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Setmanari d’informació local

El Ministeri de Transports ha aprovat la inversió per fer un 
corredor BRCAT que permetrà tenir un bus ràpid a la B-124 
per connectar amb la plaça Espanya de Sabadell 

6 milions per al futur bus ràpid
Les obres del BRCAT, que s’enllestiran el desembre 
del 2024 i inclouen un carril bici, compten amb el 
finançament dels fons europeus Next Generation

INFRAESTRUCTURES | P03

EL DAVID TRUEBA MÉS COMPROMÈS  ||  El reputat director i guionista David Trueba va ser la figura més destacada present en l’edició del BRAM! d’aquest any. Trueba va presentar 
‘A este lado del mundo’, “cinema amb contingut, amb una parcel·la social important”, segons el va definir el director de la mostra, Pere Joan Ventura.  ||  FOTO: Q. PASCUAL
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tema de la setmana

MOBILITAT

La policia local 
detecta vuit positius 
en una campanya de 
controls

Aquest darrer cap de setmana  la 
policia local ha dut a terme diversos 
controls de trànsit adreçats a la 
detecció de persones que esti-
guessin conduint sota els efectes 
de begudes alcohòliques o subs-
tàncies estupefaents. L’acció s’ha 
dut a terme especialment en horari 
nocturn i s’ha saldat amb un balanç 
de cinc positius per alcoholèmia 
(quatre positius administratius i un 
positiu penal) i 2 positius adminis-
tratius per drogues. A més, diven-
dres a la tarda els agents també van 

Sis milions per al bus ràpid de la B-124

Dilluns el Consell de Ministres va 
aprovar una dotació de 6 milions 
d’euros per al desenvolupament del 
projecte anomenat corredor Bus 
Ràpid Trànsit (BRCAT) a la carre-
tera B-124 entre Castellar i Sabadell. 
El BRCAT ofereix serveis d’autobús 
acompanyats de millores infraestruc-
turals específiques, que permeten 
prioritzar el pas per als busos i que 
en aquest cas també suposaran ofe-
rir un carril bici. Cal assenyalar que, 
segons va recordar el mateix dilluns 
el Ministeri de Transport, Mobilitat i 
Agenda Urbana el projecte d’aquest 
corredor ja es troba en fase de redac-
ció de l’estudi previ que permetrà fer-
lo realitat, i les obres han d’estar aca-
bades el desembre del 2024.

La connexió amb 
Sabadell oferirà 
prioritat al transport 
públic i un carril bici

En aquesta mateixa línia, i 
també al Vallès Occidental, el Mi-
nisteri de Transports, Mobilitat i 
Agenda Urbana ha tirat endavant 
un altre corredor BRCAT entre Ter-
rassa i Sabadell també amb 6 mili-
ons d’inversió. 

Són obres finançades pels fons 
europeus Next Generation dins de la 
convocatòria del “Pla de xoc de mobi-
litat sostenible, segura i connectada 
en entorns urbans metropolitans”  i 
“Mobilitat Segura i connectada” del 
Pla de Recuperació, Transformació 
i Resiliència (PRTR) del Ministe-
ri de Transport. De fet, a principis 
d’aquest any, la Generalitat ja inclo-
ïa el corredor BRCAT a la B-124 a 
l’anomenat Pla Específic de Mobili-
tat del Vallès (PEMV), una setante-
na d’actuacions encaminades a una 
mobilitat més sostenible, eficient i 
segura, amb la promoció del trans-
port públic i dels modes no motorit-
zats com a peces cabdals, segons és 
descrit pel departament de Territo-
ri i Sostenibilitat. 

El corredor BRCAT és una in-
fraestructura per prioritzar el pas 

per als autobusos acompanyada de 
millores infraestructurals específi-
ques, que permetin prioritzar el pas 
per als busos. D’aquesta manera, la 
vila aconseguirà millorar la comu-
nicació en transport públic fins a la 
plaça Espanya –punt de Sabadell on 
conflueix l’estació intermodal de 
Rodalies Renfe i Ferrocarrils de la 
Generalitat de Catalunya–. El repte 
principal per a la futura infraestruc-
tura serà trobar una solució per al 
pont de Can Pagès, principal coll 
d’ampolla de la via B-124 on només 
hi ha dos carrils –un per banda.

satisfacció municipal

L’alcalde de la vila, Ignasi Gimé-
nez, que dilluns es va reunir amb 
els responsables del Departament 
de Territori de la Generalitat, fa 
“una valoració positiva perquè 
tenim clar quin és l’horitzó tem-
poral, perquè tenim clar que hi 
ha un finançament directe a tra-
vés dels fons europeus i per tant 
és un projecte que la conselle-
ria feia temps que havia marcat 
com la seva prioritat i nosaltres 

  Redacció

instruir un atestat per un accident al 
nucli urbà en què es va detectar un 
cas d’alcoholèmia positiva penal.
Cal recordar que conduir amb 
una taxa d’alcohol superior a 0,25 
mg/l (0,15 mg/l en el cas dels 
conductors professionals i novells) 
és una infracció administrativa que 
comporta una multa d’entre 500 
i 1.000 euros, a més de la pèrdua 
d’entre 4 i 6 punts del carnet de 
conduir. En el cas de la detecció de la 
presència de drogues a l’organisme, 
la sanció consisteix en una multa 
de 1.000 euros i la pèrdua de 6 
punts del carnet. D’altra banda, són 
conductes delictives la conducció 
amb una taxa d’alcohol superior a 
0,60 mg/l i la negativa a sotmetre’s 
a les proves de detecció d’alcohol 
o drogues en cas de conduir amb 
símptomes d’haver-ne consumit.  
|| TEXT: R.G.. / FOTO: POLICIA LOCAL

li donem plenament suport”. Gi-
ménez matisa que, “evidentment, 
no resol tots els problemes de 
mobilitat, però pot suposar un 
abans i un després en la millora 
de la mobilitat entre Castellar i 
Sabadell”. “Malauradament la 
carretera B-124 en determinades 
hores del dia tendeix al col·lapse 
i, per tant, hem de ser capaços de 
poder millorar el transport pú-

 pendent l’accés directe a una via ràpida

D’altra banda, també cal recordar que 
el PEMV també preveu per a Caste-
llar la millora de les comunicacions 
transversals, motiu pel qual proposa 
la formació de la ronda nord dels sis-
temes urbans de Terrassa i Sabadell, 
el desdoblament de la B-124 entre Sa-
badell i Castellar del Vallès, sempre 
buscant l’acord entre totes les admi-
nistracions. Aquesta solució suposa-
ria un pas de gegant per a la mobilitat 
dels castellarencs i castellarenques 
que han de travessar Sabadell –bàsi-
cament la Gran Via– per poder enlla-
çar amb una via ràpida (C-58). 

En aquest context, els pressu-
postos de l’Estat del 2022 continuen 
incloent partides per a l’antigament 
anomenat Quart Cinturó (B-40), unes 
obres que s’han de completar entre 
Olesa i Terrassa (7 milions) i que, en 
principi, haurien de tenir continuïtat 
fins a Caldes, de manera que afectaran 
la reordenació de la mobilitat de Cas-
tellar. En concret, els pressupostos in-
clouen una partida de 127.000 euros 
per al disseny de projectes entre el 
tram Terrassa-Caldes de Montbui. 

Les obres del 

BRCAT hauran 

d’estar acabades el 

desembre del 2024

blic perquè és veritat que aquest 
és l’únic sistema de transport que 
existeix que sigui una alternativa 
al vehicle privat, i això evident-
ment és absolutament priorita-
ri”, diu l’alcalde de la vila. 

mobilitat
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Castellar celebra, a partir de dilluns 
que ve, la Setmana de la Ciència. 
Entre el 15 i el 20 de novembre El Mi-
rador Centre de Coneixement acolli-
rà una vintena d’activitats, entre ta-
llers, exposicions i espectacles, per 
gaudir de la ciència i viure-la des de 
l’experimentació i el joc.

Abans d’iniciar la setmana prò-
piament dita, que se celebra arreu 
d’Europa, Castellar ha escalfat mo-
tors durant aquests dies amb una 
activitat anomenada Passa-classes 
a les escoles que ha tingut lloc als di-
ferents centres escolars de la vila, 
escoles i instituts, amb la finalitat 
de presentar la Setmana de la Cièn-
cia. L’activitat, a càrrec del científic 
Marc Boada, director de l’Associació 
Pèndulum, també tenia la intenció 
de ser un tastet d’experiments per 
motivar els alumnes, infants i ado-
lescents, a participar en les propos-
tes, que a més són gratuïtes i per a 
tota la família.

A punt de fer la primera pre-

sentació del dia, al pati de l’escola 
Joan Blanquer, Boada ja té prepa-
rats els pocs materials que necessi-
ta per atraure l’atenció dels nens: un 
imant petit, un de mitjà, un de molt 
gran i una capsa plena de clips. Amb 
aquests tres elements ja té prou per 
captar l’atenció dels més petits, els 
d’infantil. Durant la pròxima hora, 
aniran passant tots els cursos, fins 

La ciència, a l’abast de tothom
L’activitat ‘Passa-
classes a les escoles’ 
encoratja els alumnes 
a participar en la 
Setmana de la Ciència 

  Cristina Domene

Boada, que opina que la ciència 
és un component essencial per inter-
pretar i interactuar amb el món, ha 
recordat que la ciència és per a tot-
hom. “Absolutament. I celebrem 
la Setmana de la Ciència. Però en 
general, tot el coneixement –artís-
tic, esportiu, religiós i científic...– 
és per a tothom. I tant que sí”.

Des de l’escola celebren aquest 
tipus d’iniciativa perquè no és el ma-
teix que els alumnes s’aproximin a 
la ciència a través d’una explicació 
que mitjançant l’experimentació: 
“El fet de veure-ho en directe, la 
reacció, la manipulació... tot això 
enriqueix, fa que l’aprenentatge 
sigui més significatiu”.

tret de sortida

Des de dilluns que ve i fins dissabte 
20 de novembre les tardes d’El Mi-
rador estaran farcides d’activitats. 
A més, durant tota la setmana es pot 
visitar l’exposició Mil milions d’ulls 
per a mil milions d’estrelles a l’Espai 
Sales. Justament Marc Boada serà 
l’encarregat de la conferència inau-
gural, que tindrà lloc dilluns 15 a les 
18.30 hores a la Sala d’Actes. Titula-
da Magnetisme bestial, el divulgador 
parlarà dels fenòmens que es poden 
observar amb imants permanents 
de potència (i perillositat) extraordi-
nària. Una demostració experimen-
tal que no deixarà indiferent ningú 
per les sorpreses que el divulgador 
té preparades. Per participar en les 
activitats us heu d’inscriure a la pà-
gina web www.castellarvalles.cat. 

a 6è de primària. “Ho hem decidit 
així perquè a l’escola la ciència i el 
coneixement científic es tracta de 
manera transversal, en totes les 
àrees i volíem que tots els cursos 
gaudissin del tastet”, assegura la 
directora de l’escola Joan Blanquer, 
Anna Riera.

“Qui té un imant a la nevera 
de casa?”, pregunta Boada. La ma-

joria de nens i nenes aixequen la mà 
i, potser no ho saben, però ja estan 
parlant de ciència. L’experimenta-
dor adapta el discurs a cada edat: 
“Als més petitons els ho explico 
com si fos un conte i en canvi, als 
de secundària, per exemple, els 
plantejo fins i tot reflexions més 
profundes al voltant del que és 
la ciència”.

J. M. Sampere durant l’entrevista. || J. C. 

CONEIXEMENT | ACTIVITATS

El rumor d’una possible apagada ge-
neral del subministrament elèctric a 
Europa ha fet exhaurir alguns pro-
ductes a les ferreteries. Tot i que els 
experts creuen que no hi ha motius 
per preocupar-se, algunes persones 
han decidit proveir-se de kits de su-

L’alarma per l’apagada elèctrica no es palpa a Castellar
Una quarantena de 
clients han passat 
per la ferreteria 
Sampere a preguntar

pervivència, compostos, sobretot 
per càmping gas i llanternes o fanals.

A Castellar, les compres no han 
estat compulsives, però des de la fer-
reteria Sampere, ubicada al carrer 
Sala Boadella, Josep Maria Sampere 
van explicar al programa La Redacció 
de Ràdio Castellar que una quaran-
tena de persones han passat a pre-
guntar: “No passen a comprar di-
rectament, però sí que pregunten 
molt, per si passa alguna cosa”. El 
ferreter diu que altres companys sí 
que han incrementat les vendes: “La 
cosa ha tingut impacte, jo concre-

CONSUM | ENERGIA

El divulgador científic Marc Boada mostra als alumnes d’infantil del Joan Blanquer l’efecte d’un imant. || C. D. 

tament no, però altres companys 
han esgotat productes. Sobretot 
han comprat aparells que funcio-
nen amb gas, com bombones peti-
tes blaves o bombones taronges”.

falta de subministraments

Una altra qüestió que està preocu-
pant aquests dies, i aquesta sí amb 
raó, és la falta de subministrament 
de molts productes i components. El 
politòleg Jordi Mas, especialitzat en 
economia política internacional, ex-
plica que l’augment de la demanda 
ha provocat una sobresaturació: “A 

causa de la Covid, la gent ha de-
manat més i no només ha dema-
nat més coses sinó materials que 
abans no demanava. Per tant, ara 
hi ha un problema d’abastiment i 
distribució. Els preus han pujat 
perquè hi ha un embut”. Respecte 
si hi ha motius per estar preocupats, 
Mas manifesta que la falta de submi-
nistrament és qüestió de temps: “És 
un problema temporal, però potser 
és el moment per plantejar-nos un 
canvi de paradigma. No dependre 
tant de la Xina”, conclou el politò-
leg.  || C. DOMENE
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Trobada entre 
l’Ajuntament i 
l’Hospital Parc Taulí
La reunió ha servit 
per abordar les 
necessitats de 
Castellar en matèria 
d’atenció primària

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès va poder conèixer de ben a 
prop com s’estan desenvolupant les 
noves inversions del Parc Taulí des-
prés de l’anunci per part del Depar-
tament de Salut de la inversió d’uns 
40 milions d’euros en la modernit-
zació i ampliació de la capacitat 
assistencial del Parc Taulí. Entre 
aquestes inversions hi ha la refor-
ma de l’edifici frontal de Gran Via 
així com la construcció d’un espai 
hospitalari polivalent per afrontar 
la pandèmia de Covid-19 i la post-

pandèmia. La presidenta del Con-
sell de Govern del Parc Taulí, Mari-
ona Creus, així com el seu director 
general, el castellarenc Joan Martí, 
es van reunir dijous de la setmana 
passada amb l’alcalde de Castellar 
del Vallès, Ignasi Giménez, i el re-
gidor de Salut, Joan Creus.

