterinària,
La Botiga del Castell, Fisiosport, Marcel Canudas, Foc de Llenya, Park Dental Vallès i Filmosol.
En les entitats més petites, la importància del patrocini és vital i l’HC Castellar els integrarà entre
l’equipació i tanques del pavelló, que aquesta temporada s’ompliran com mai.
Un dels principals actius són les samarretes, que aquesta temporada es renovaran per
complet en totes les categories, i en què l’empresa sentmenatenca GasN2 seguirà com a principal patrocini. Escollides per majoria en una votació dels socis, els nous dissenys seguiran lluint
els mateixos colors –fa uns anys vestien de blanc

i negre–, però amb una imatge molt més moderna i amb la novetat que en la segona també es lluirà el grana característic.
Tampoc s’ha volgut deixar de banda el vessant més social de l’entitat, que col·laborarà en
diversos projectes, entre els quals destaca la col·
laboració amb Suma+ Castellar i el projecte Una
Onada de Petits Somriures del Parc Taulí de Sabadell, on es vol convertir la zona pediàtrica en un
lloc més confortable per als més petits.
El club espera presentar el projecte l’11 de
desembre, quan desfilaran totes les categories
del club, però abans el primer equip s’enfronta
aquest dissabte (18.30 h) al Dani Pedrosa, al cuer
Santa Perpètua.
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Oportunitat d’or per guanyar
El CB Castellar s’enfronta al Sant Gervasi, un rival directe en la part baixa
El retorn al Pavelló Puigverd del CB
Castellar (diumenge 19.00 h) serà una
oportunitat d’or per retrobar-se amb
la victòria, després de dues jornades
sense guanyar.
Oblidades ja les dues últimes derrotes contra l’UB Sant Adrià (48-74) i el
CB Santa Coloma (84-73), el CB Castellar reprèn la competició enfrontant-se
a un rival directe a la part baixa de la
taula. El Sant Gervasi arriba amb el
mateix balanç (1/4) que els locals, que
tenen al davant una oportunitat única
per sumar la segona de la temporada.
Els groc-i-negres encara no saben
què és guanyar a casa i una victòria els
podria allunyar del descens directe i de
la zona de promoció, pels encreuaments
entre equips de la part alta i la baixa de
la taula. || A. SAN ANDRÉS

El CB Castellar, obligat a guanyar al Sant Gervasi. || A. SAN ANDRÉS

La UE Castellar inicia
el seu Tourmalet
Després d’una setmana en què al primer equip li ha tocat descansar, la UE
Castellar de Juan Antonio Roldán i
Santy Fernández iniciarà el seu Tourmalet particular de tres jornades, ja
que aquest dissabte rebrà al Joan
Cortiella (18.00 h) el FC Joanenc, un
rival directe a la taula.
Tres són els partits complicats que haurà d’afrontar l’equip en
les pròximes setmanes: el Joanenc,
el Cerdanyola B i el Ripollet, rivals
que lluitaran per aconseguir les dues
places d’ascens a Primera Catalana
o, si més no, per ser a la part alta del
campionat. El Joanenc serà el primer a provar l’estat de forma dels
castellarencs, a qui els de Sant Joan
de Vilatorrada arriben de cedir dos
punts a les acaballes del partit, amb
un empat a un amb el Berga –el primer punt aconseguit pels berguedans– i sumar el tercer empat de la

temporada, de manera que segueixen invictes.
D’altra banda, el Castellar és un
dels cinc equips que ja ha descansat
i afrontarà el partit amb il·lusions renovades. També invictes, la jornada
de descans ha fet caure el conjunt fins
a la sisena plaça, amb un total de vuit
punts (dues victòries i dos empats).
L’equip ha aprofitat la setmana per
descansar i recuperar jugadors lesionats i tocats, i ha agafat l’embranzida
necessària per afrontar tres partits
seguits que poden determinar l’arrencada de la temporada.
Pel que fa al filial, els de Nakor
Bueno van caure a casa per 0-5 contra el Naise Barcelona FC, líder del
grup 12 de Quarta Catalana. El rival
no va donar opció i ja va marxar al
descans amb un 0-3 favorable, amb
pòquer final de gols de Sergio Rodríguez. || A. SAN ANDRÉS

FUTBOL | 1A RFEF

Xavi Calm,
imparable

Xavi Calm a la banqueta de l’Atlètic Balears, durant un partit. || CEDIDA

Tot i caure per 2-1 contra el CD Castelló
i perdre la imbatibilitat en Lliga en l’última jornada, l’Atlètic Balears del castellarenc Xavi Calm segueix imparable en
la lluita per l’ascens a Segona Divisió. El
conjunt mallorquí és segon, a sis punts del
Vila-real B, i ocupa la primera de les posicions de promoció. L’Albacete, el Nàstic
de Tarragona i el Linense ocupen els altres llocs de promoció. || A. SAN ANDRÉS

La UE Castellar rep el Joanenc aquest dissabte a les 18.00 h. || A. SAN ANDRÉS
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Ple de punts lluny
del Blume (2-3)

El CAC, tercer de
Catalunya en sub-18

L’FS Castellar suma de tres en tres, lluny del Joaquim Blume. || A. SAN ANDRÉS

Un total de 29 atletes del Club Atlètic Castellar van participar en el
Campionat de Catalunya de Cros,
en la cita disputada a Sant Antoni
de Calonge. Els resultats més destacats van ser el tercer lloc aconseguit per l’equip sub-18 femení i
el segon lloc de Montse Rodríguez
en categoria màster.
Rodríguez, amb un temps
de 16:51’, va assolir la segona
plaça del campionat sobre el
circuit de 4.100 m, amb Sònia
Cerdán setena.
La gran alegria va ser la classificació per als campionats d’Espanya de l’equip sub-18. Paula Pi
amb un vuitè lloc; Paola Clermont,
13a; Julia Giba, 35a, i Maxi Chacón
42a, van contribuir a aquest èxit
del club verd que viatjarà a la fase
final de Sevilla.
Pel que fa a la resta de resultats, Ainhoa Roldán va ser 15a en