Les obres de modernització 
es fan a l’edifici Frontal Gran Via i 
augmentaran la capacitat de les ur-
gències, el bloc quirúrgic i els llits 
estructurals d’UCI. El nou edifi-
ci polivalent, anomenat edifici Ri-
poll, s’ubicarà en un dels laterals 
de Santa Fe i permetrà augmentar 
la dotació de llits crítics, semicrí-
tics i d’aguts “amb la incorpora-
ció de 105 llits d’hospitalitza-
ció”, segons va destacar Creus. 
Un dels primers passos serà der-
ruir una passarel·la i una part de 
l’edifici Santa Fe, per donar espai 
al nou equipament.

 El regidor de Salut va apuntar 
que aquestes inversions “tenen un 

   J. Rius

SANITAT |  INVERSIONS

La presidenta, Mariona Creus, i el director general, Joan Martí, de l’Hospital Parc Taulí 

es van reunir amb l’alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor de Salut, Joan Creus. || AJ.

fort impacte en el territori i, en 
ser un hospital de referència, vo-
líem tenir informació de primera 
mà de les actuacions prioritàri-
es que s’estan fent”. A més, l’Ajun-
tament va brindar el seu suport 
“en logística i coordinació amb 
el Taulí, perquè continuï sent 
el gran hospital públic que és”.

A la trobada, també es van ex-

EVOLUCIÓ PANDÈMIA

El risc de rebrot torna 
a augmentar a la 
vila i passa de baix                  
a moderat

Després de dos mesos de treva, la 
pandèmia torna a fer-se present 
amb un augment de contagis. 
Aquesta setmana els indicadors 
han començat a pujar: en concret, 
el risc de rebrot ha passat de ser 
baix a moderat a causa de l’aparició 
de més positius per Covid-19. 
Segons aquest índex de creixement 
de la pandèmia, s’ha passat de 15 
a 45 punts (100 marca el llindar 
considerat alt). La causa d’aquesta 
evolució negativa són els cinc 
casos acumulats els darrers set 
dies que també han provocat que 
la velocitat de reproducció de la 
malatia (Rt) s’estigui accelerant i 
ara sigui d’1,35 punts –és a dir, cada 
persona contagiada encomana la 
malaltia més d’una persona–. Tot 
i que augmenten els contagis a tot 
el país, de moment, la situació es 
considera sota control perquè els 
indicadors d’ingressos hospitalaris 
ara per ara són baixos i, per tant, la 
possible sisena onada de moment 
no ha disparat a les alarmes com 
està passant a altres països del 
centre i l’est d’Europa amb índexs de 
vacunació més baixos. 

posar les necessitats específiques 
del municipi “com reforçar l’aten-
ció primària i, sobretot arran de 
la pandèmia, reforçar la salut  
mental i emocional”. Aquest dar-
rer aspecte s’abordarà a la Comis-
sió de Salut Mental i Emocional de 
Castellar, que se celebrarà el 25 de 
novembre amb la participació de 
personal tècnic del Taulí.  
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Una vegada més, la Fundació 
Amics Vallès Amics de la Neuro-
logia (AVAN)  edita un calendari 
solidari que enguany està prota-
gonitzat pels usuaris de l’entitat. 
Sota el títol 12 vides, 12 experiènci-
es, 12 persones, 12 històries, el calen-
dari AVAN del 2022 compta cada 
mes amb la imatge il·lustrada d’un 
usuari de la fundació. “És un ca-
lendari emocional. Amb la fo-
tografia en blanc i negre i l’ex-
plosió de color que els surt de 
darrere mostrem el toc de color 
que cadascuna d’aquestes per-
sones aporta a les vides de tots 
aquells que els envolten”, deta-
llen des d’AVAN. 

La proposta integra ele-
ments interactius a través d’un 
codi QR a cadascuna de les il-
lustracions que està vinculat a 
contingut multimèdia que dona 
veu als protagonistes perquè ex-
plica la seva història. “La Fun-
dació AVAN dona suport a per-
sones afectades per malalties 
neurològiques i a les seves famí-
lies oferint atenció multidisci-
plinària orientada a la millora 
de la qualitat de vida”, remar-

quen des de l’entitat.

sorteig als comerços de proximitat

D’altra banda, una altra de les 
novetats és que cada mes es farà 
un sorteig amb comerços de pro-
ximitat i establiments de l’àmbit 
de la restauració que col·laboren 
amb l’entitat. 

El dia 5 de cada mes es pu-
blicarà al compte d’Instagram 
d’AVAN i a la web avan.cat el nú-
mero del guanyador, “que tindrà 
48 hores per posar-se en con-
tacte per recollir el premi”, de-
tallen. Entre els comerços que hi 
participen, trobem CP Projectes 
i La Botiga de la Piscina de Cas-
tellar del Vallès. També hi parti-
cipen comerços i restaurats de 
Terrassa, Sabadell, Sant Cugat, 
Rubí, Matadepera i Cerdanyola.

El calendari solidari està dis-
ponible a qualsevol seu de l’AVAN, 
en el cas de Castellar del Vallès, 
al casal de la plaça Major, per una 
aportació de 6 euros. 

La presentació del calenda-
ri es va fer a finals de desembre 
al pati de la seu de l’AVAN de Sa-
badell.  || R. GÓMEZ

Calendari solidari de 
la Fundació AVAN

SOLIDARITAT | AMICS DE LA NEUROLOGIA

L’Associació de la Gent Gran de Castellar organitza per als dies 26 i 27 de 
novembre una excursió de dos dies de durada a la Vall d’Aran i Banhèras 
de Luishon. L’excursió farà parada a Sort, per comprar loteria a la míti-
ca administració de loteria La Bruixa d’Or. L’excursió, que té un preu per 
persona de 159 euros, partirà el dia 26 a les 8 hores del matí en direcció 
a Balaguer, on es farà una parada per esmorzar (no inclòs) per després 
anar a Sort a recollir la loteria. Després es continuarà pel Port de la Bo-
naigua cap a la Vall d’Aran fins a arribar a l’hotel de Vielha. A la tarda, es 
visitaran els pobles típics de la zona com Arties i Salardú. L’endemà, el dia 
27, es farà una excursió a França i, pel coll de Portilló, s’arribarà a la Vall 
de Lis fins a Banhèras de Luishon. El dinar es farà a l’hotel de Vielha per 
tornar a la tarda a Castellar. El preu inclou autocar de luxe, guia acompa-
nyant, hotel familiar, pensió completa, aigua i vi, un dècim de loteria de 
Nadal i assegurança de viatge. Per a més informació, es pot contactar al 
telèfon 93 715 89 98.   || REDACCIÓ

Excursió de dos dies a 
la Vall d’Aran i França

Una imatge de Salardú, població que es visitarà durant l’excursió. || CEDIDA

CASAL CATALUNYA | 26-27 DE NOVEMBRE

Taller de 
preparats 
de plantes 
medicinals 
Aquest dissabte tindrà lloc un 
taller de preparats amb plan-
tes medicinals en una finca als 
afores de Castellar del Vallès. 
Al taller es pot aprendre les 
diverses possibilitats d’elabo-
rar productes amb plantes: 
macerats, ungüents, sabons, 
xampú sòlid. El taller, que es 
farà entre les 10.30 i les 13.30 
hores, té un preu de 35 euros. 
Els destinataris d’aquest ta-
ller de preparats de plantes 
medicinals i remeieres són 
persones que tenen conei-
xements bàsics de botànica 
i que vulguin introduir-se en 
l’ús de les plantes com a re-
meis i cosmètics. 
Per a més informació i inscrip-
cions, es pot enviar un correu 
electrònic a curaresosteni-
ble@gmail.com o trucant als 
telèfons 667 78 37 79 (Hele-
na) i 643 94 29 75 (Guillem).  

|| REDACCIÓ

TALLER | 13 DE NOVEMBRE
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PADRÓ | HABITANTS

Aquests dies les dades del padró 
viu de Castellar del Vallès mar-
quen la xifra de 25.000 habitants 
i escaig. La vila està rebent po-
blació en els darrers anys amb 
un degoteig constant, fet que s’ha 
intensificat amb la irrupció de 
la pandèmia: famílies principal-
ment de Barcelona, però també 
de Sabadell i altres municipis de 
l’àmbit metropolità, cerquen en-
torns més saludables com el que 
ofereix Castellar. 
Finalment el padró municipal 
d’habitants que es va tancar el 
31 de desembre del 2020 va ser 
de 24.662 habitants. El recull ofi-
cial de les persones empadro-
nades ha de creuar les altes i les 
baixes amb l’últim fitxer de Va-
riacions de l’INE, que finalment 
dona com a resultat la xifra final. 
Per tant, aquesta xifra de 25.000 
habitants pot patir  modificacions 
a la baixa i caldrà esperar a prin-
cipis del 2022 per tenir el nombre 
d’habitants empadronats a Cas-
tellar.   || REDACCIÓ

El padró 
ja marca 
25.000 
habitants

Consum fa un reconeixement a Càritas

Membres de Càritas Castellar i personal del Consum durant l’acte. || C. DOMENE

La cooperativa formada per la cade-
na de supermercats Consum fa 10 
anys que compta amb el suport d’en-
titats socials com Càritas Castellar 
per desenvolupar el Programa Pro-
fit. Aquesta iniciativa pretén donar 
sortida a tots els aliments que el su-
permercat retira de la venda, però 
que segueixen sent aptes per al seu 
consum. En el marc d’aquesta col-
laboració, i amb la intenció de donar 
les gràcies a l’entitat castellarenca, 
dimarts, representants de Càritas 
Castellar van visitar el supermer-
cat Consum, al carrer Portugal, per 
rebre un reconeixement. A la troba-
da, el personal i la direcció del cen-
tre van lliurar-los un val: “Els hem 
fet entrega d’un val de 100 euros 
per donar-los les gràcies. Són per-
sones molt compromeses que ens 
ajuden a tirar endavant aquest 
propòsit”, va dir Ruth Labrador, 
directora del supermercat Consum 
Castellar. Amb aquests vals de com-
pra l’entitat podrà adquirir els pro-
ductes que necessiti.

Des de Càritas Castellar 

El supermercat, que dona diàriament aliments frescos a l’entitat, els lliura un val de compra

  Cristina Domene

agraeixen la tasca del supermer-
cat: “Sempre són molt generosos 
i estan disposats a col·laborar 
amb nosaltres”, va afirmar mos-
sèn Artur Boardman, responsable 
de Càritas Castellar.

Com explica Maria Morales, 
voluntària des de fa cinc anys, també 

COOPERACIÓ| ENTITATS

present en el lliurament, ells s’en-
carreguen de recollir els productes 
frescos cada dia: “Jo m’encarre-
go de seleccionar i controlar que 
la fruita i la verdura estiguin bé. 
Després fem lots i els repartim”. 

El secretari de Càritas Caste-
llar, Ramon Foix, va recordar la im-

portància de disposar de productes 
frescos, ja que normalment el Banc 
d’Aliments o la Unió Europea no re-
parteix aquest tipus d’aliments pe-
ribles: “El que fa Consum, que és 
una cooperativa, i això s’ha de 
tenir en compte, és ajudar-nos 
amb els productes frescos que 
estan a punt de caducar o que els 
falta poc, i que nosaltres repar-
tim el mateix dia de forma imme-
diata, per això venim cada dia. De 
fet, Consum és l’únic supermercat 
de Castellar que està col·laborant 
d’aquesta manera i el que hem de 
fer nosaltres és agrair-ho en nom 
de les persones que ho necessiten. 
Estem ajudant unes 200 famílies 
del poble”.  

Durant els mesos més durs de 
la pandèmia, la feina de l’entitat cas-
tellarenca va augmentar considera-
blement, per l’increment de famílies 
necessitades i per l’adopció de més 
tasques. Ara, el volum de feina s’ha 
estabilitzat, i hi ha suficients volun-
taris i voluntàries per cobrir les tas-
ques. Tot i això, Falcó recorda que 
“gairebé tots som persones jubi-
lades i  necessitem que la gent jove 
també s’impliqui”.  
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actualitat política

La setmana passada la secció local 
d’ERC va convidar l’alcalde de Va-
carisses, Antoni Masana i Ubach, en 
un debat obert al voltant de gestió 
municipal dels residus amb l’objec-
tiu d’augmentar la recollida selecti-
va i el reciclatge a Castellar. Concre-
tament, Masana va explicar a la Sala 
Lluís Valls Areny d’El Mirador com la 
implantació majoritària de la recolli-
da porta a porta a Vacarisses ha fet 
que a hores d’ara la recollida selectiva 
a la vila vallesana s’enfili fins al 80%.

Tot i que Vacarisses és un muni-
cipi força més petit que Castellar, amb 

ERC debat sobre la gestió de residus

L’alcalde de Vacarisses, Antoni Masana, i Sílvia Nicolàs en l’acte organitzat per ERC. || R.G.

gairebé 7.000 habitants, comparteix 
algunes similituds amb la vila per-
què els habitants estan disseminats 
entre el nucli urbà i les urbanitzaci-
ons. “A Castellar hi ha una certa 
sensació d’optimisme perquè cada 
any la recollida selectiva puja una 
mica, però som molt lluny d’arri-
bar als objectius desitjables d’una 
recollida selectiva com cal. És una 
qüestió que no es pot endarrerir i 
que cal afrontar amb molta valen-
tia i decisió”, va remarcar Sílvia Ni-
colàs, presidenta d’ERC Castellar. 
“El porta a porta és un dels siste-

mes més efectius que hi ha per fer 
de la recollida selectiva un èxit, i al 
nucli urbà de Castellar podria tenir 
un encaix bo, com també un sistema 
híbrid. Hi ha municipis com Berga 
que també ho han implementat, i 
com Vacarisses, és una altra expe-
riència d’èxit”, va afegir.

Quant a Vacarisses, Antoni Ma-
sana va explicar que el canvi de model 
de gestió de residus va tenir un impac-
te immediat en la recollida selectiva. 
“En quatre anys Vacarisses va pas-
sar del 39% a un 80%,  i ara som al 
84%. Els objectius europeus mar-
quen que s’ha d’arribar al 90%, que 
només el 10% dels residus que gene-
rem vagin a parar al rebuig. Tenim 
17 urbanitzacions i un nucli urbà 
que no és tan gran com el de Caste-
llar, però sí amb cases i carrers es-
trets, i es fa el porta a porta. La gent 
s’hi ha adaptat”, va detallar. “La re-
collida porta a porta és una mica 
més cara, però amb el retorn es re-
cupera. Vivim un moment d’emer-
gència climàtica i no s’ha de fer una 
lluita partidista, sinó que els ajun-
taments han de ser valents per im-
plantar el millor sistema per a cada 
municipi”, va concloure.    || R. GÓMEZ

ERC | RECOLLIDA SELECTIVA

Dilluns el Consell de Ministres va 
aprovar via reial decret la modifi-
cació de l’impost sobre la plusvà-
lua municipal per ajustar-lo a la 
sentència del Tribunal Constituci-
onal que el deixava sense efecte si 
no es reformava. Els ajuntaments 
tindran sis mesos per adequar les 
seves ordenances fiscals tenint en 
compte la modificació. En el cas de 
Castellar del Vallès, el pressupost i 
les ordenances corresponents van 
ser aprovades el 18 d’octubre.

La plusvàlua és un impost di-
recte que apliquen els ajuntaments 
en els casos de venda, donació o he-
rència d’un habitatge que grava la 
revalorització que ha pogut anar 
acumulant amb el pas dels anys 
des de la compra al traspàs. Aques-
ta mecànica de funcionament –
el mètode de càlcul– és la que el 
Constitucional ha sentenciat com 
a inconstitucional i és per això que 
ara la proposta del Consell de Mi-
nistres pretén adaptar-se als vai-

Nous sistemes per 
calcular la plusvàlua

ORDENANCES | AJUNTAMENT

No s’haurà de pagar si la venda de 
l’habitatge no genera beneficis

vens del mercat immobiliari i que 
la revalorització s’ajusti al màxim 
a la realitat. La fórmula triada és la 
creació d’uns nous coeficients que 
seran aplicats sobre el valor cadas-
tral i s’actualitzarà cada any apare-
llant-lo a la realitat del mercat. L’ob-
jectiu és no penalitzar vendes amb 
un impost quan no hi ha guanys com 
va passar amb l’esclat de la bombo-
lla immobiliària.

En el cas concret de Castellar, 
el pressupost del 2020 tenia pressu-
postat una recaptació d’aproxima-
dament un milió d’euros en concep-
te de plusvàlua, una recaptació que 
un cop acabat l’exercici econòmic 
caldrà veure quin abast real té. En 
aquest sentit, segons diversos estu-
dis apareguts als mitjans nacionals, 
la recaptació de plusvàlues va su-
posar per a l’Ajuntament de Caste-
llar 2,8 milions l’any 2019, xifra que 
suposar llavors el 18% del total dels 
impostos recaptats pel consistori. 

 || REDACCIÓ

Es va donar a conèixer l’experiència del sistema porta a porta  de Vacarisses
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actualitat

Ja han començat alguns dels cursos 
que ofereix El Mirador aquest curs. 
D’una banda, la Introducció a la fabri-
cació digital. L’objectiu principal del 
curs és adquirir coneixements sobre 
el disseny digital, tant en 2D com 3D, 
el funcionament i utilització de les 
tecnologies de fabricació digital (im-
pressió 3D, tall làser i tall de vinil) per 
tal de conèixer la manera d’obtenir 
peces, productes i prototips.

El curs, de 60 hores i gratuït, 

En marxa  nous cursos a El Mirador

El dia 14 l’Espai Tolrà 
acull la 51a Trobada, 
amb expositors 
de tot Europa

s’adreça a la ciutadania en general 
amb coneixements d’informàtica a 
nivell d’usuari. El curs es fa dilluns, 
dimecres, dijous i divendres, de 9.30 
a 13.30 h.

L’altre curs que ha començat  
és el de competències digitals bàsi-
ques per a la recerca de feina. El curs,  
de 18 hores i destinat als usuaris del 
Servei Local d’Ocupació, abordarà 
la gestió d’arxius i carpetes, el trac-
tament de la informació i els dife-
rents navegadors , la utilització d’un 
navegador (pestanyes, historial i fa-
vorits) ensenyant com buscar infor-

DIGITAL | OFERTA FORMATIVA

COL·LECCIONISME | MUNTADORA

 Redacció

Aquest diumenge 14 de novembre, 
l’Espai Tolrà acollirà la 51a Trobada 
o meeting internacional de la Coca-
Cola organitzat pel Museu de l’An-
toni. “Sempre celebrem la troba-
da de Castellar al novembre i a la 

 Jordi Rius

primavera es fa l’altra trobada in-
ternacional a Atlanta”, explica Jordi 
Martínez, que ha agafat el relleu del 
seu pare al capdavant del museu i de 
l’organització de la trobada. 

A l’esdeveniment, amb entrada 
lliure entre les 10 i les 15 hores, es do-
naran cita col·leccionistes de Grècia, 
Bèlgica, Itàlia, Portugal i França.  Per 
a aquesta edició, s’han creat 75 am-
polles de cava i de Coca-Cola com-
menmoratives de la trobada, a més de 
2.000 carnets del Coca-Cola Collec-
tors Club Spain, creat ara fa 21 anys.  

També hi haurà una parada 
d’antiguitats i d’objectes militars 

del museu del castellarenc Andreu 
Planas. La darrera trobada que es 
va fer a Castellar del  Vallès va ser el 
novembre del 2019, coincidint amb 
el fet que l’Espai Tolrà també era 
un col·legi electoral en les eleccions 
al Congrés i al Senat. Aleshores, la 
trobada va tenir algunes absències 
destacades, però aquest any s’espera 
poder recuperar un bon nombre d’ex-
positors, sobretot gràcies al fet que 
el gruix de la pandèmia s’ha superat 
i facilita el viatge dels col·leccionistes 
cap a Castellar.

A l’edició del 2019, una de les 
novetats van ser les llaunes de sa-

bors estranys com  herbes aromàti-
ques, picant o cafè. A més d’ampolles 
i llaunes de Coca-Cola, els visitants 
i també altres col·leccionistes, que 
aprofiten per intercanviar produc-
tes,  poden trobar vasos, roba, jogui-

nes, pòsters, calendaris, pins, imants, 
taps... Només  el Museu de l’Antoni té 
un catàleg  de 3.000 ampolles, a més 
de diversos articles de marxandat-
ge de la marca de refrescos de dife-
rents èpoques.

Les ampolles commemoratives de la trobada d’aquest cap de setmana. || CEDIDA

Inauguració del curs de competències bàsiques per a la recerca de feina. || AJUNTAMENT

Un diumenge ambientat amb 
productes de la Coca-Cola

mació; el correu electrònic, video-
conferències (Zoom, Meet, Skype, 
Hangouts…); comunicació textual 
(xats, sistemes de missatgeria, etc.) 
i l’ús bàsic de xarxes socials com a 
mitjà de comunicació.

Encara hi ha alguns cursos amb 
preinscripció oberta, com diferents 
nivells de conversa en anglès i fran-
cès, cercar i filtrar informació a la 
xarxa, un taller de selecció per com-
petències o iniciació als fitxers digi-
tals i emmagatzematge. Podeu tro-
bar informació a castellarvalles.cat/
inscripcionsmirador. 
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

  Rafa Homet* 

 Pau Castellví*

és endavant parlarem 
de la notícia de la set-
mana: la connexió rà-
pida amb autobús entre 
l’estació de tren de Sa-

badell i Castellar. Fa molts anys que la 
gent d’ERC ho reivindiquem com una 
prioritat i entenem que no s’està expli-
cant massa com toca, però ja en parla-
rem tranquil·lament. 
Els voldria explicar un tema directa-
ment relacionat però que va més enllà: 
la connexió de Castellar amb la resta 
del país. Les oportunitats que perdem 
quan el municipi es conforma en ser ac-
cessori en lloc de protagonista. I miro 
d’explicar-me: 
Vinc de visitar una empresa d’altíssim 
valor afegit i de tecnologia capdavan-
tera. Tota la conversa ha anat de com 
connectar-se amb hubs tecnològics in-
dustrials de Terrassa i Sabadell, lite-
ralment d’esquena a Castellar. I aquí 
perdem una oportunitat: l’empresa fa 
el que ha de fer, connectar amb la ca-
dena de valor i de coneixement del seu 
sector. Qui no està fent la seva feina és 
Castellar, que no ofereix connexions 
atractives a la tecnologia i a la ciència 
i a la creació. Com a molt, accions aïlla-
des pensades per a espectadors, per a 
consumidors, sense crear el valor afe-
git necessari que doni oportunitats a 
la nostra vila. 
En posaré un parell d’exemples: el 
BRAM! o la Setmana de la Ciència. 

quests darrers mesos, 
les xarxes socials del 
Sr. Alcalde i L’Actual 
van plenes de les noves 
actuacions de l’Ajunta-

ment en matèria de manteniment 
de la via pública. En més de 14 anys 
de govern del PSC a Castellar, mai 

M

A

D’autobusos, indústria i 
cultura

Posar els carrers i les 
places de Castellar al dia, 
14 anys després

Tenim un magnífic festival de cinema 
social organitzat a quatre mans pel Ci-
neclub, que fa la seva feina i molt ben 
feta, i per la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament, que només fa una part 
de la feina que hauria de fer: si volem 
fer progressar el nostre municipi i la 
gent que hi viu, hem de crear les in-
fraestructures necessàries per crear. 
El valor afegit, el creixement cultu-
ral no ve de seure i mirar. Ve de crear, 
d’aprendre, de ser espectador crític 
perquè s’entén el llenguatge, s’ha tre-
ballat i experimentat, i això permet 
entendre la grandesa del que es veu. 
El BRAM!, des de l’òptica de l’Ajunta-
ment, hauria d’anar acompanyat del 
foment de la creació, de programes 
estables sobre creació audiovisual a 
escoles, a El Mirador i a La Fàbrica. 
Amb aquesta especialització en audi-
ovisual, Castellar tindria un potencial 
al qual renuncia ara. 
Si fem anar la rodeta del ratolí i aixe-
quem la perspectiva del Google Maps, 
ubicarem Castellar connectant un parc 
natural amb l’àrea metropolitana i tot el 
seu teixit industrial, amb dues univer-
sitats a pocs quilòmetres de distància. 
Aquest és el gran valor de Castellar, re-
ivindicar-se com a connector del parc 
natural i les estructures de la indústria 
i el coneixement. Per això una setma-
na temàtica amb alguns actes aïllats 
en un programa benintencionat resul-
ta clarament insuficient. Voler-ho ser 
tot, a la pràctica, és acabar no sent res.  
Castellar necessita estratègia i visió de 
futur. Per tenir visió de futur i estratè-
gia cal tenir una sòlida potència cultu-
ral. I no anem per aquest camí, la qual 
cosa és una llàstima.

* Portaveu grup municipal ERC

continua a la pàgina 11

Per primera vegada i sense que servei-
xi de precedent vull  felicitar l’Ajunta-
ment o qui sigui que ha organitzat els 
concerts de Marco Mezquida i Concert 
Paradiso: sensacionals, extraordinaris.  
El que és una vergonya és que l’Audi-
tori no fos ple a rebentar.

Felicitacions

 Rafael Estrada

El divendres 5 de novembre el meu 
fill va tornar de l’escola amb un ele-
gant catàleg preparat per la Regido-
ria de Cicles de Vida de l’Ajuntament 
sobre les activitats extraescolars a la 
nostra vila. El catàleg està molt bé. 
Té un disseny elegant i podria ser 
fins i tot d’utilitat si ens hagués arri-
bat dins dels terminis que pertocari-
en per informar a les famílies sobre 
aquest tipus d’activitats. Quin sen-
tit té rebre aquest catàleg un mes i 
mig després de començades totes 
les activitats extraescolars? Comen-
tat amb pares d’una altra escola (no 
fos cas que el problema de distribu-
ció tardana fos de la nostra escola i 
no pas de l’Ajuntament), diuen que 
el van rebre a finals d’octubre. Com 
pot ser que l’Ajuntament es gasti uns 
bons calerons en un catàleg de tan 
poca utilitat? Diuen que hi han incor-
porades activitats nadalenques, per 
Setmana Santa o estiu, i que l’actua-
litzaran amb modificacions i informa-
cions sobre aquestes activitats. Espe-
rem que ho facin abans de Nadal per 
a les activitats nadalenques, etc. Una 
publicitat que vulgui realment arri-
bar a les famílies sobre les extraes-
colars s’hauria de preparar al juliol. 
Com que això potser és una quime-
ra, a primers de setembre, les famíli-
es del poble haurien de tenir-hi accés 
degudament publicitat.
Incorpora, a més, aquest catàleg, 
una extraescolar promoguda per 
l’Ajuntament a la qual a finals de se-
tembre teníem apuntat al nano i que, 

Activitats extraescolars

 Jose Luis Porras Duran

amb tota la documentació presenta-
da, i a dos dies laborables de l’inici 
de l’activitat, se’ns va informar que 
anul·laven. Igual que ja ens va pas-
sar en una altra extraescolar, també 
de l’Ajuntament, ara fa dos anys, lla-
vors amb l’excusa que no hi havien 
prou inscrits. I si fessin una correc-
ta publicitat?! Quantes de les activi-
tats promogudes per l’Ajuntament en 
aquest catàleg, rebut amb tant endar-
reriment per les famílies, finalment 
no s’estan duent a terme?! Agrairí-
em  una resposta i rectificació. Que 
l’any vinent no ens hi tornem a trobar.