L’FS Castellar suma la tercera victòria lluny del Joaquim Blume, que el
col·loca en cinquena posició. Aquesta
vegada, la fortuna va estar del bàndol
visitant, que va emportar-se els tres
punts a un minut del final i de penal.
La sort que li falta al Castellar en
els partits de casa la recupera en els
de fora i la victòria contra l’FS Sant
Cugat (2-3) n’és un clar exemple. Començant amb un gol matiner de Sergi
Aymerich (3’), els de Darío Martínez
van dominar la primera part contra
un rival que va buscar el gol en tot moment, a diferència dels últims rivals
a casa, un estil que sembla que li en-

L’equip sub-18 viatjarà a Sevilla, als Campionats d’Espanya de Cros. || CEDIDA

L’FS Castellar supera el Sant Cugat i és cinquè

caixa millor a l’equip taronja, que va
aconseguir el 0-2 a un minut del descans amb anotació d’Àlex Martínez.
En la segona es va passar del
possible 0-3 a l’1-2 quan una pilota va
rebotar en Ángel Olivares i es va desviar a porta. Jugant de cinc, els locals
van aconseguir l’empat a dos del final,
però van voler seguir amb la mateixa
estratègia per sumar els tres punts i
una transició a segons del final va acabar en un penal, que va transformar
Martínez. Amb un doblet, el castellarenc feia sumar els tres punts al seu
equip, per seguir a la part alta de la
taula. || A. SAN ANDRÉS

sub-20, amb Eric Haba 22è. Jan
Casamada va acabar en 11a posició en sub-18, per davant de Luís
García, 28è. En sub-16, Saúl Corral era 29è; Adrià Sánchez, 59è;
Pol Fortes, 76è, i Genis Bernal,
86è, van aconseguir el 10è lloc per
equips. Laia Romero era 29a en la
mateixa categoria.
En el sub-14, Marta Alba va
acabar en la 46a posició; Mar
Franch, en 52a, i Irati Hernández, 55a, de manera que sumen
el vuitè lloc per equips.
En el sub-12 femení va participar Maria Pinosa, que va acabar
la 80a, mentre que en el masculí
Eric Garcia va ser 72è.
Alejandro del Río era 46è en
sub-10; Pablo Ibáñez, 60è; Raul
López, 87è, i Jan Astals, 91è, de
manera que l’equip va acabar en
15a posició. En categoria femenina, Sara Sáez era 54a. || REDACCIÓ
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J05

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J05

C. CATALUNYA · GRUP III · J05

2A CATALANA · GRUP I-A · J04

2A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J06

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

Sant Cugat - FS Castellar
2-3
Manlleu - Ripollet
8-3
Sant Joan - Girona
0-5
Montornès - Lloret
3-2
Vilamajor - Vacarisses
8-4
Parets - Mataró
3-4
Sant Julià - Pineda
2-3
Santa Coloma - Badalona Ajornat

Granollers - Montgat
65-69
Sant Adrià - Pia
103-61
S. Coloma - CB Castellar 84-73
Mataró - El Masnou
83-92
Lliçà - Sant Josep
66-89
Sant Gervasi - Cotonifici
59-81

Santa Perpètua - Palau
4-7
Cerdanyola - HC Castellar
1-1
Mollet - Ripollet
Ajornat

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ

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

13
12
10
9
9
8
7
6
6
4
4
4
2
1
1

CFS C. Mataró
12
AE Montornés
10
Vilamajor CFS
9
Sant Julià R. FS
9
FS Castellar
9
Parets FS
7
Girona EFS
7
Ràpid Santa Coloma 7
CE Vacarisses
7
FS Pineda de Mar
7
CEFS Manlleu
6
Sant Cugat FS
4
CF Badalona Futsal 4
CFS Lloret
3
Sant Joan CA
3
Ripollet FS B
3

5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
4
5
4
4
5

4
4
3
3
2
2
2
1
2
1
1
1
0
0
0

1
0
1
0
3
2
1
3
0
1
1
1
2
1
1

0
1
1
2
0
0
2
1
3
2
2
3
2
3
4

PT PJ PG PE PP

5
5
5
4
5
5
5
3
4
5
5
5
4
5
4
5

4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1

0
1
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
0

1
1
2
1
2
2
2
0
1
2
3
3
2
4
3
4

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4

5
4
4
3
3
3
3
1
1
1
1
0

0
1
1
2
2
2
2
4
4
4
3
4

PT PJ PG PE PP

HC Castellar
10
HC Palau
7
Mollet HC
6
Cerdanyola CH
5
CH Ripollet
1
CP Congrés
1
CH Santa Perpètua 0

4
4
3
3
2
3
3

3
2
2
1
0
0
0

1 0
1 1
0 1
2 0
1 1
1 2
0 3

CV Rubí
FS Castellar
CN Sabadell
Igualada VC
CV Andorra
AE Sandor B

PT PJ PG PE PP

12
11
6
6
4
0

CAMPIONAT INTERCLUBS · J03

4
5
4
4
4
5

4
3
1
2
1
0

0 0
1 1
2 1
0 2
1 2
0 5

3A CATALANA FEMENÍ · GRUP A · J06

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CH Bordils B
18
FS Castellar
15
Llars Mundet
11
AE Sandor
10
Institut Montserrat 8
CV Martorell
4
CEV L’Hospitalet 3
Vòlei Girona
0

ESCACS

Castellar - Barad
Sant Cugat D - Castellar B
Congrés D - Castellar C
Castellar D - L’Hospitalet D
Castellar E - Lira F
Llinars - Sub12 Castellar

CLASSIFICACIÓ

6
6
6
6
6
6
5
5

6
5
3
3
2
1
1
0

0 0
0 1
1 2
1 2
1 3
1 4
0 4
0 5

4-0
1,5-2,5
2-2
3-1
0-4
3-1

MUNTANYA | CE CASTELLAR

Pedals de Conglomerat i marxa
nòrdica aquest cap de setmana

La marxa nòrdica és una activitat de muntanya en constant creixement. || CEDIDA

MOTOCICLISME | C. ESPANYA

Max Sánchez,
sense sort a Jerez
El pilot castellarenc Max Sánchez va tancar la temporada al circuit Ángel Nieto de Jerez de la Frontera de la mateixa manera que va començar el campionat, sense sort i tanca així la seva pitjor temporada
en un campionat d’Espanya.
El fitxatge a principis de temporada per l’ETG
Racing semblava que seria una assegurança per
al jove campió, que va arribar de la categoria de
Moto4, en què la moto li va quedar petita. La inclusió en l’estructura gironina, però, no ha estat del tot
satisfactòria i l’aparent falta d’evolució de la moto
durant la temporada de Superbike 300 ha privat el

pilot d’aconseguir els bons resultats als quals ens té
acostumats en els últims anys.
Després de la millora aconseguida la setmana
passada a Xest, Sánchez partia a Jerez amb moltes
esperances per poder fer-ho bé i millorar els resultats, però després de rodar en novè lloc en els lliures, l’aparició de la pluja va ser determinant per a
un pilot que domina l’aigua i que només va poder
aconseguir la 15 plaça de la graella, per acabar 17è
en la cursa de dissabte. Diumenge la cosa no va millorar, tot i que sortint des de la sisena línia en 16è
lloc, va aconseguir remuntar fins a la novena plaça,
però un recte en l’últim revolt el va fer caure fins a
la 12a posició final. Amb aquests resultats, Sánchez
acaba 21è de la general de Superbike Junior amb un
total de 19 punts.
Pel que fa a Carmelo Morales, l’absència per
lesió en les dues últimes curses l’ha fet caure a la setena posició final, en un campionat guanyat pel portuguès Ivo López (EasyRace BMW), que agafa el relleu
de Román Ramos en el palmarès. || A. SAN ANDRÉS

El Centre Excursionista de Castellar segueix
amb el reguitzell d’activitats i per a aquest cap
de setmana tenen preparades dues molt diferents: la Pedals de Conglomerat i la segona sortida de marxa nòrdica.
La Pedals de Conglomerat és la primera
sortida en bicicleta de la secció BTT del Centre Excursionista, una ruta de 26,48 km amb
576 metres de desnivell, apta per a un nivell
mitjà-baix. Amb sortida a les 9.00 h des de la
plaça Major, el trajecte recorrerà els camins
que uneixen Castellar amb Sant Llorenç Savall i passarà per punts com el Turó dels Tres
Pins, roques d’en Jofresa, el Ferreret o el Serrat de Guardiola.

Pel que fa a la 2a Marxa Nòrdica, la prova
tindrà lloc diumenge a partir de les 8.00 h, on
començarà el control d’inscripcions i l’entrega de braçalets identificatius. De 8.45 a 9.00
h es farà l’escalfament previ a la sortida, que
serà a les 9.00 h.
A mig recorregut, els participants tindran
un avituallament d’aigua i barretes energètiques i durant aquest, un seguit de fitxes amb
informació de les plantes i dels elements arquitectònics que s’hi trobaran. A l’arribada,
els participants rebran una mascareta i un
entrepà de botifarra i beguda.
Les inscripcions poden fer-se a https://
cecastellar.cat/. || REDACCIÓ

Max Sánchez no va tenir gaire sort en l’última cita a Jerez de la Frontera. || CEDIDA

DEL 05 A L’11 DE NOVEMBRE DE 2021

17

publicitat

18

DEL 05 A L’11 DE NOVEMBRE DE 2021

cultura
El club de lectura de novel·
la torna amb ‘Entre visillos’,
de Carmen Martín Gaite
El llibre ‘Entre visillos’, de Carmen
Martín Gaite , serà el llibre escollit
per a la tertúlia del club de lectura

BRAM!

‘Digues que m’estimes. Tastets de Montserrat Roig’,
dimecres a la biblioteca

de novel·la ‘Les invasions subtils’,
que s’ha programat per a dijous
dia 11, a les 20 hores, a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. La sessió
està conduïda per la filòloga Joana
Zoyo i per participar-hi cal fer inscripció prèvia al servei municipal.

La sessió ‘Digues que m’estimes. Tastets de Montserrat Roig’ tindrà lloc a
la Biblioteca Municipal Antoni Tort

dimecres dia 10, a les 20 hores. Les
actrius Lídia Caballé, Montse Gatell,
Margarida Gubern, Mònica Mimó,
Júlia Ribes i Marta Zambudio llegiran
fragments de l’escriptora i periodista
Monterrat Roig, de qui es commemora el 75è aniversari del seu naixement.

David Trueba inaugura avui el BRAM!
L’escriptor i director de ‘A este lado del mundo’ vindrà a presentar la pel·lícula que aborda el tema de la immigració
Marinat Antúnez / La Redacció

Aquest divendres 5, a les 20.30 hores,
s’inaugura la 13a edició del BRAM!.
La pel·lícula que obre la Mostra de
Cinema de Castellar del Vallès és A
este lado del mundo, de l’escriptor i
director David Trueba. Ell mateix
serà qui presentarà el film, ja que
ha acceptat la invitació de la Comissió BRAM!.
En una entrevista que va concedir al magazín La Redacció, de Ràdio
Castellar, Trueba explicava que la
pel·lícula “és una història que retra·
ta el sistema de protecció fronte·
rera, la deshumanització del con·
flicte de la immigració”.
En aquest sentit, la cinta té com
a protagonista l’Alberto (l’actor Vito
Sanz), un jove enginyer que és acomiadat de l’empresa on treballa just
quan es planteja comprar una casa
amb la seva xicota i ser pares. Quan
rep un encàrrec del seu antic cap per
a una tasca fora de l’empresa no pot
negar-se a acceptar-lo. La feina implica viatjar fins a Melilla. Allà coneixerà la Nagore (Anna Alarcón), encarregada de guiar-lo per un espai
desconegut fins aleshores per ell, i
on es toparà amb la complexitat d’un
dels grans assumptes que sacsegen
el món: la immigració.
Trueba posa èmfasi en el fet que
“ens hem posat una màscara de ci·
nisme per tractar el tema perquè
hi ha solucions autoritàries, sen·
timentals, però no hi ha una refle·
xió sobre el conflicte en si mateix”.
La idea del protagonista
d’aquest film va sortir “d’un perso·
natge kafkià, que és cridat per fer