el manteniment dels carrers havia 
estat tant present a l’agenda política i 
als pressupostos. Per això és normal 
que algú es pregunti: què ha canvi-
at perquè el mateix equip de govern 
del PSC que mantenia els carrers 
l’any abans de les eleccions, passi 
a fer-ho de manera més constant? 
Què ha canviat perquè hagi passat 
d’invertir en carrers molt concrets 
a fer-ho també en altres indrets del 
municipi que no donen tant rèdit po-
lític a un equip de govern del PSC? A 
través de les properes línies, inten-
to aportar llum a aquestes qüestions 
perquè cadascú pugui arribar a les 
seves pròpies conclusions. 
L’equip de govern socialista d’abans 
que Esther Font i un servidor, de 
Junts, arribéssim a ser regidors, el 
2019, destacava per inversions tan 
icòniques com la del castell infan-
til de fusta de la plaça de la Fàbri-
ca Nova (davant l’Espai Tolrà) per 
270.000 €, o afirmacions com la del 
tinent d’alcalde (llavors) Aleix Cana-
lís en un ple dient que “Castellar no té 
cap problema d’aparcament”. S’ha-
via de dificultar el trànsit i estaciona-
ment del vehicle privat, deien, per-
què la gent caminés més i anés més 
en bici. No és la meva intenció fer una 
crítica generalitzada, però està clar 
que no hi ha una estratègia de muni-
cipi. Els problemes s’han estat gesti-
onant a petició del veïnat (una veïna 
es queixava d’una rajola trencada i 
s’arreglava llavors, i només llavors), 
no per sistema: és molt més econò-
mic fer-ho així i, a més, així tothom 
que es queixa se sent important i 
ben tractat quan finalment s’actua. 
El poble, però, s’ha descuidat i la dei-
xadesa s’havia incrementat fins a ni-
vells sense precedents.
Doncs bé, després de 13 anys funci-
onant així, el 2020 arriba la pandè-
mia a Castellar i l’equip de govern 
accepta per primer cop un princi-
pi que des de Junts reclamàvem 
des que vam entrar a l’Ajuntament: 
cal que a Castellar, especialment en 
temps de crisi, es prenguin les deci-
sions per consens amb altres grups. 
Després de temps insistint que no 
n’hi ha prou de governar a cop de 
decret i majoria absoluta, apostem 
conjuntament per crear la taula de 
crisi; un mecanisme entre regidors 
en què durant mesos treballem braç 
a braç tots els grups per teixir solu-
cions als principals problemes de 

Castellar. En pocs mesos (de març 
a juliol) tots els grups de l’oposició 
aportem les nostres idees. Des de 
Junts proposem un pla de xoc i hi 
aportem més d’una vintena de pro-
postes, moltes de les quals queden 
recollides. Aconseguim, a iniciativa 
del grup de Junts al Congrés dels 
Diputats de Madrid, que Hisenda 
cedeixi i els Ajuntaments puguem 
fer servir els nostres estalvis muni-
cipals, els romanents de tresoreria 
(que fins llavors es quedava l’Estat 
per eixugar el seu dèficit).
A partir d’aquest moment, algunes 
prioritats que des de Junts per Cas-
tellar posàvem sobre la taula les 
comença a adoptar com a pròpies 
l’equip de govern: més neteja i man-
teniment de carrers i places, corre-
gir el greuge comparatiu de les ur-
banitzacions i Sant Feliu (que també 
paguen impostos), mantenir millor 
la jardineria del poble, ajudes al co-
merç de proximitat, i moltes més. 
Les modificacions pressupostàries 
que ens van permetre començar a 
fer ús de més de 10 milions d’euros 
de romanents es van portar a terme 
a través d’aquest sistema. 
El que ha canviat fonamentalment 
és que des de fa un any i mig hi ha 
grups que podem fer aportacions que 
es valoren i s’adopten per un equip 
de govern que té majoria absoluta i 
fins fa poc no considerava necessa-
ri incloure cap altre grup a la taula 
de decisions. Des que vam arribar 
a l’Ajuntament l’any 2019, a Junts 
hem fet els possibles (i més) perquè 
el manteniment i la neteja de totes 
les places i carrers del nostre muni-
cipi siguin qüestions absolutament 
prioritàries per a l’Ajuntament. Per 
això, el 2021 des de Junts fem 41 pro-
postes per treure Castellar de la crisi 
i posar el municipi al dia i, finalment, 
arribem a 8 acords estratègics amb 
l’equip de govern a canvi de la nostra 
abstenció als pressupostos del 2022. 
Un dels principals acords a què arri-
bem és el compromís de prioritzar 
el manteniment de carrers i places, 
elaborant a més a més un pla d’ac-
ció que planifiqui les actuacions en 
funció de la urgència de cada proble-
màtica. Aquest procediment, quan 
s’implementi, ha de posar fi a l’ar-
bitrarietat que ha caracteritzat el 
manteniment fins ara al nostre poble.
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opinió

na vegada més i, vull 
creure que no és per 
distreure l’atenció 
sobre coses d’aquelles 
que realment tenen im-
portància, gran part de 

la premsa –esportiva i no esportiva– 
està centrada en la incorporació de 
l’exjugador blaugrana, Xavi, com a 
nou entrenador del primer equip del 
Futbol Club Barcelona. En aquest cas 
concret els titulars que podem llegir 
van molt més enllà que una contro-
vertida “taula de diàleg”; fins es veuen 
amb cor de fer servir el terme “nego-
ciació”... i no siguem il·lusos: “les ne-
gociacions quan van acompanyades 
pel dringar dels calerons sempre solen 
ser ben ateses”.
Avui, escoltar aquesta notícia m’ha 
portat a la memòria una “negocia-
ció” indirectament esportiva que vaig 
viure fa molts anys. Un diumenge al 
matí m’adreçava a Sant Joan de Vila-
torrada (abans Sant Joan de Torru-
ella) amb la Vespa per tal de presen-
ciar el partit setmanal de Lliga de la 
UE Castellar. Uns cinc-cents metres 
després de superar el túnel de Bogu-
nyà, a l’altura de Castellvell i el Vilar, 
vaig creuar-me amb una comitiva de 
motos de la Guàrdia Civil que de ben 
segur estava a punt de distribuir-se 
per començar el seu servei dominical. 
Un dels agents, amb el braç esquerre, 
em va fer un senyal perquè m’aturés 
al voral. El meu pare, Siscu, a qui por-
tava de paquet, em va dir: “tira, tira 
que no t’ho diuen a tu”. Evidentment, 
no li vaig fer cas a ell i sí, en canvi, al 
guàrdia civil i la vaig encertar de ple. 
En poc menys d’un minut estàvem 

  Sense títol 669. || JOAN MUNDET

Pagant i feliços

U PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

 Àngela Bailén*

ivendres passat vam 
tenir el privilegi de 
poder comptar amb 
la presència de David 
Trueba a la inaugura-

ció del BRAM! A més de cineasta, pe-
riodista i escriptor, la seva interes-
sant conversa durant l’entrevista i el 
col·loqui posterior,  les  sàvies i sere-
nes reflexions parlant del tema de la 
pel·lícula  que presentava, A este lado 
del mundo, sobre un tema tan com-
plex, sensible i controvertit com és el 
drama de la immigració, ens van fer 
reflexionar en general i també con-
cretament quan va parlar de la fre-
dor dels números en el món social, de 

D
La fredor de les xifres

ve de la pàgina 10

són madures”, “que si tomba que si 
gira” debo sancionarlo con dos mil 
quinientas pesetas”... He d’admetre 
que jo temia la reacció del meu pare 
que, fins aleshores, encara no havia 
dit fava. Quan tot d’una va agafar la 
paraula amb aquell castellà tan pe-
culiar amb què s’expressava, ja vaig 
començar a tremolar. Jo era del tot 
conscient que, arribats a aquest punt, 
arrencava la veritable “negociació” de 
què he parlat abans: “¿dos mil quini-
entas pesetas? ¡Por amor de Dios: no 
hay derecho! Le explico. Mi hijo está 
de permiso de la mili i no hemos co-
metido ningún crimen. Vamos a San 
Juan de Turruella al fútbol. Ya sabe 

que cuando se está en la mili se va 
muy flojo de armilla... ¿no podría ha-
cernos un ‘arreglillo’, un descuento?” 
Per uns moments vaig poder obsevar 
com per sota el bigoti al guàrdia se li 
escapava el riure. Tal com és de supo-
sar, els anys d’Acadèmia els omple de 
tota mena de recursos de persuasió. 
Així, doncs, sense deixar de redactar 
la “minuta” ni alçar el bolígraf del bloc, 
l’home va respondre amb un lacònic 
i incontrovertible: “¿Usted se piensa 
que esto es un supermercado, o qué?”. 
A partir d’aquell moment, només caic 
a recordar que amb la meva accepta-
ció de culpa signada als dits i, tot atu-
rant el trànsit per tal de facilitar la 

nostra incorporació a l’actual C-55 (en 
aquelles dates C-1411) direcció Man-
resa, l’home es va acomiadar de nos-
altres amb un “Que tengan un buen 
día, señores”...
Penso que la millor conjura per pair 
allò que acabàvem de viure fou una 
nova i recurrent sentència del meu 
pare just abans d’entrar al camp de 
futbol: “Saps què et dic? Anem a es-
morzar de debò. Ja no ve d’aquí. Fem-
nos la idea que, avui, ens hem fet por-
tar en taxi”.
Per cert heu de saber que, posats a 
trepitjar allò que tots sabeu i que no 
em cal esmentar, vam perdre el par-
tit per tres a un.

com canviava la perspectiva i la mira-
da, quan aquelles xifres les persona-
litzem i els posem nom, cognom o la 
història i el drama que hi ha al darre-
re, quan les humanitzem i deixem de 
banda que són una xifra o una freda 
estadística més.
I lligant amb tot això caldria posar en 
valor la feina que fan les persones que 
estan atenent altres persones, tant 
nouvinguts com les més vulnerables 
de la nostra societat, aquella part que 
no veiem o no volem veure perquè pot-
ser ens incomoda, perquè ens recor-
da que nosaltres hem tingut més sort 
per haver nascut en un altra banda 
del món o en una altra família. El col-
lectiu que hi ha al darrere atenent les 
persones, des dels que els rescaten al 
mar, als que atenen els nouvinguts, 
les treballadores i treballadors soci-
als, educadores i educadors, aquestes 
persones no poden permetre’s el luxe 

de mirar cap a un altre cantó. Perquè  
aquell jove que ha creuat l’Estret bus-
cant “el primer món”, o aquella emba-
rassada que puja a una pastera per-
què sap que allà  on vol arribar, posant 
en risc la seva vida i la del seu nadó, hi 
ha vacunes per al seu fill, o aquell des-
nonament d’aquella família com una 
xifra més, sabent el nom  i el drama 
que hi ha al darrere, aquelles famílies i 
aquells infants que pels equips d’aten-
ció a les persones, tenen cara i ulls, i 
sovint una dura història a l’esquena, 
el col·lectiu professional del món so-
cial no llegeix una freda xifra ni una 
freda estadística.
Durant aquest temps de pandèmia 
que hem agraït als sanitaris i al món 
educatiu, que han estat a primera línia 
atenent quan gairebé tot restava tan-
cat, avui m’agradaria agrair també la 
feina que s’ha fet i es fa des del món 
social, durant la pandèmia, perquè els 

rodejats per una pila de funcionaris 
vestits de verd que, de mica en mica, 
van anar fent-se fonedissos i abando-
nant el seu company per tal que esban-
dís, en solitari, la seva feina. L’home 
s’adreçà a mi amb un lacònic i inqui-
sidor “Buenos días, usted no lleva pu-
estas las luces de cruce”.  Com podeu 
suposar-vos, jo vaig intentar defen-
sar-se amb un argument que, enca-
ra a dia d’avui mantinc: “¿Cómo que 
no? Acabo de cruzar el túnel. Forzo-
samente las tenía que llevar puestas 
para poder ver por donde circulaba. 
Al ver la luz del día, he encendido las 
de posición que usted mismo puede 
observar son las que todavía llevo pu-
estas”. El guàrdia, condescendent, va 
fer veure que es mirava el “fanal” de 
la moto i va espetar-me ràpidament: 
“ya sé que este tipo de vehículos lleva 
incorporada esta tercera luz”, pero 
según la normativa del “si tira que si 
arronsa”, “que si són verdes, que si 

drames i les necessitats no s’aturen, 
ans al contrari, empitjoren, i ara i sem-
pre perquè ells no poden llegir les xi-
fres, i es queden indiferents o mirant 
cap a una altra banda,  ja que només 
pot ser vocacional escoltar, intentar 
buscar solucions i ajudar quan el sis-
tema, com malauradament sabem, té 
uns límits i no poden fer tot el que els 
agradaria, per moltes ganes i volun-
tat que hi  posin. Per a ells no poden 
ser una freda estadística ni xifres ni 
números, són persones que els de-
manen ajut.
Perquè és una qüestió d’atzar el lloc 
del món on neixes o la família a què 
pertanys, siguem conscients quan 
llegim una xifra o dada anodina el 
munt d’històries que hi poden haver 
al darrere.

* Regidora d’Atenció Social, Cooperació i 

Nova Ciutadania

Evidentment els compromisos cal 
complir-los, i ara a Junts ens toca 
assegurar-nos que l’equip de govern 
els compleix. Però veiem molt posi-
tivament que després de tant esforç 
s’actuï per posar els carrers i les pla-
ces de Castellar al dia. 
Per acabar, vull agrair des d’aquí a 
totes les persones que us queixeu 
i sumeu sovint forces amb nosal-
tres (sovint sense votar a Junts) per 
posar fi al descuit i a la deixadesa a 
què ha sigut sotmès durant anys el 
nostre poble. 
Els canvis comencen per petites ac-
cions i entre tots, conjuntament, 
estem aconseguint que el govern faci 
la seva feina.

*Regidor portaveu de Junts per Castellar
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El perímetre decanta la balança (80-74)
Disset triples donen la segona victòria de la temporada al CB Castellar, després de superar el Sant Gervasi

El CB Castellar va aconseguir la se-
gona victòria de la temporada des-
prés de superar per 80 a 74 el Sant 
Gervasi, un rival directe a la zona 
baixa de la taula. El 65% dels punts 
dels castellarencs van ser des de la 
línia de 6,75, havent transformat un 
total de 17 triples, que van servir 
per remuntar el marcador en l’úl-
tim quart.

Un parcial de 0-8 en l’inici del 
primer quart no feia presagiar res de 
bo en el partit de la sisena jornada 
de Lliga entre el Castellar i el Sant 
Gervasi. Els locals van sortir ador-
mits a la pista i l’encert dels visitants 
servia per decantar la balança al seu 
favor, ja que aconseguien tres triples 
en les quatre primeres cistelles, amb 
un inspirat Marc Díaz com a expo-
nent principal. Albert Germà pri-
mer i Albert Cadafalch després, van 
mantenir amb vida els groc-i-negres, 
que van reaccionar amb dos triples, 
tot i que van seguir molt fluixos en 
atac i defensa, i els de Mollet es van 
emportar el quart amb un contun-
dent 14-26.