una feina de seguretat a la fron·
tera tècnica; ell és enginyer i una
persona que no té opinió ni ideo·
logia política”, apunta Trueba. Per
tant, no té una visió crítica del problema de la immigració, té una neutralitat moral.
El personatge intenta recollir
el caràcter de diverses persones que
Trueba ha conegut i també l’estudi
del problema del negoci de la protecció. El director s’ha mostrat sovint
interessat amb els temes de la migració, així ho demostra una altra de les
seves pel·lícules, Balseros.
El pressupost d’aquest film és,
segons Trueba, “ínfim, però jo les
faig fora de la indústria cinema·
togràfica”. Segons afirma, les pel·
lícules que no tenen una visió optimista sempre són més difícils de fer.
El títol A este lado del mundo pretén,
justament, donar fe que no és el mateix un costat del món que l’altre. “A
un costat tens moltes opcions i a
l’altre, cap”. Per a Trueba, la crisi
climàtica és una crisi econòmica,
de recursos, col·lectiva, d’agricultura, de possibilitats econòmiques,
a països que estan en condicions
molt dolentes.
Trueba és llicenciat en periodisme i aquesta vocació es nota en
les seves pel·lícules. El gènere periodístic l’acompanya, tant en els articles d’opinió que escriu com en les
pel·lícules. “Has d’arribar amb un
esperit molt documental, penso
que hi ha pel·lícules que has de fer
d’una manera molt guerrillera”,
diu el cineasta. El seu treball periodístic “és més important del que
la gent es pensa”. Totes les bones
històries, apunta, són en l’observa-

David Trueba presentarà el film ‘A este lado del mundo’, que inaugura la Mostra de Cinema BRAM!, aquest divendres. || CEDIDA

ció del món, “i això és periodisme”.
trueba escriptor

A banda d’aquesta pel·lícula, David
Trueba acaba de publicar Queridos
niños, de l’editorial Anagrama. El llibre també té relació amb la pel·lícula
que ha fet, ja que parlen de la política actual, de com es construeix el
discurs polític en l’actualitat, “que
no tracta els problemes de la gent
sinó que utilitza els conflictes i
els problemes de representació
mediàtica per fer un discurs de
confrontació”.
De petit, Trueba ja volia ser escriptor, i se sent privilegiat “perquè
és un somni que s’ha fet realitat”.
Sobre si inventa o explica històries,

afirma que “hi ha un espai d’ima·
ginació, que és una arma molt in·
teressant i que no sempre és in·
venció, sinó l’aplicació del que has
observat en altres conflictes, has
vist o sentit”.
Trueba és el petit de vuit germans. Aquesta realitat familiar ha
fet que tingui una visió determinada de la vida. A la seva novel·la Saber
perder aborda la construcció familiar; una noia de 17 anys, el pare i l’avi.
“Abans, sorties d’una casa gran,
amb molta família, i sorties amb
una negociació feta, amb una re·
presentació de la vida molt col·
lectiva”. Així, doncs, pensa que la
saviesa de les decisions han de ser
pactades i la seva esperança és que

les persones que són al carrer, que
són la majoria, tinguin el futur a les
seves mans. “Tenen el coneixement
real de la societat”.
Al nostre país, “estem en bom·
bolles personals”. En aquest sentit,
la societat és molt egoista, amb problemes de confrontació i convivència. Malgrat tot, Espanya ha estat un
país d’immigrants “i això ens dona
una visió del conflicte migratori
privilegiada”.
Preguntat sobre com porta el
fet de ser famós, Trueba explica que
“com que no surto a la televisió i a
les petites ciutats no em coneixen,
la majoria de gent que em coneix és
pels meus llibres i pel·lícules, està
informada i és respectuosa”.
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“L’audiovisual té un futur espectacular”
ENTREVISTA
JUDITH COLELL
Directora de cinema
Ha dirigit ‘15 horas’, una pel·lícula
que tracta el tema dels maltractaments i que se situa a la República
Dominicana. Es projecta al BRAM! el
dia 9 de novembre, a les 20.30 h
Marina Antúnez

· Com neix la idea per a la pel·
lícula ‘15 horas’?

És una pel·lícula que em van encarregar des de la República Dominicana i és sobre maltractaments. Allà
no hi havia cap pel·lícula que tractés
aquest tema i la intenció és fer-ho des
del punt de vista de les classes privilegiades, sobretot en un país tan polaritzat, on no hi ha lleis de protecció

de les víctimes tan avançades com
aquí, on també hi ha moltes víctimes
de violència de gènere, i per tant, em
semblava un tema molt interessant.

el cinema català té films molt interessants. La feina a l’Acadèmia és
voluntària i s’ha de combinar amb
altres coses. Som una junta i comissions. Estem engegant coses noves
com l’Àgora Gaudí, també unes ajudes per a desenvolupaments de guió,
trobades amb actors i actrius, creadors internacionals, etc.

· Quin és l’argument del film?

15 horas és el temps que té la protagonista per fugir del seu marit maltractador i de com va buscant ajuda
a diferents llocs, tant a l’església com
a la seva família, amistats, i de com
es va trobant portes obertes i també
tancades.

· I la feina de docent, t’agrada?

· Ja havies tractat aquest tema
en alguna altra ocasió?

A la pel·lícula Dones, basada en la
novel·la d’Isabel-Clara Simó, ja vaig
abordar el tema dels maltractaments, amb els actors Mercè Sampietro i Emilio Gutiérrez Caba. També
havia tractat abusos a menors. I és
que els temes socials sempre m’han
atret moltíssim i penso que és una de
les funcions que tenim des del cinema, conscienciar i donar a conèixer.

Judith Colell és la presidenta de l’Acadèmia del Cinema Català i dirigeix ‘15 horas’. || C.

· Què t’aporta ser presidenta de
l’Acadèmia de Cinema Català?

Em fa moltíssima il·lusió i també és
molta feina. A través de l’Acadèmia
he descobert què és el Cicle Gaudí,
portant el cinema a tot Catalunya, a

més de 100 sales. Penso que és molt
important moure el nostre cinema i
portar-lo als espectadors de fora de
Barcelona i capitals. És important
per aconseguir nous públics que
vegin les nostres pel·lícules, perquè

Soc directora del grau en comunicació audiovisual a Blanquerna, a la
Universitat Ramon Llull. Aquesta
és la meva feina principal i m’aporta
molt, sobretot, perquè veig els estudiants molt entusiasmats. L’audiovisual té un futur espectacular perquè
ara tot és audiovisual. Fins i tot les
empreses volen gent de comunicació.
En el cinema encara hi ha moltes possibilitats. Les sèries també són molt
cinematogràfiques i hi ha altres opcions. I també m’agrada molt la feina de
directora perquè és el que vaig triar
per a la meva vida.