A l’inici del segon, un parcial 
local de 5-0 era neutralitzat per un 
nou triple dels visitants, que eren 
capaços d’ampliar la diferència a 14 
punts. Sense indicis de reacció, era 
Pau Viladomat qui obria la caixa dels 
trons: un triple seu posava fi a gaire-
bé dos minuts de sequera anotado-
ra. Des de llavors, un  nou parcial de 
12-2 amb quatre triples consecutius, 
va reduir la distància a només cinc 
punts. Dels vuit llançaments de camp 

 Albert San Andrés

Pau Viladomat va estar impecable des de la línia de 6,75 amb un 4/4 en encerts. || A. SAN ANDRÉS

Encara en període de recuperació, 
la tenista Georgina Garcia va ser la 
comentarista de luxe a Teledeporte 
de la fase final de la Billie Jean King 
Cup, coneguda anteriorment com a 
Copa Federació. La castellarenca va 
ser l’analista tècnica del periodista 

especialitzat en tenis Arseni Pérez, 
en què va mostrar el seu habitual bon 
caràcter. La competició, disputada 
a l’O2 Arena de Praga, va coronar la 
selecció russa per 2-0 contra el com-
binat suís. Kasatkina i Samsonova van 
aconseguir els dos punts pel seu país.

Georgina Garcia, 
comentarista de luxe de 
la Billie Jean King Cup

del Castellar en el quart, sis eren tri-
ples. Però els de Toni Sáez es feien 
forts en els tirs lliures per arribar al 
descans dominant per vuit de dife-
rència (36-44).

Quan el pessimisme comen-
çava a apoderar-se del Puigverd, 
l’equip era capaç de reaccionar per 
aconseguir un 7-0 i posar-se a només 

un punt (43-44) i tornar a creure en 
la victòria. Tot i que els molletencs, 
amb un 0-6, eren capaços d’aguantar 
l’embat, poc podien esperar quatre 
triples més dels de Quim P. Alarcón, 
que aconseguien deixar el parcial en 
un interessant 57-58 per afrontar l’úl-
tim període amb garanties.

Els locals van necessitar quatre 

minuts més per capgirar el marca-
dor per primera vegada en el partit 
(65-63), un aspecte que ja no hauria 
de canviar en la resta de minuts, en 
què els groc-i-negres mantenien el 
cap fred i es veien afavorits per l’en-
trada en bonus del rival quan falta-
ven dos minuts. Tres triples més van 
ajudar a fer la feina i un 6/7 en tirs 

lliures la van assegurar. Els de Sáez 
només aconseguien tres punts en 
els últims cinc minuts, i arribaven 
al 80-74 final.

Les xifres de triples van ser 
espectaculars, amb el 64,75% dels 
punts dels castellarencs en encerts 
de tres punts. Amb 17 de 39, dos ju-
gadors van aconseguir el 100% d’en-
cert: Pau Viladomat amb 4/4 i Marc 
Claver amb 3/3. Germà va signar un 
4/9; Carlos Montero, 3/5; Max Cla-
ver 2/4, i Cadafalch 1/9.

“Hi ha hagut dues parts: l’ini-
ci, en què hem sortit adormits i el 
rival ha marcat diferències, i la 
segona, en què l’equip s’ha sabut 
recuperar”, ha explicat el tècnic 
Quim P. Alarcón. “Hem aguantat 
molts minuts en què ens apropa-
ven, però no érem capaços de cap-
girar el marcador i a l’últim quart 
hem arribat amb confiança, sere-
nitat i jugant bé a bàsquet. S’ha 
vist l’equip que estem buscant amb 
molta compenetració, sabien quan 
llançar i quan penetrar. Jugaven 
en equip, que és allò que ens dona 
aquell plus per poder competir 
cada setmana”.

“Guanyar aquests partits és 
molt important per la confiança 
que donen a l’equip, més fins i tot 
que per la classificació”, sentencia.

Aquesta és la segona victòria 
en Lliga de l’equip, que amb un ba-
lanç de 2-4 es consolida en la vuitena 
posició, fora de les posicions de des-
cens, abans de visitar el seu imme-
diat perseguidor la setmana que ve, 
el Círcol Cotonifici badaloní, que va 
aconseguir una important victòria en 
la visita del CB Granollers (65-52). 
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Per primera vegada aquesta tempora-
da, la UE Castellar va deixar escapar 
els tres punts en un partit de Lliga. Va 
ser contra el FC Joanenc, que va impo-
sar el seu joc i va saber col·lapsar l’atac 
local durant els 90 minuts. Els blanc-i-
vermells van topar amb un equip dur i 
amb un arbitratge fluix, que va perdonar 
dos penals i una expulsió als visitants.

Havia d’arribar i ha estat en la jor-
nada sis a casa, contra un rival directe a 
la part alta de la taula. El Castellar no va 
poder fer front al joc rival, que va desta-
car per la duresa defensiva i la permis-
sivitat arbitral durant els 90 minuts de 
partit. El matiner gol del visitant Carles 
Fernández al minut tres –amb possible 
fora de joc– va marcar de manera clara 
el desenvolupament d’un partit en què 
els castellarencs es van precipitar du-
rant la primera part, buscant desespe-
radament l’empat, però sense generar 
gaires ocasions clares per batre la por-
teria de Daniel Baquero.

Els locals van topar amb una de-
fensa de cinc homes ben col·locada i 
contra un rival molt físic que va saber 
controlar l’atac contrari una vegada i 
una altra. La desesperació va portar al 
col·lapse i l’equip va marxar al vestidor 
amb sensacions negatives.

El fred de la tarda va calar en els 
homes de Juan Antonio Roldán i Santy 
Fernández, que van buscar el revulsiu 
amb un triple canvi al 56. La sortida al 
terreny de joc de David López va donar 
més profunditat a l’equip, que va des-
bordar per la banda dreta, però totes 
les ocasions acabaven lluny dels tres 
pals o a la defensa visitant. Buscant la 
contra, els de Marc Viladrich no van 

Col·lapsats en atac (0-2)

Primera derrota de la temporada en Lliga de la UE Castellar. || A. SAN ANDRÉS

La UE Castellar perd el primer partit de la temporada contra el Joanenc

FUTBOL | 2A CATALANA

Ha trigat sis jornades, però per fi, l’FS 
Castellar pot dir que ja sap el que és 
guanyar a casa, després de golejar 
per 7-1 el CFS Manlleu. Els de Darío 
Martínez van quallar un partit per-
fecte, tot i que segueixen en vuitena 
posició per la retirada del Sant Joan.

És de sobra conegut pels ha-
bituals al Joaquim Blume que si al 
Castellar se’l deixa jugar, és un equip 
letal, i això va fer el Manlleu, un rival 
sense complexos que va arribar al 
Blume amb la intenció de disputar 
els tres punts als locals. Un plante-
jament, però, que no li va sortir bé, 
ja que al davant va trobar un rival al 
qual tot li va sortir bé, a diferència de 
les dues ocasions anteriors que va 
jugar a casa, en què encara no havia 
sumat cap punt.

L’equip va anotar aviat, però es 

va trobar amb un empat inesperat, 
que no va truncar les aspiracions, i 
va marxar al descans amb 3-1 favo-
rable. La segona va ser un festival de 
gols, amb Víctor del Olmo signant 
un hat-trick, un doblet de Pol Pérez, 
i un de Guillem Ramiro i Marc Mas.

“S’ha vist una bona millora 
de la competitivitat, que és en el 
que estem insistint. La setmana 
passada ja es va poder compro-
var a Sant Cugat i aquesta s’ha 
confirmat”, va explicar el tècnic 
Darío Martínez.

L’equip, però, ha vist com la reti-
rada del Sant Joan li ha restat els tres 
punts aconseguits en la victòria de la 
tercera jornada (5-6), que l’haurien 
col·locat en el tercer lloc de la classi-
ficació, abans de visitar el Sant Julià 
de Ramis.  || A. SAN ANDRÉS

L’FS Castellar aconsegueix 
la primera victòria a casa

Víctor del Olmo va ser un dels protagonistes del partit. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

generar gaires ocasions en la segona, 
veient com el Castellar seguia buscant 
l’empat sense èxit.

L’ennuvolament dels locals va 
donar pas a una nova jugada polèmi-
ca, quan a un defensor castellarenc li 
rebotava la pilota al braç quan era a 
terra i l’àrbitre xiulava un penal molt 
discutit al Joan Cortiella. Tot això just 
abans d’una ocasió errada de Marc Es-
trada, que no era capaç de convertir tot 
i haver-se plantat sol davant del porter.

Ricardo Sánchez (75’) va trans-
formar la pena màxima en els millors 
minuts del Castellar, que tot i el mar-
cador advers va seguir buscant el gol. 
Estrada era tombat per l’últim defensa 
al 85 i ni tan sols s’assenyalava la falta, 

una vermella directa de llibre, en què el 
jugador va escapar generant una clara 
ocasió de gol sense cap defensa més al 
davant. Podrien haver jugat mitja hora 
més que no haguessin marcat.

“No hem estat a l’altura del que 
requeria el partit. Sabíem que el Joa-
nenc és un bon rival i ha vingut amb 
molt respecte, amb cinc al darrere, 
que diu molt d’ells. Amb el 0-1 s’han 
animat i nosaltres hem estat espes-
sos a l’hora de triangular la pilota”, 
va explicar Santy Fernández després 
del partit.

La setmana que ve, l’equip visita-
rà el camp del Cerdanyola B (dissabte 
16.30 h), un altre rival de la part alta de 
la taula.  || A. SAN ANDRÉS
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Quarta victòria de la temporada per 
a l’HC Castellar, que referma el lide-
ratge  i segueix invicte en les cinc pri-
meres jornades de Lliga. Un 10-2 al 
CH Santa Perpètua referma els de 
Ramon Bassols, que ja han posat la 
directa per classificar-se com a pri-
mers de grup de la primera fase i 
poder lluitar sense ensurts per l’as-
cens de categoria.

L’equip grana no va tenir pietat 
d’un rival que va arribar al Dani Pedro-
sa com a cuer de la categoria i va des-
trossar el conjunt de Santa Perpètua 
en el partit amb més gols de la tempo-
rada pels locals.

Sense donar opció en el derbi 
vallesà i amb un Ferran Garcia es-
tratosfèric, que va anotar quatre 
gols i va portar la batuta del partit, 
Jordi Vegas amb dos més, Armand 
Plans, Gerard Tantiñá, Jaume Homet 
i Marc Grande van arrodonir la festa 
contra un Santa Perpètua desbordat, 
que va tastar el millor joc dels locals.

Amb 13 punts dels 15 possi-
bles, l’HC Castellar és líder, amb un 
marge de quatre amb el Mollet, sis 
amb l’HC Palau i a set del Cerdanyo-
la, tot i que els tres rivals tenen un 

Victòria que referma el liderat

L’HC Castellar referma el lideratge amb una golejada. || J. XICOLA

L’HC Castellar goleja per 10-2 el cuer Santa Perpètua

HOQUEI | 2A CATALANA RAL·LIS | C. CATALUNYA MUNTANYA

Sant Feliu de Codines és una de les cites més emblemàtiques del Cam-
pionat de Catalunya de Muntanya, on una victòria sempre deixa un re-
gust encara més dolç. En la 48a edició, Xavi de la Vega va ser un dels 
més destacats, ja que es va imposar amb el seu Peugeot 206 GTI en ca-
tegoria 2, en grup A i en classe 5. Amb un 18è lloc absolut i un novè en 
turismes, el castellarenc es va saber imposar al fred asfalt de la Pujada, 
que va provocar diferents accidents i problemes als participants. Amb 
un temps de 2:44,632 s, el pilot va superar en 4,417 el seu perseguidor 
principal, Arnau Raventós. La pròxima cursa serà a Ullastrell (5 i 6 de 
desembre), última cita del calendari.  || A. SAN ANDRÉS

De la Vega va aconseguir la victòria de categoria a Sant Feliu de Codines. || CEDIDA

De la Vega guanya a 
Sant Feliu de Codines

partit menys, ja que els de Bassols 
encara no han descansat, ho faran 
en dues setmanes.

Les xifres ofensives dels granes 
són destacables, amb un total de 26 
gols, que els col·loquen com a millor 
atac de la Lliga, vuit més que el Palau, 
el segon millor. En el capítol defensiu, 

amb 11 són la segona millor defensa 
–empatats amb el Palau i el Cerda-
nyola–, i sumen un més que el Mollet.

Aquesta setmana, l’equip visi-
tarà la pista d’un dels galls del grup, 
el Palau de Plegamans (dissabte, 20 
h), tercer classificat, per intentar se-
guir sumant.  || A. SAN ANDRÉS
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ATLETISME | CA CASTELLAR

VÒLEI | FS CASTELLAR

Gina Torres, campiona de
Catalunya dels 3.000 metres marxa

El sènior femení supera el 
Martorell (3-0) i és colíder 

L’estadi Joan Serrahima de Barcelona va acollir 
el Campionat de Catalunya de Tardor Promoció, 
on la castellarenca Gina Torres va proclamar-se 
campiona de Catalunya dels 3.000 metres marxa. 
L’atleta del CA Castellar va aconseguir la victòria 
amb un temps de 15:12,11, cosa que també signifi-
ca aconseguir el nou rècord sub-16 del club. Naia 
Aubià (16:34,88) de la UA Barberà, la va acompa-
nyar al podi.

L’equip sènior femení de vòlei de l’FS Castellar 
ja és colíder del grup A de Tercera Divisió ca-
talana, després de superar per 3-0 el CV Mar-
torell. La victòria, juntament amb la derrota 
del Bordils B, les col·loca en la posició de privi-
legi de la categoria.

Amb un contundent 3-0 (25-6/25-15/25-
22), les noies del primer equip van resoldre per 
la via ràpida el partit que va enfrontar el Puig-

verd amb l’equip del Baix Llobregat, un rival 
de la part baixa de la taula.

La sisena victòria de la temporada va ser-
vir per igualar en la classificació el Bordils, que 
va caure inesperadament per 3-1 contra l’Ins-
titut Montserrat Sant Gervasi. Empatats a 19 
sets a favor i només amb un més en contra pel 
Castellar, els equips empaten al capdavant de 
la taula, amb 18 punts.  ||  REDACCIÓ

En la prova, també va participar Edgar Pe-
drosa en els 1.000 m marxa sub-10, que es va que-
dar a les portes del podi amb un 6:19,45, un quart 
lloc, amb millor marca personal. Arnau Miralles 
(5:24,36), del Pratenc, va ser el guanyador.

D’altra banda, en la Marató de Barcelona, 
van ser tres els representants del club: Ivan Gaitán 
(2:56,22), Joan Mármol (3:01,20) i Enric Garcia 
(3:02,43).  || REDACCIÓ

HC Castellar - Santa Perpètua  10-2
Congrés - Mollet 2-6
Ripollet - Cerdanyola 5-5
Palau Descansa

Gironella Descansa
Sallent - Can Rull 0-1
N. Terrassa - Ripollet 0-4
UE Castellar - Joanenc 0-2
Sabadell B - Avià 6-0
Tibidabo TR - Calaf 3-1
Pirinaica - Can Trias 1-1
Berga - Cerdanyola B 4-2

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J06 2A CATALANA · GRUP I-A · J04

CE Sabadell B 15 6 5 0 1
FC Pirinaica 14 6 4 2 0
FC Joanenc 12 6 3 3 0
FC Cerdanyola B 10 6 3 1 2
CF Ripollet 10 6 3 1 2
CF At. Gironella 9 6 3 0 2
UD Tibidabo TR 9 6 2 3 1
UE Castellar 8 5 2 2 1
CFU Can Rull RT 7 6 2 1 3
UD Calaf 6 6 2 0 4
UD Can Trias 5 5 1 2 2
CE Berga 4 5 1 1 3
Natació Terrassa 4 5 1 1 3
UE Avià 2 5 0 2 3
CE Sallent 1 6 0 1 5

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 13 5 4 1 0
Mollet HC 9 4 3 0 1
HC Palau  7 4 2 1 1
Cerdanyola CH 6 4 1 3 0
CH Ripollet 2 3 0 2 1
CP Congrés 1 4 0 1 3
CH Santa Perpètua 0 4 0 0 4
 

Lloret - Sant Joan Retirat
Vacarisses - Sant Cugat 6-4
Badalona - Montornès 5-5
FS Castellar - Manlleu 7-1
Mataró - Santa Coloma 5-0
Pineda - Parets 1-7
Girona - Vilamajor 4-6
Ripollet - Sant Julià 5-5

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J06

CFS C. Mataró 15 6 5 0 1
Vilamajor CFS 12 6 4 0 2
AE Montornès  11 6 3 2 1
Parets FS 10 6 2 1 2
Sant Julià R. FS 10 5 3 1 1
Ràpid Santa Coloma 10 5 3 1 1
CE Vacarisses 10 5 3 1 1
FS Castellar 9 5 3 0 2
CEFS Manlleu 6 6 2 0 4
CF Badalona Futsal 5 6 1 2 3
Girona EFS 4 5 1 1 3
Sant Cugat FS 4 5 1 1 4
FS Pineda de Mar 4 5 1 1 3
Ripollet FS B 4 5 1 1 3
CFS Lloret 3 5 1 0 4

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Montgat - Mataró 82-79
Sant Josep - Sant Adrià 72-87
El Masnou - Lliçà 69-55
Círcol - Granollers 65-52
Pia - Santa Coloma 63-78
CB Castellar - Sant Gervasi  80-74

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP III · J06

UE Montgat   6 6 0
CB Santa Coloma   6 5 1
UB Sant Adrià   6 5 1
El Masnou Bàsquetbol  6 4 2
CB Sant Josep   6 3 3
CB Granollers   6 3 3
UE Mataró B   6 3 3
CB Castellar   6 2 4 
Círcol Cotonifici Badalona 5 2 3
Basquet Pia Sabadell   6 1 5
Sant Gervasi   6 1 5
CB Lliçà d’Amunt   5 0 5

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J07

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Rubí 15 5 5 0 0 
FS Castellar 11 5 3 1 1
CN Sabadell 9 5 2 2 1
Igualada VC 6 5 2 0 3
CV Andorra 4 5 1 1 3
AE Sandor B 0 5 0 0 5

3A CATALANA FEMENÍ · GRUP A · J07

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CH Bordils B 18 7 6 0 1
FS Castellar 18 7 6 0 1
Llars Mundet 14 7 4 1 2
AE Sandor  13 7 4 1 2
Institut Montserrat 11 7 3 1 3
CV Martorell 4 7 1 1 5
CEV L’Hospitalet 3 6 1 0 5
Vòlei Girona 0 6 0 0 6

Castellar - Arenys de Munt 3,5-0,5
Ripollet B - Castellar B 2-2
Castellar C - Jake C 2-2
Bergueda B - Castellar D 2-2
Palautordera - Castellar E 2-2
Castellar S12 - Vilafranca S12 2-2

ESCACS
CAMPIONAT INTERCLUBS · J04
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Quan el cinema travessa el mur
El cineasta David Trueba va inaugurar la 13a edició del BRAM! amb la pel·lícula sobre immigració ‘A este lado del mundo’

  Rocío Gómez

La catifa vermella va tornar a Caste-
llar del Vallès en una de les edicions 
més esperades del BRAM! Castellar 
es va tornar a posar de vint-i-un botó 
per acollir una mostra de cinema far-
cida de bones propostes que han atret  
l’atenció dels veïns i veïnes de la vila. 
La pel·lícula A este lado del mundo de 
l’escriptor, periodista i cineasta David 
Trueba va ser l’encarregada d’inaugu-
rar el festival de cinema divendres pas-
sat. Trueba, convidat de gala de la jor-
nada inaugural, va ser guardonat pel 
BRAM! el 2013 amb el premi especial 
del públic per la pel·lícula Vivir es fácil 
con los ojos cerrados, una producció que 
va acumular sis Goya, i va ser la cinta 
seleccionada per representar Espanya 
als Oscars. No és el primer Trueba que 
inaugura el BRAM! El seu germà, Fer-
nando, va ser el convidat estrella de la 
mostra el 2017 amb La reina de España.

Amb un Auditori expectant i pre-
parat, amb un punt d’eufòria contingu-
da, passades les 20.30 hores del vespre, 
va rebre entre aplaudiments el director 
del BRAM!, Pere Joan Ventura. Abans 
de la benvinguda oficial dalt de l’esce-
nari, per escalfar motors, es va pro-
jectar un teaser d’Un vas d’aigua per 
a l’Elio, un tastet del documental que 
prepara Ventura sobre la història de 
l’Elio Ziglioli, un maqui italià assassinat 
a Castellar el 1949 pel règim franquista, 
i de com la casualitat i també la tenaci-
tat d’una cosina va fer que més de 70 
anys després totes les peces del puzle 
encaixin per refer el camí i poder reu-
nir una família separada per la guerra. 
“El considerem un BRAM! de trans-
ició. Després del virus que ens ha 
donat la murga, estem en plena re-
cuperació”, va dir Pere Joan Ventu-
ra, amb un toc d’humor. En menys de 
tres mesos, el febrer del 2022, es pro-
gramarà una nova edició del BRAM!, 
en què es preveu que s’estreni el mun-
tatge final d’Un vas d’aigua per a l’Elio. 

El director de la mostra va des-
tacar –entre més aplaudiments– que 
aquesta edició és una mostra en què 
s’ha aconseguit la paritat: “tenim 
tants directors com directores”. 

‘Puck i la seva troupe’ seran a la plaça d’El Mirador, al BRAM!, diumenge.  || CEDIDA

David Trueba, al centre, acompanyat dels membres del Club Cinema Castellar i de membres de l’equip de govern municipal. ||Q. PASCUAL

PL. MIRADOR | FAMILIAR

‘Puck i la 
seva troupe’, 
al BRAM!
Diumenge 14, d’11 a 14 h i de 16.30 a 
19.30 hores, Puck i la seva troupe, de 
Tombs Creatius, visiten la vila amb 
motiu del BRAM! 2021. Ho fa amb 
una proposta familiar relacionada 
amb el cinema. “Volem portar el ci-
nema d’autor al carrer”, diu Car-

les Porta, un dels autors del projec-
te, juntament amb Toni Tomàs. La 
proposta és ben original, converteix 
una caravana Puck en un cinema “on 
la gent pot entrar, projectem pel-
lícules que pensem que són obres 
d’art”, afegeix. En aquest sentit, el 
públic podrà descobrir petites obres 
d’art, produccions internacionals 
que tenen un recorregut per festi-
vals però no a sales comercials ni a 
la televisió.  “Són petites obres emo-
cionants que han estat produïdes 
per artistes”.

Quan la companyia va fer 10 
anys va crear, al costat de la Puck, 
la idea de “la troupe”, que són jocs 

“A més hem aconseguit algunes pre-
estrenes i la participació d’entitats 
de Castellar com Suma+ o L’Aula, i 
de la castellarenca Teresa Font, que 
ha muntat la pel·lícula ‘Madres Pa-
ralelas’, d’Almodovar”, va explicar. 

Al seu torn, l’alcalde Ignasi Gi-
ménez, va reivindicar i agrair la tasca 
del Club Cinema Castellar Vallès 
(CCCV) no només per haver consoli-
dat el BRAM! sinó per mantenir viva 
una programació estable de documen-
tals i pel·lícules cada cap de setmana, 
tot i no tenir una sala de cinema. “És 
important no perdre, especialment 
després de la pandèmia i de la situ-
ació de confinament que hem patit, 
aquest espai de trobada entre tots”, 
va dir. L’alcalde va acabar insistint en 
la importància de reconquerir els es-
pais de cultura, els cinemes, els teatres 
i la resta d’equipaments perquè, tot re-

cuperant les paraules el president de 
L’Aula, Anton Carbonell “la cultura 
no cura, però guareix”.

Com és habitual, la comunicado-
ra Marina Antúnez va exercir de mes-
tra de cerimònies i va conduir la con-
versa que seguidament es va produir 
amb David Trueba, el protagonista de 
la jornada inaugural. Trueba, proper 
i amb un català de Madrid, com va dir 
ell mateix, après en la seva estada a 
Barcelona, va explicar tots els detalls 
de A este lado del mundo. Per comen-
çar és una pel·lícula que no s’ha exhi-
bit a les sales de cinema, sinó que s’ha 
projectat en festivals i es pot llogar a 
través de la web de Trueba. Això res-
pon, segons el director, a la necessitat 
de defugir dels circuits comercials. 
“És una indústria dominada per les 
grans cadenes de televisió i de dis-
tribució. Si estrenes una pel·lícula 

com aquesta  de manera generalit-
zada, en dues setmanes ha desapa-
regut”, va reconèixer. El cineasta ha 
apostat per una producció “incòmo-
da”, i ofereix una visió de la immigra-
ció “des d’una perspectiva que no és 
habitual”. “És una visió més antipà-
tica del conflicte i més ambigua. El 
personatge principal no té ideologia 
ni sensibilitat envers la qüestió, és 
una visió neutral i passiva, que és la 
perspectiva més majoritària a Euro-
pa”, va asseverar el director. En aquest 
sentit Trueba, va puntualitzar que és 
“una aproximació a la indiferència 
generalitzada, a la neutralitat”, a la 
sensació que és “un conflicte irreso-
luble” i que per tant hi tenim poc a dir 
i poc a fer. “S’aprofita per fer nego-
ci amb la contenció de la immigra-
ció”, va lamentar. I de fet, aquest és el 
punt de partida de la pel·lícula, un en-

ginyer a l’atur que rep l’encàrrec de 
millorar el mur de la frontera de Me-
lilla amb el Marroc. “Si neixes en un 
costat del món tens un destí ple de 
possibilitats, però si no tens aques-
ta sort... què has de fer? Esperar un 
destí fatal o buscar-te la vida perquè 
els teus fills tinguin un futur mi-
llor?”, va sentenciar. Com diu una de 
les protagonistes del film, “la deses-
peració és un trampolí”. Per a Tru-
eba, les pròximes generacions “sen-
tiran vergonya” per la manera com 
s’han abordat les polítiques migratò-
ries, des d’una lògica comercial i eco-
nòmica i no pas social i humanitària. 

Finalment, abans de la projecció 
del film i del col·loqui final conduït per 
Jaume Clapés, el convidat va recollir 
de mans dels membres del BRAM! el 
tradicional obsequi de la mostra: un sa-
quet de mongetes del ganxet. 

al carrer fets amb fusta, dinàmiques 
lúdiques, instal·lacions i intervenci-
ons. “Això va ser una simbiosi cre-
ada amb el Toni, que aporta l’expe-
riència de molts anys als jocs de 
carrer”. Per tant, els visitants po-
dran gaudir d’uns jocs inspirats en 
pel·lícules importants, que han tin-
gut molt bona rebuda.

També hi haurà espai per al di-
buix i la creació. Per això, es podrà 
participar en un photocall en què “hi 
ha un dibuixant, Matías Tolsà, que 
és capaç de crear universos en viu 
i una experiència divertida”. Puck 
i la seva troupe ofereixen la propos-
ta a un públic familiar.  ||  M. ANTÚNEZ

bram!
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El millor homenatge al paradís de Morricone

Els amants de la música i el cinema 
van tenir l’oportunitat de sortir ex-
tasiats del Concert Paradiso, una pro-
posta de la 13a edició del BRAM! que 
va reviure quatre de les bandes so-
nores celebèrrimes del geni Ennio 
Morricone, aquest dissabte al ves-
pre a l’Auditori. El quintet Carles 
Cases Strings Band hi va posar les 
notes de forma memorable, mentre 
que l’eloqüent periodista Àlex Gori-
na va agafar de la mà els espectadors 
per conduir-los per la vida d’èxits del 
compositor italià, amb explicacions 
per contextualitzar encomanadis-
ses d’entusiasme. Va ser el millor ho-
menatge possible a les melodies del 
setè art, imprescindibles per dotar 
de força les projeccions. 

“Sou el millor homenatge a 
Ennio Morricone!”, va exclamar 
Gorina enmig del concert, assenya-

lant el quintet de músics. Dirigits per 
Carles Cases al piano, a l’escenari hi 
havia Alberto Reguera al violí, Sveta 
Trushka al violoncel, Manel Fortià al 
contrabaix i Quim Ollé a les flautes i 
a la mandolina. El mateix Cases ha 
estat el responsable de seleccionar 
les bandes sonores de les pel·lícules 
interpretades i d’adaptar-les per a la 
proposta (Cinema Paradiso, Novecen-
to, Els intocables d’Eliot Ness i Hi havia 
una vegada a Amèrica. Abans de cada 
peça, Gorina escollia un racó diferent 
de l’escenari per viure el concert des 
de diferents perspectives. Malgrat 
que el públic va sortir meravellat del 
concert, ell va ser probablement qui 
va xalar més, i aquest amor es respi-
rava quan exposava. 

Va ser, potser, l’última vegada 
que l’espectacle es representava a dalt 
d’un escenari. És una llàstima. Con-
cert Paradiso és una molt bona banda 
sonora de la vida del geni italià.  