CINEMA | MUNTADORA

FICCIÓ DOCUMENTAL | CINEMA

Teresa Font visita el BRAM!

La guionista Isa Campo
presentarà ‘Maixabel’

La muntadora castellarenca presenta ‘Madres paralelas’ d’Almodóvar
M. A.

La muntadora castellarenca Teresa
Font visita el BRAM! per presentar la
darrera pel·lícula de Pedro Almodóvar, Madres paralelas, diumenge dia
7 a les 21 h. Font és la muntadora del
film, que està protagonitzat per Penélope Cruz, Milena Smit, Israel Elejalde, Aitana Sánchez-Gijón, Rossy de
Palma i Julieta Serrano, entre d’altres.
La pel·lícula té com a protagonistes dues dones, la Janis i l’Ana, que coincideixen a l’habitació d’un hospital
on donaran a llum. Les dues són solteres i es van quedar embarassades
accidentalment. La Janis, de mitjana

edat, no se’n penedeix i està pletòrica,
mentre que l’Ana és una adolescent i
està espantada, penedida i traumatitzada. La Janis intenta animar-la
mentre passegen com somnàmbules pel passadís de l’hospital. L’atzar s’encarregarà de desenvolupar i
complicar el vincle entre totes dues.
Font és una de les muntadores
més destacades del cinema espanyol.
Ha treballat en molts films, com ara
Juana la Loca; Libertarias; Jamón,
jamón, i Días contados, amb què va
aconseguir el Goya a millor muntatge (1994). Ha treballat amb Vicente
Aranda, Imanol Uribe i amb Pedro
Almodóvar va aconseguir un Goya
per Dolor y gloria l’any 2019.

El film es projecta
al BRAM! el
diumenge 14
de novembre

Teresa Font, muntadora d’Almodóvar.

El diumenge 14 a les 18 hores es
projectarà la pel·lícula Maixabel,
que tracta el tema de la banda
terrorista ETA. En aquest sentit, Maixabel Lassa va perdre el
seu marit, Juna María Jáuregui,
i onze anys més tard va rebre una
petició: un dels assassins va demanar entrevistar-se amb ella.
“Ha estat difícil condensar en
2 hores de pel·lícula el que va

passar en una dècada”, explica Isa
Campo, coguionista del film, juntament amb Icíar Bollaín, també
directora. “Hem intentat fer un
guió molt acurat i respectuós per·
què els personatges reals que es
veuen reflectits a la pel·lícula la
veiessin i hi estiguessin d’acord”,
afegeix Campo. De fet, l’equip de la
pel·lícula va conèixer els protagonistes reals durant tot el procés. “I la
Maixabel real fins i tot ha anat al
rodatge”, on ha vist l’actriu Blanca
Portillo fent el seu personatge. La
idea del projecte va ser dels productors, que ja havien produït La pelota
vasca. “Ara és el moment de parlar
d’aquest tema”. || M. A.
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La pandèmia vista per SOM Salut Mental

Música, dansa i teatre
van unir-se aquest
dissabte a l’Auditori
per reflexionar sobre
la importància de
cuidar la salut mental
Guillem Plans

Aquest dissabte a la tarda música, dansa i
teatre van unir-se en el festival SOM Salut
Mental, organitzat per Suport Castellar. Va
ser la cinquena edició de la cita, que pretén
conscienciar sobre la importància de cuidar aquesta part tan important del benestar i visibilitzar-ne les malalties. Gairebé
un centenar de butaques de l’Auditori Miquel Pont es van omplir de públic que no
es va voler perdre les gairebé dues hores
d’espectacles, que van combinar l’art i la
reflexió, camuflada rere moltes dosis de
comicitat i bon humor.
En el festival, hi van participar els
grups de música Krek’n’tu; la Coral Pas
a Pas amb els grups de Suport Castellar
i Àdips; SonaSwing, a través del programa Swingxtothom; el grup de teatre Arc
de Sant Martí, i l’artista Miquel Humbert. La castellarenca Mònica Mimó va
conduir l’espectacle. El tema principal
del festival SOM Salut Mental va ser la
pandèmia. Amb el suport del projector,
el públic va recordar l’anunci del president del govern espanyol, Pedro Sánchez,
sobre l’estat d’alarma i el confinament, o
es va parodiar Fernando Simón, director del Centre de Coordinació d’Alertes
i Emergències Sanitàries del Ministeri
de Sanitat.
A través dels artistes, vam poder
veure teatralitzades les hores prèvies
a la inesperada quarantena o la fal·lera
generalitzada per fer esport i cuinar

L’espectacle SOM Salut Mental va incloure dansa, entre altres disciplines artístiques. || Q.PASCUAL

que ens va agafar tancats a casa; representats amb dansa contemporània, els
aplaudiments cada dia a les vuit del vespre; o com ens vam haver d’adaptar a la
comunicació a través de mòbils, tauletes i ordinadors. En aquest darrer cas,
l’artista Miquel Humbert va oferir el
seu espectacle emmarcat en una pantalla. Les diferents actuacions van quedar ben lligades, l’una rere l’altre, coordinades i molt dinàmiques.
La pandèmia, precisament, ha afectat molt la salut mental dels usuaris de les
entitats participants en el festival i de tota

la població en general. És per això que Suport Castellar va considerar imprescindible parlar-ne: “Va semblar que el tanca·
ment s’admetia bé, inicialment. Però
el període va ser llarg i es va notar i ha
estat molt complicat, ha afectat la salut
mental i física. Però d’aquelles coses que
ens fan por, val la pena parlar-ne. Rao·
nar-ho i verbalitzar-ho són les maneres
de tenir-ho davant i afrontar-ho. I amb
humor, millor. És la manera que ens en
podem sortir”, reflexionava la presidenta
de Suport Castellar, Cristina Torras. Un
dels moments més emocionants del fes-

LLIBRE | PRESENTACIÓ

Francesca Clusellas a la Biblioteca
Unes 60 persones participen en la presentació de les seves memòries
60 persones participen
a la presentació de
les memòries de
Francesca Clusellas

Francesca Clusellas amb Vicenç Vilatoro a la Biblioteca Antoni Tort. || AJ. CASTELLAR