  Guillem Plans

CRÒNICA | CONCERT PARADISO

Carles Cases s’adreça al públic sota la mirada d’un emocionat Àlex Gorina, conductor del concert. || Q. PASCUAL

Judith Colell, dimarts passat, a l’Auditori, a la sessió de L’Aula. || Q. PASCUAL

La cineasta i presidenta de l’Acadè-
mia de Cinema Català, Judith Colell, 
va visitar Castellar dimarts passat per 
partida doble. D’una banda, per ofe-
rir una conferència a L’Aula, i de l’al-
tra per presentar la seva pel·lícula 15 
horas al BRAM! 

Així, sota el títol  El cinema a Ca-
talunya i la situació de les dones dins el 
sector, Colell va parlar durant la xerra-
da del sostre de vidre del cinema però 
també de les dones que s’hi dediquen. 
A tall d’exemple, la ponent va reconèi-
xer que cada vegada és més difícil tro-
bar films per a la categoria de millor 
pel·lícula dels premis Gaudí perquè 

El sostre de vidre al cinema
La presidenta de l’Acadèmia de Cinema Català, Judith Colell, 
participa a L’Aula i al BRAM! amb la projecció de ‘15 horas’ 

es fan produccions des de Catalunya, 
però poques en català. “Hem perdut 
força i múscul, i hem deixat passar 
el tren de les noves plataformes, que 
s’han instal·lat a Madrid perquè els 
han donat facilitats”, va dir. 

La presidenta va apuntar que 
una de les claus que decanten la ba-
lança de l’idioma és el finançament. 
“Una de les mentides que ens han 
repetit és que comercialment la pel-
lícula anirà millor si és en castellà”, 
va explicar.  Colell va puntualitzar que 
TV3 ha reduït la seva inversió per al 
cinema en català, un factor més en la 
davallada de títols en català, pel lide-

L’AULA | BRAM!

ratge d’altres productores. 
Quant a la situació de les dones, 

va lamentar que a hores d’ara només 
el 20% dels projectes audiovisuals els 
lideren dones. “Un dels motius és la 
manca de referents per a les noves 
generacions. S’està perdent la pers-
pectiva del 50% de la població”, va 
dir. Colell va posar l’accent en la impor-
tància de donar veu a les professionals 
consolidades, però també als nous ta-
lents, als mitjans generalistes i espe-
cialitzats per tal de donar-les a conèi-
xer el gran públic. “Les cineastes són 
invisibilitzades amb l’excusa que no 
són mediàtiques”.     || ROCÍO GÓMEZ 
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La setmana passada, el Grup Pes-
sebrista de Castellar del Vallès va 
donar una vintena de llibres de te-
màtica pessebrística, que se sumen 
als ja gairebé 70 llibres que s’havien 
donat en anys anteriors. En aquest 
sentit, “la Biblioteca Antoni Tort 
és la biblioteca de referència de 
llibres de pessebrisme a Catalu-
nya”, diu Carme Muñoz, directora 
d’aquest servei municipal. 

Amb l’objectiu de continuar el 
fons especial que es va crear l’any 
2012, amb la col·laboració del Col-
lectiu El Bou i la Mula i el Grup Pes-
sebrista, “hem aportat llibres de 
temàtiques diferents sobre el pes-
sebrisme”, apunta Joan Juni, presi-
dent del Grup Pessebrista de Caste-
llar. Per exemple, llibres sobre figures, 
dels germans Castells o una obra edi-

tada per la Generalitat de Catalunya. 
També hi trobem “llibres d’idees 
per fer pessebres a casa”. I també 
llibres pessebrístics escrits per pes-
sebristes castellarencs. En algun 
volum, “hi ha pessebristes caste-
llarencs que han fet de mecenes”. 
També hi ha fons de llibres del catà-
leg del museu de Mollina, un altre 

S’amplia el fons pessebrístic a la vila
La Biblioteca 
Municipal incorpora 
un total de 90 
llibres de temàtica 
pessebrística

  M. Antúnez

de 57è Congrés Nacional de Pesse-
brisme, etc. 

Per a Castellar, “aquesta do-
nació permet incidir en el fet que 
som la biblioteca referent i de-
mostra que l’entitat pessebrista 
fa una tasca mot important, manté 
l’excel·lència any rere any”, diu 
Joana Borrego, regidora de Cultura 

de l’Ajuntament. 
A la biblioteca hi ha un prestat-

ge específic on trobar aquests llibres, 
“i des de la Diputació es va crear 
un codi específic per a aquests lli-
bres, que també es poden buscar 
des d’altres biblioteques”. Un cop 
catalogats, les obres ja es podran con-
sultar totes per Nadal.  

D’esquerra a dreta, Carme Muñoz, Joana Borrego i Joan Juni, en el moment de la donació de llibres. || M. ANTÚNEZ

BIBLIOTECA MUNICIPAL | DONACIÓ

L’Esbart Teatral 
de Castellar va 
estrenar ‘Pulmons’ 
aquest cap de 
setmana passat

Semblava que el periple de l’estre-
na no s’acabaria mai. Un primer 
intent just abans que comencés la 
pandèmia, un segon intent a la tar-
dor que també va acabar en suspen-
sió, i finalment, aquest divendres 
dia 5, i també el 6 i el 7 de novembre, 
l’obra Pulmons de l’Esbart Teatral 
de Castellar ja ha rebut els primers 
aplaudiments d’estrena. El muntatge, 
dirigit per Bet Tena, està interpre-
tat per Anna Solé i Cesc Permanyer. 
A l’obra es planteja com alguns hem 
fet en algun moment de la vida si val 
la pena tenir fills en un món que cada 
cop està més desgastat, desestabilit-
zat, amb crisi climàtica, econòmica, 
social... En segon lloc, els protago-
nistes també es pregunten si aquest 

Una obra que 
respira a fons

CRÒNICA | ETC

fet, el de tenir fills, ha d’acabar sent 
el focus principal de la nostra exis-
tència, de si passem de ser perso-
nes a ser només progenitors. Altres 
temes que a l’obra s’apunten amb en-
cert són, per exemple, els de la pèr-
dua. Què passa quan hi ha l’avorta-
ment d’un nonat? I com continua la 
vida? Les relacions humanes poden 
ser una muntanya russa. Què canvi-
arà quan arribi un fill?

Cal destacar, de l’obra, tres 
grans aspectes. La interpretació dels 
protagonistes, en primer lloc, perquè 
sorprèn des del primer minut la mag-
nífica interpretació i professionalitat 
que demostren l’actor i l’actriu. És 
fantàstic copsar el que diuen d’una 
manera tan orgànica, i es transmet 
al públic d’una manera versàtil, com 
si el fil de la conversa hagués sortit 
en aquell precís moment d’una ma-
nera espontània. L’obra de Macmi-
llan és eminentment de text, i això fa 
que la dificultat de mantenir l’aten-
ció del públic sigui un repte seriós. 
La conversa picada i ràpida entre 
tots dos personatges manté l’audi-
ència ben atenta. 

Moment de l’obra ‘Pulmons’ de l’ETC, diumenge passat, a la Sala de Petit Format.  || M. A.

El segon dels aspectes a des-
tacar és la direcció, com hem dit, de 
Bet Tena. L’encert en la posada en 
escena del text, enllaçant conver-
sa amb temes, temes amb conver-
sa, fent aquelles pauses petites però 
necessàries i aquells canvis de mo-
viment dels personatges d’un cos-
tat a l’altre de l’escenari per marcar 
el pas del temps i de lloc on els pro-
tagonistes conversen i es plantegen 
el perquè de moltes coses facilita 
al públic l’entesa del contingut del 

que diuen els protagonistes. Possi-
blement, aquesta sintonia entre dos 
actors no és fàcil de trobar. 

L’escenografia austera és un 
altre encert. Austera perquè cons-
ta tan sols d’un llit sobre fons negre. 
En aquest sentit, els objectes secun-
daris no distreuen i els actors con-
centren l’atenció. Però aquest llit 
és un element ben interessant, que 
serveix de recer; eròtic, en certs mo-
ments; tendre, en altres, o amagatall 
de les tristeses, segons convé. 

En definitiva, Pulmons  és 
una obra que atrapa i que també 
interpel·la, que en certs moments 
provoca el riure, en altres remou i 
incomoda. I no és això, el que ha de 
fer el teatre? Remoure consciències? 
I si això es pot fer gràcies a la mag-
nífica posada en escena de l’equip, 
caldrà avisar que, qui vulgui, enca-
ra té temps de veure l’obra, progra-
mada per als dies 12, 13, 14, 19, 20 i 21 
de novembre, a la Sala de Petit For-
mat de l’Ateneu.  || MARINA ANTÚNEZ

SANT FELIU | PESSEBRE

Després d’una llarga hivernació, 
el Pessebre Vivent de Sant Feliu 
del Racó tornarà a obrir les portes 
aquest Nadal. En concret, s’han 
previst dues representacions, els 
dies 19 i 26 de desembre a les 19. 30 
hores. Enguany, no es reservaran 
entrades ni es vendran anticipa-
des, sinó que, com ja és habitual, 
es vendran els mateixos dies de 
les representacions, a l’entrada. 
La proposta, de caràcter familiar, 
tindrà diferents escenes de pesse-
bre representades. No hi faltaran 
tampoc les fades dels desitjos i els 
dimonis escalfant les calderes, ni 
el nen Jesús ni els àngels enlluer-
nant el camí. Ses Majestats han 
confirmat també l’assistència i el 
patge reial també hi serà, per re-
collir les cartes dels infants. 
Després d’onze anys, i un sense 
poder aixecar el teló, els veïns de 
Sant Feliu amplien escenes, fi-
gurants i, de ben segur, visitants.
Per a més informació, s’ha posat a 
disposició una pàgina al Facebook 
i un correu, PessebreViventSFR@
gmail.com.    || M. A.

Torna el 
Pessebre 
Vivent
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Aquest dissabte l’Agrupació Sardanis-
ta Amics de Castellar va tancar l’última 
gran ballada de l’any a l’Espai Tolrà en 
la seva 45a Diada. A l’aniversari, hi van 
assistir més de 140 persones, algunes 
de les quals vingudes d’arreu de la co-
marca i de Catalunya: Manresa, Bar-
celona, Sabadell, Terrassa o Girona. 
La música va anar a càrrec de dues 
cobles de luxe, la Sant Jordi - Ciutat de 
Barcelona i la Jovenívola de Sabadell.
De mica en mica, el món sardanístic 
ha recuperat la normalitat, malgrat el 
context pandèmic que encara imposen 
algunes mesures de seguretat. I ho ha 

Diada amb 140 balladors
fet amb ganes: “La gent vol sardanes 
balladores, i això es nota, s’engres-
quen de seguida. Hi ha ganes de ba-
llar”, assenyalava el president de l’en-
titat local, Joan Ventura.  

El repertori, tal com apuntava 
Ventura, va ser ben dinàmic, perquè 
ningú es quedés amb ganes de ballar. 
La cita es va celebrar a l’Espai Tolrà 
perquè el recinte permet acollir molta 
gent sense que es produeixin aglome-
racions. “Tothom va gaudir molt. Les 
dues cobles que vam portar tenen 
l’èxit assegurat”, valorava el presi-
dent. El fet que hi hagi ajuntaments 

TRADICIONS | 45 DIADA SARDANISTA

encara reticents a celebrar ballades 
va esperonar molts sardanistes d’ar-
reu a venir aquest dissabte a la diada 
castellarenca. A l’aniversari, es com-
memorava la primera diada de l’entitat 
local, que va ser a l’Era d’en Petasques.
Les entitats ja encaren una altra ve-
gada el calendari de ballades. A Cas-
tellar, ja hi ha ganes de les grans cites 
de l’any que ve, com l’Aplec de la Sar-
dana, al març; Sant Josep, Sant Jordi, 
els cicles d’estiu i la ballada de Festa 
Major. “Esperem que la situació es 
normalitzi completament”, confia 
Ventura.  || G. P.

Dansaires durant la celebració de la Diada Sardanista del 2021 a l’Espai Tolrà. || Q. PASCUAL

La Biblioteca Municipal Antoni Tort va homenatjar, dimecres al vespre, 
l’escriptora i periodista Montserrat Roig, en motiu del 30è aniversari de la 
seva mort i del 75è del seu naixement. L’acte va comptar amb una quaran-
tena de persones, alguns d’elles, “molt fans de la Montserrat Roig, i això 
es notava”, deia una de les responsables de la biblioteca, Mònica Mimó. 

La professora, filòloga i actriu Montse Gatell va ser qui, en aquesta 
ocasió, va fer la tria de textos, a partir de les novel·les, contes, articles pe-
riodístics i obres d’assaig que Roig havia publicat. “La tria va agradar 
molt i la lectura es va fer molt amena”. Aquesta lectura va anar a càrrec 
de sis dones: Lídia Caballé, Marta Zambudio, Margarida Gubern, Mont-
serrat Gatell, Júlia Ribes i Mònica Mimó. En aquest cas, “va ser un acte 
de paraula”, perquè no hi va haver farciment o acompanyament d’altres 
arts com la música. 

La llegida va recuperar fragments d’obres com L’hora violeta, Els ca-
talans als camps nazis, El temps de les cireres, L’Agulla daurada i Digues que 
m’estimes encara que sigui mentida, entre d’altres

Montserrat Roig i Fransitorra (Barcelona, 13 de juny de 1946 - Bar-
celona, 10 de novembre de 1991) va ser recordada per la seva tasca d’es-
criptora en català de novel·les, contes, assaig, reportatges i articles pe-
riodístics. A més, va presentar i dirigir diversos programes de televisió, 
mitjà en el qual va excel·lir com a entrevistadora a escriptors de genera-
cions precedents.  ||  M. ANTÚNEZ

HOMENATGE | BIBLIOTECA ANTONI TORT

Montserrat Roig emociona de 
nou a la Biblioteca Municipal

BREUS
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agenda del 12 al 21 de novembre de 2021

DIVENDRES 12
19 h – CINEMA
BRAM!: Siempre contigo
Entrades a www.auditoricastellar.cat 
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!
Hi col·labora: Suma Castellar

21 h - PROPOSTA
Veredicte i lliurament de pre-
mis del 3r Concurs de Ratafia 
Casolana l’Estevet
Bases a http://www.cecastellar.cat 
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: CEC, 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
*Pàgina 15

22 h – CINEMA
BRAM!: Petite maman
Projecció prèvia del curt Las mujeres 
y los Goya 2021 
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!