Fa uns dies, va fer la presentació del
seu llibre de memòries De Paquita a
Francesca davant d’amistats i coneguts prop del Ranxo dels Tolrà, la finca
que sempre havia anhelat tenir i que
finalment va aconseguir una vegada
va tornar a Castellar de l’Argentina.
Dimarts va tocar la presentació a la
Biblioteca Antoni Tort davant de tot
Castellar o, si més no, davant d’una
seixantena de persones que no es va
voler perdre l’esdeveniment. L’escriptor Vicenç Villatoro, que ha ajudat la
castellarenca escrivint el llibre, va fer
de mestre de cerimònies de la presentació de l’autobiografia d’una autora
que confessa que estima i sempre ha
tingut al cor Castellar. || REDACCIÓ

3
DISCIPLINES

Música,
dansa i teatre
van ser les
disciplines que
es van oferir a
l’escenari

tival va ser el recordatori de les persones
de les entitats que, per culpa de la pandèmia, ja no hi són. Els grups van començar a treballar en el SOM Salut Mental
després de les vacances d’estiu. Per separat, des de fa mesos que treballaven
cadascuna en el seu àmbit escènic. El resultat del festival, tal com admetien, cada
edició és millor. “La meva valoració i la
de totes les persones que hi ha format
part és molt positiva, cada any millo·
rem, n’anem aprenent molt. Estem ple·
tòrics, tothom ha gaudit molt”, apuntava Torras.

ETC | TEATRE

L’ETC presenta ‘Pulmons’, una
obra dirigida per Bet Tena
L’Esbart Teatral de Castellar estrena Pulmons, una obra de Duncan Macmillan dirigida per la castellarenca Bet Tena i interpretada per Anna Solé
i Cesc Permanyer. L’escenografia i vestuari ha anat a càrrec de Marta
Gili i els tècnics són els també castellarencs Marc Serrà i Albert Ribes.
El muntatge teatral és, de fet, la història d’una conversa. Tot s’inicia un dia, tot comprant mobles, en el si d’una parella que es troba inesperadament discutint si haurien de començar a intentar tenir fills o no.
I es pregunta: soc una bona persona? Seré un bon pare? Quina mena de
món heretaran els meus fills? És intel·ligent o necessari dur al món encara una altra persona? Com més intel·ligents som, més difícils són de contestar aquestes preguntes i més ridículs semblem per intentar bregar-hi.
La proposta que es presenta al públic per part de l’ETC ja s’havia
programat per al mes de març del 2020. Va quedar anul·lada per culpa de
la pandèmia i es va intentar reprendre al mes de desembre, però també
va acabar anul·lant-se per l’enduriment de les restriccions.
Ara sí que es podrà veure i gaudir els dies 5, 6 i 7; 12, 13 i 14; 19, 20
i 21, i 26, 27 i 28 de novembre; divendres i dissabtes, a les 20.30 h, i diumenges, a les 19 hores. Les reserves de les localitats es poden fer a esbartteatralcastellar@gmail.com. || M. A.
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BALL DE BASTONS | ENTITATS

ASAC | CAP DE SETMANA

45a Diada Sardanista
a Castellar del Vallès

La colla del Ball de Bastons de Castellar va participar en la 46a Trobada Nacional de Ball de Bastons, a Salou. || BALL DE BASTONS

Presents a la 46a Trobada
Nacional de Ball de Bastons

Aquest dissabte dia 6 de novembre, a les 17.30 hores de la tarda,
s’ha programat la 45a Diada Sardanista a Castellar, al Recinte
Firal de l’Espai Tolrà, amb les
cobles Sant Jordi - Ciutat de
Barcelona, i la cobla Jovenívola
de Sabadell
L’acte, organitzat per
l’Agrupació Sardanista Amics
de Castellar, comptarà amb la interpretació de les següents sardanes per part de les dues cobles:
La festa de Sant Martirià, de Conrad Saló; Petitona, de Montserrat Pujolar; La meva saltirona, de
Josep Capell; Sant Feliu del Racó,
de Carles Rovira; Somni de plaça,
de Xavi Piñol; La veu d’en Joan,
de Joan Jordi Beumala; Dos ra-

lets, de Joan Druguet; L’albada
d’en Pol, de Marc Timón; Capital
del cava, de Joan Lázaro; Poncellina, de Josep Saderra; La colla
dels 16, de Francesc Mas Ros; A
l’ombra de la rectoria, de Joan
Lluís Moraleda; Neixen flors a Besalú, de Josep Cassú; A temps!,
d’Anna Abad; Perpetuant amistats, d’Enric Ortí; Estany de Travertins, de Pitu Chamorro, i La
Flama de la Sardana, de Tomàs
Gil Membrado.
La diada serà amb ballada
de sardanes, amb ús de la mascareta obligatori i se seguiran
totes les mesures anti-Covid-19.
Per a més informació i consultes
es pot escriure al correu asacsardanes@gmail.com. || M. ANTÚNEZ

Els Bastons de Castellar van participar en la jornada, a Salou
El 23 d’octubre passava, a Salou, va
tenir lloc la 46a Trobada Nacional
de Ball de Bastons de Catalunya. Hi
van participar colles d’arreu del país,
també, les colla de Ball de Bastons de
Castellar i colles de Pastorets convidades expressament a l’esdeveniment.
La Coordinadora de Ball de Bastons de Catalunya, organitzadora de la
trobada, va celebrar l’èxit organitzatiu i de participació, tenint en compte
que només dos mesos abans, la trobada s’havia de fer a Reus i es va haver
de canviar amb poc temps de marge

la ubicació.
La diada va començar amb la
rebuda esglaonada de les colles, a
la tarda. Va haver-hi un acte de reconeixement a set persones per la
seva trajectòria i dedicació al món
bastoner, entre ells, va ser reconegut el mestre castellarenc Antoni
Castillo. Més tard, fins a les 20 hores
,el passeig marítim de Salou es va
omplir de punta a punta de danses,
músiques i vestuaris. En total, hi van
participar 85 colles, 18 de les quals de
fora de Catalunya. La festa va finalit-

zar amb un sopar de germanor i un
concert i ball popular.
Aquesta trobada es va emmarcar en un altre esdeveniment, tant o
més important, que és el Primer Congrés Internacional de Ball de Bastons
de la península Ibèrica.
També cal esmentar que enguany hi va col·laborar la Federació
de Catifaires de Catalunya, amb la
realització de dues catifes de grans
dimensions, amb les que van saber
plasmar a terra la realitat del món
bastoner. || REDACCIÓ

Aplec Sardanista a l’Espai Tolrà, l’any 2020. || Q. PASCUAL
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del 05 al 14 de novembre de 2021

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

DIVENDRES 5
20.30 h – BRAM!
Inauguració:
A este lado del mundo
Amb l’assistència del director,
David Trueba
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!
20.30 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Reserva d’entrades a
esbartteatralcastellar@gmail.com
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC
De 21 a 23.30 h - MÚSICA
Jam sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Cal Gorina, Fun Músic club i
Acció musical Castellar

DISSABTE 6
11.30 h – CONTES
Once Upon a Time
A càrrec d’Idiomes Castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal Les 3
Moreres i Idiomes Castellar
De 17.30 a 21.30 h – SARDANES
Diada Sardanista
Amb les cobles Sant Jordi – Ciutat de
Barcelona i Jovenívola de Sabadell
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: ASAC
18.30 h - XERRADA
“Un viatge pel sistema solar”, a
càrrec de Montse Ribell
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Castellar per les Llibertats

12 h – CINEMA
BRAM! Infantil:
Chomón per a la mainada
Reserva d’entrades gratuïtes a www.
auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!
18 h – CINEMA
BRAM!: El acontecimiento
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!
18 h – BALL
Ball a càrrec del Grup Cristal
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
19 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Reserva d’entrades a
esbartteatralcastellar@gmail.com
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC
21 h – CINEMA
BRAM!: Madres paralelas
Amb l’assistència de Teresa Font,
muntadora
Prevenda per Internet exhaurida
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!

DIMARTS 9
20.30 h – CINEMA
15 horas
Amb l’assistència de Judith Colell,
presidenta de l’ACC
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!
Col·laboració: Aula d’Extensió
Universitària

20 h – MÚSICA
Concert Paradiso
Amb Carles Cases Strings Band i Àlex
Gorina
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

DIMECRES 10

20.30 h - TEATRE
Pulmons
Reserva d’entrades a
esbartteatralcastellar@gmail.com
A càrrec de l’ETC
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC

9 h – SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

DIUMENGE 7
8 h – PROPOSTA
2a Marxa Nòrdica
Sortida: Parc de Colobrers
Org.: CEC

8 h - SORTIDA
Dimecres camina
Sortida des d’El Mirador
Org.: CEC

19.30 h – CINEMA
BRAM!: Sessió especial:
Flor i tavella
Amb l’assistència de Josep Alavedra i
Rafel Uyà, directors
Entrades gratuïtes a www.
auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM! i Consell
Comarcal del Vallès Occidental
20 h – PROPOSTA
“Digues que m’estimes.
Tastets de Montserrat Roig”
Amb Lídia Caballé, Montse Gatell,
Margarida Gubern, Mònica Mimó,

Júlia Ribes i Marta Zambudio
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.:Biblioteca Municipal Antoni Tort
Hi col·labora: ETC

DIJOUS 11

DISSABTE 13
18 h – CINEMA
Queridos camaradas
Entrades a www.auditoricastellar.cat.
Auditori Municipal
Org.: Comissió BRAM!

9 h – SORTIDA
Vine i Camina +60: Castellar Vell i
Can Messeguer
Inscripcions al Casal Catalunya de dl.
a dv. de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Sortida des del Casal Catalunya
Org.: Ajuntament

20.30 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Reserva d’entrades a
esbartteatralcastellar@gmail.com
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC

De 9.30 a 13 h i de 16.30 a 20 h –
PROPOSTA
Donació de sang
Reserva d’hora a https://donarsang.
gencat.cat
Local del Centre Excursionista de
Castellar
Org.: Banc de Sang i Teixits

21.30 h – CINEMA
Una joven prometedora
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal
Org.: Comissió BRAM!

20 h – PROPOSTA
Club de lectura de novel·la “Les
invasions subtils: Entre visillos, de
Carmen Martín Gaite”
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
20.30 h – CINEMA
Libertad
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!

DIVENDRES 12
19 h – CINEMA
BRAM!: Siempre contigo
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!
Hi col·labora: Suma Castellar
21 h - PROPOSTA
Veredicte i lliurament de premis
del 3r concurs de ratafia casolana
d’Estevet
Bases a http://www.cecastellar.cat
Local del Centre Excursionista de
Castellar
Org.: Centre Excursionista de
Castellar, la Pedra Fina i Cal Gorina
De 21 a 23.30 h - MÚSICA
Jam sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Cal Gorina, Fun Músic club i
Acció musical Castellar
20.30 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Reserva d’entrades a
esbartteatralcastellar@gmail.com
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar
22 h – CINEMA
Petite maman
Projecció prèvia del curt “Las mujeres
y los Goya 2021”
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!

DIUMENGE 14
Matí d’11 h a 14 h i tarda de 16.30 h a
19.30 h – INFANTIL
BRAM! Infantil:
PUCK i la seva troupe
Reserves gratuïtes a
www.auditoricastellar.cat
Pl. d’El Mirador
Org.: Ajuntament
Hi col·labora: CCCV, Generalitat de
Catalunya i Doputació de Barcelona
18 h – CINEMA
BRAM!: Maixabel
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!
18 h – BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
19 h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
Reserva d’entrades a
esbartteatralcastellar@gmail.com
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: ETC
21.30 h – CINEMA
Un segundo
Auditori Municipal
Org.: Comissió BRAM!
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penúltima

Quan eres conscient de la mort, acabes assumint la teva pròpia soledat.
Rosa Regàs

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 05
DISSABTE 06
DIUMENGE 07
DILLUNS 08
DIMARTS 09
DIMECRES 10
DIJOUS 11
DIVENDRES 12
DISSABTE 13
DIUMENGE 14

POSTALS DE CASTELLAR

EUROPA
ROS
YANGÜELA
BONAVISTA
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
PERMANYER
CASTELLAR

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
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

DEFUNCIONS
26/10/21
Manuel Coll Mañosa · 88 anys
26/10/21
Oscar Manuel Rodriguez Castro · 50 anys
27/10/21
Àngel Sánchez García · 77 anys
30/10/21
Teresa Tortosa Gil · 100 anys
30/10/21
Antonio Galofré Masabeu · 80 anys
31/10/21
Ramon Seall Serna · 63 anys
01/11/21
Ana Lomas Gavilan · 87 any

Castellarencs a la plaça Mestre Anyé, el 1958
Antonio Perich i Joan Carner es veuen asseguts a la plaça Mestre Anyé, damunt del pedrís on
s’instal·laria un fanal, el 1958. A la dreta, es veuen les cases del carrer de Francesc Layret, d’estil modernista, la majoria construïdes durant els anys vint i trenta: Ca l’Argilés, Ca la Coloma Gibernau, Ca l’Arderius i la consulta del doctor Casas. || AUTOR DESCONEGUT || FONS: FAMÍLIA PERICH

INSTAGRAM · @lactual
@magdafs
El canvi d’hora

@oscarmoreno_m
Lles de Cerdanya

@manel_navas
November
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la contra
Q. PASCUAL

Jordi Roca
Propietari del cafè-bar L’Estevet

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Alegria i fer extensiu el meu sentit
d’humor
Un defecte que no pots dominar?
La incertesa
Una persona que admires?
Jesucrist
Quin plat t’agrada més?
La sarsuela de la meva mare
Un color
El negre
Un animal?
El gos
Un llibre?
El llibre d’Urantia
Un grup musical?
Muse
Una pel·lícula?
‘Bruc, la llegenda’
Un somni?
Felicitat del meu fill en una
Catalunya lliure
Un racó de Castellar?
El carrer de Sant Iscle

”Fins fa un mes no sabia
ni posar una cervesa
ni fer anar la cafetera

“

Fa tot just un mes va fer-se càrrec d’un bar que portaven
els seus veïns del carrer Sant Iscle, que van decidir traspassar-lo. El cert és que ha fet de tot, des de guia turístic,
recepcionista i agent cívic. De feina mai li ha faltat
Jordi Rius

· De professió ets diplomat en
empreses i activitats turístiques.
Abans que esclatés la Covid feies
de guia turístic...

Sí, feia d’acompanyant i intèrpret
de guies i excursions a tot Catalunya i a l’estranger. Pel fet d’haver estudiat turisme he estat en els departaments d’exportació d’empreses.
A més, puntualment, quan he estat
sense feina, he estat treballant per a
l’administració, per a l’Ajuntament,
amb plans d’ocupació fent de recepcionista a El Mirador, conserge d’escola, agent cívic-informador...
· I d’aquí a portar un bar.

Un dia passejant per Castellar vaig
veure que el Racó de la Lucy, que era
d’uns veïns meus, es traspassava. Anteriorment havia estat el famós Cafè
de Castellar. Em va semblar una opor-

tunitat i de seguida em vaig entendre
amb ells. En aquest local reuneixo
tota la meva dedicació d’atenció al
públic i el meu gust per la cuina. I això
ho intento transmetre en les meves
elaboracions.
· Què podem trobar de menjar al
cafè-bar L’Estevet?

Plats combinats i, sobretot, productes de qualitat. Hi pots trobar taules
d’embotits ibèrics, formatges manxecs i alguns plats especials que anomeno plats Estevet: les tripes de l’Estevet que són callos; les patates Estevet, unes patates braves fetes amb
allioli, julivert i pebre...
· Buscant el nom de l’establiment,
tenies clar que havia de dir-se
L’Estevet?

Vaig donar voltes a 30 noms que se’m
van passar pel cap o comentar amics
i gent coneguda. Un dia vaig pensar
que érem a l’avinguda Sant Esteve i

em va venir la imatge del mític Estevet al cap, una figura molt coneguda i popular al poble. Tot i la rèplica
ben bonica que ha fet Maria del Mar
Hernández, tothom encara recorda
l’Estevet antic com si es tractés d’un
personatge del poble. Em va semblar,
fins i tot per al logotip, interessant. I
la idea ha agradat tant com els carquinyolis que poso acompanyant els
cafès amb llet.
· Un local molt nostrat...

Sí, a més he comprat uns porrons
amb la barretina catalana amb l’etiqueta de L’Estevet per si volen comprar-los.
·També deus tenir ratafies?

Sí, tinc ratafia, licor d’arròs del Delta
de l’Ebre... A mi m’agrada molt tocar
i oferir el producte de proximitat.
Pel que fa a embotits i carn, utilitzo
molt les botigues del poble en la mesura que puc.

· Ha estat una bogeria obrir un
bar venint d’una època de restriccions?

Bé, ara m’ha semblat que era un moment ideal. Un cúmul de circumstàncies m’ha portat cap aquí. Ara
estem en un moment que hem d’enlairar-nos, i entenc que els meus predecessors han tingut l’inconvenient de
tenir el negoci tancat als cap de dos
anys d’haver començat. M’han deixat
un bar al qual gairebé no he hagut de
fer res, simplement uns petits retocs.
Aquest bar va passar d’unes mans
a unes altres sense tancar ni un sol
dia. M’he agafat el bar com una cosa
que ha de tirar endavant i jo també.
· Veig que també organitzes festes d’aniversari?

Fora del meu horari i, per exemple,
dissabtes a la tarda, que no obro mai,
o fins i tot els diumenges, faig coses
particulars com aniversaris, dinars o
sopars familiars, grups, reunions de

partits polítics i fins i tot lectures de
llibres. Bàsicament faig coses molt
adreçades al barri i al veïnat. Hi ha
molts bars, però el meu local és un cafè-bar de barri, acollidor i agradable
on la gent pot menjar productes de
qualitat. Molta gent també ve amb el
portàtil a fer teletreball.
· Et fa la sensació que a la teva
vida laboral has tocat moltes tecles?

Sí, i totes m’han portat a aprendre
coses que estic utilitzant aquí o que
m’han servit d’experiència. Sobretot
pel tema del turisme he après molt.
No he estat mai darrere una barra i
fins fa un mes no sabia ni posar una
cervesa ni sabia fer anar la cafetera. I
ara em falten mans. Sempre he estat
molt llançat per aprendre i treballar
del que sigui, i si convé arromangar-se, doncs ho faig. I si he d’ampliar
l’horari, i m’ho permet la meva vida
personal, no hi tinc cap problema.