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

De 18 a 20 h - JOCS
Tarda de Switch i realitat virtual
La Fàbrica
Org.: La Fàbrica

20.30  h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
*Pàgina 15

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

22.30 h - BALL
Ball a càrrec del Duet Pentagrama
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.:  Tot Ballant

DIUMENGE 14
De 10 a 15 h – PROPOSTA
51a Trobada Internacional de la 
Coca-Cola
Recinte firal Espai Tolrà
Org.: Museu de l’Antoni

D’11 h a 14 h i 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, Gene i Dipu

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
*Pàgina 15

21.30 h – CINEMA
BRAM!: Un segundo
Entrades a www.auditoricastellar.cat  
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Comissió BRAM!

DILLUNS 15
17.30 h – TALLER
“Constel·lacions en 3D”
Edat recomanada: a partir de 9 anys
Inscripcions:  www.castellarvalles.
cat/Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: El Mirador

18.30 h – XERRADA
Demostració – conferència expe-
rimental: “Magnetisme bestial”
Adreçada a públic familiar
Inscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: El Mirador

DIMARTS 16
A partir 17 h – TALLER
“Les nits de Castellar”
Adreçat a públic familiar
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/inscripcionssetmanadelaciencia 
El Mirador
Org.: El Mirador

17.30 h i 19 h – TALLER
“Ciència a mossegades”
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Org.:  El Mirador

De 17.30 a 19.30 h – TALLER
“Robòtica: taller de guitarres con-
ductives”
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
LAB Castellar (El Mirador)
Org.: El Mirador

DIMECRES 17
8 h -  SORTIDA
Dimecres camina
Sortida des d’El Mirador
Org.: CEC

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

A partir 17 h – TALLER
“Les nits de Castellar”
Adreçat a públic familiar
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
El Mirador
Org.: El Mirador
 

17.30 h i 18.30 h – TALLER
“Ciència dels 0 als 3 anys”
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
El Mirador
Org.: El Mirador

De 17.30 a 19.30 h – TALLER
“Fabricació digital: fes un suport 
de mòbil amb tall làser”
Adreçat a nois i noies de 13 a 16 anys
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
LAB Castellar (El Mirador)
Org.: El Mirador

DIJOUS 18
De 17.30 a 18.30 h – PROPOSTA
Club de lectura juvenil “Prem 
Like: Thornhill. Orfenat de noies”
Adreçat a nois i noies de 10 a 12 anys
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

17.30 h i 18.30 h – TALLER
“Ciència dels 0 als 3 anys”
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
El Mirador
Org.: El Mirador

De 17.30 a 20 h – TALLER
“Viu l’experiència de la realitat 
virtual”
Adreçat a infants majors de 8 anys
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
Sala Alfons Gubern d’El Mirador
Org.: El Mirador

De 17.30 a 18.30 17 h – TALLER
“Sorral magnètic”
Adreçat a infants de 4 i 5 anys
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: El Mirador

De 19 a 20 h – TALLER
“Experimentant amb ‘slimes’ o 
mocs d’elefants”
Adreçat a infants a partir de 6 anys
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/  
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: El Mirador

18 h – MÚSICA
Audicions íntimes amb el Duo 
Pyrophorus: Alí Arango i Josué 
Fonseca, guitarres
Reserva d’entrades a l’a/e 
aulauniversitaria1@gmail.com 
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Aula d’Extensió Universitària 
per a gent gran

DIVENDRES 19
De 17.30 a 20.30 h – TALLER
“Vol ‘indoor’ de drons”
Adreçat a públic familiar
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
Vestíbul de l’Auditori
Org.: El Mirador

De 19 a 20 h – TALLER
“Fractals de cola blanca”
Adreçat a infants a partir de 6 anys
IInscripcions: www.castellarvalles.cat/ 
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: El Mirador

20 h – PROJECCIÓ
DocsBarcelona del mes: 
Lobster Soup
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV i L’Aula

20.30  h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
*Pàgina 15

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

DISSABTE 20

De 10 a 13.30 h – PROPOSTA
Reconstrucció d’un marge a Can 
Carner
Cal inscripció a l’a/e cancarner@
carncarner.coop
Pl. d’El Mirador
Org.:  Can Carner Cooperativa 
d’Habitatge

11.30 h – CONTES
L’Hora del Conte Infantil: Saps 
quin dia som avui, Blai?
Amb l’Orquestra Infantil d’Artcàdia
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

D’11.30 a 12.30 h – TALLER
Taller familiar: “La teranyina de 
colors”, a càrrec de LABcreatiu
Pati de Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

18 h – ESPECTACLE
Clowntífics, a càrrec de Big Van Ciencia
Adreçat a públic familiar a partir de 4 anys
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/inscripcionssetmanadelaciencia 
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: El Mirador

18.30 h – PROPOSTA
Concert de la JOCVA (Jove 
Orquestra de Castellar del Vallès)
Jocva & Beethoven
Preu: general, 5 €; socis Acció 
Musical Castellar, 3 €. Entrades 
1 hora abans a la taquilla i per 
WhatsApp al 678218817 o a l’a/e 
acciomusicalcastellar@gmail.com
Lloc: Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Acció Musical Castellar

20.30  h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
*Pàgina 15

DIUMENGE 21

18 h – BALL
Ball a càrrec de Xarop de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19 h – CINEMA
Cicle Gaudí: Donde caben dos
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

19  h - TEATRE
Pulmons
A càrrec de l’ETC
*Pàgina 15

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 12 CATALUNYA 
DISSABTE 13 PERMANYER 
DIUMENGE 14 CASTELLAR 
DILLUNS 15 FENOY 
DIMARTS 16 EUROPA 
DIMECRES 17 BONAVISTA 
DIJOUS 18 CASANOVAS 
DIVENDRES 19 ROS 
DISSABTE 20 CATALUNYA 
DIUMENGE 21 YANGÜELA 

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

DEFUNCIONS 

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

“Per a qualsevol emprenedor: si vols fer-ho, fes-ho ara.Si no ho fas, te’n penediràs.”
Catherine Cook

@josepmariag @pastoreta26 @edunardu
Carpaccio de pop amb parmentier Novembre assolellat Contemplant la llum de Barcelona

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Membres del consistori  de Castellar del Vallès a l’antiga casa consistorial del carrer Major els  
anys seixanta, amb l’alcalde Llorenç Casas Wehrli i el tinent d’alcalde Ricard Ros Alguer, a la dreta. 
També hi són presents els regidors Josep Sors Badia, Josep Sayol Codina, Joan Bosch Busquets, 
Pere Homet Oliver, Miquel Carné Carné i Alfons Llobet Prunés.  || AUTOR: DESCONEGUT || FONS: CEN-

TRE D’ESTUDIS CASTELLAR - ARXIU D’HISTÒRIA

Consistori de Castellar, anys seixanta

penúltima

02/11/21    
Jaume Guiteras Sala · 87 anys
02/11/21         
Carmela Corbacho Garcia · 88 anys
09/11/21            
Félix Alcalde Rubio · 74 anys
09/11/21             
Antonio González Guiu · 77 anys 

TELÈFONS DINTERÈS: Ajuntament 93 7 14 40 40 ·  Fax Ajuntament 93 714 40 93 · Policia 93 7 14 48 30 · WhatsApp Policia Local (urgències) 696 462 050 · Avaries enllumenat  092 · Bombers 900 131 326 · 93 714 49 
51 Ràdio Castellar 93 714 43 40 · Casal Catalunya 93 715 89 98 · Casal Plaça Major 93 714 36 55 · CAP 93 747 11 11 · Servei de Català 93 714 30 43 · Centre de Serveis 93 747 10 55 · Ambulància 061 Funerària Castellar 
93 727 74 00 · Tanatori 93 747 1 2 03 · Mossos d’Esquadra 112 · Jutjat de Pau 93 714 77 13 · OSB  93 7 14 53 89 · ACC 93 7 14 6 7 39 · Recollida de mobles 900 150  140 · Taxis Castellar 93 7 14 3 7 75 · Parròquia  93 714 52 83

Optimón Òptics 
Passeig, 36

T| 93 714 22 88

Dona vida a les 
ulleres antigues

Recoma-
nació

Quan s’aproximen les dates més màgiques de 
l’any, en què estrenem, regalem, i fins i tot ar-
ribem a llençar, aturem-nos i pensem si altres 
poden fer ús d’allò que ja no necessitem. 
Si per Nadal et regalen ulleres noves, no llen-
cis les velles! Altres persones, amb menys re-
cursos, les podran reutilitzar. 
Des d’Optimón Òptics col·laborem des de fa 
molts anys amb l’ONG Òptics pel Món en el 
projecte “Ulleres Solidàries”. Des del nostre es-
tabliment (i altres que col·laboren amb el pro-
jecte) es recullen ulleres amb lents que les per-
sones ja no necessiten i s’envien a la universitat 
d’Òptica i Optometria de Terrassa. 
Una vegada allà, després de netejar i organit-
zar tot el material, s’especifica la graduació, el 
tipus de lents, i s’envia a països amb menys re-
cursos. Amb totes aquestes ulleres que tornen 
a ser aptes per ser reutilitzades, un grup d’òp-
tics-optometristes es desplacen aquests països 
i munten una consulta on es realitzen exàmens 
visuals al major nombre de persones possible. 
En cas de detectar qualsevol anomalia refrac-
tiva, l’equip determina la prescripció adequa-
da per a cada pacient i els lliuren les ulleres de 
manera totalment gratuïta. 
Aquest Nadal, dona vida a les teves ulleres. 
Regala la opció de veure-hi arreu del món.



DEL 12 AL 18 DE NOVEMBRE DE 2021

la contra

Roger Sauquet

La meva bossa és un 
reflex de mi: binocles, 
cinta mètrica i aixada

Professor-arquitecte, bomber voluntari i hortolà

C
E

D
ID

A
De petit, dibuixava contínuament. La seva professió 
és l’arquitectura i la docència en aquesta disciplina, 
la seva passió són els bombers, la seva afició és 
l’ornitologia i el seu passatemps és fer de pagès

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Generositat
Un defecte que no pots dominar?
Perfeccionista
Una persona que admires?
La meva mare
La teva paraula preferida?
Empatia
Un plat?
Els cigrons
Una pel·lícula?
‘Amelie’
Un monument?
La Pedrera
Una ciutat?
Roma
Un llibre?
La guia d’ocells
Un racó de Castellar?
Les basses del Barceló
Un desig?
Que desapareguin els conflictes 
armats

”

“

· L’arquitectura ve de família...
Sí,  el meu pare era arquitecte. Jo, 
des de ben petit, he dibuixat, potser 
per aquesta facilitat, a casa ja m’ana-
ven dient que jo podia ser arquitecte 
i ho vaig assumir. Quan vaig entrar 
a l’institut ja tenia clar que ho volia 
ser. Bona part dels dibuixos que feia 
eren de bombers i coses d’aquestes, 
que també t’agraden quan ets petit. 

· I d’aquí que et convertissis en 
bomber voluntari a Castellar?
Montse Vendrell i Pepe Casajuana, 
dels bombers, van veure els meus di-
buixos i em van animar a enviar-los a 
bombers. Aleshores, jo tenia 13 o 14 
anys i ja vaig entrar al cos de bombers 
juvenil i hi he seguit vinculat.

· Encara formes part del cos?
Ara hi soc, però com a especialista. 

Som persones que tenim una pro-
fessió, jo com a arquitecte expert en 
estructures, i ajudem els bombers 
en el moment en què hi ha un ser-
vei. Aquest canvi va ser el 2013, fent 
feines de revisió d’estructures col-
lapsades o amb patologies. Aques-
ta figura es va fer oficial el gener del 
2020 i vaig fer el primer servei ofici-
al com a GREC (Grup de Reforç en 
Estructures Col·lapsades) el dia 14, 
quan va explotar IQOXE a Tarrago-
na. També hi ha altres grups de re-
forç: el GRAE o el GRAF. A Caste-
llar, quan hi ha col·lapses, hi anem 
i assessorem els arquitectes muni-
cipals, que són els qui tenen compe-
tències per decidir.

·També vas desenvolupar altres 
aficions, a l’adolescència...
Sí, també em vaig aficionar molt als 
ocells i vaig anar a parar al grup de 
Joves Naturalistes de l’ADENC. Amb 
els amics hem anat seguint amb l’afi-

ció, i encara ens trobem per fer sor-
tides ornitològiques. 

· Et vas formar per ser arquitecte?
Vaig fer els estudis universitaris d’ar-
quitectura. Ho combinava amb la 
feina de forestal als estius i el Parc 
de Bombers Voluntaris de Castellar. 
Vaig fer un Erasmus a Roma i vaig 
acabar l’any 2001. El 2005, vaig en-
trar de professor associat. L’any 2011 
vaig anar a Nova York uns mesos per 
acabar la tesi, fins al 2012. L’any 2014 
vaig guanyar la plaça de professor 
lector i, el 2018, la plaça de profes-
sor agregat  (titular) a l’Escola d’Ar-
quitectura del Vallès, de la UPC (a 
Sant Cugat), on segueixo fent classes. 
Amb el meu pare vam muntar una so-
cietat però, a poc a poc, ho vaig anar 
deixant per la tasca docent.  

· I la vinculació amb Puigvert?
És la finca familiar. El meu besavi An-
toni Llonch la va comprar l’any 1910 

com a casa pairal i d’estiueig. La finca 
sempre havia tingut masovers. L’any 
1968 el pare es va fer una casa de fusta 
allà, que la gent coneixia com la ‘Casa 
de les bruixes’  o la ‘Casa de xocolata’ 
per la forma triangular. Hi va haver un 
moment que la finca es va fer bastant 
insostenible perquè té 7 hectàrees i 
molt espai construït. Una manera que 
no fos un pes va ser que la meva gene-
ració, els cosins, hi vinguéssim a viure. 
I aquest va ser el primer pas, convertir 
Puigvert en la primera residència. Aquí 
també tenim una part forestal i una 
agrícola. Fem vinya (unes 150 ampolles 
per autoconsum) i oli. Amb el temps, 
vam intentar arreglar la part de baix, 
primer amb un parc de pràctiques de 
golf i, més tard, amb els Ecohorts de 
l’Agrosans. Però no va acabar de rut-
llar, així que vam agafar-ho la família 
mateixa i vam engegar el projecte de 
l’Associació els Horts de Puigvert. Això 
va ser possible perquè també vam ad-
quirir un tractor de segona mà que ens 

permetia  accedir a les parcel·les per 
fer el manteniment dels horts: llau-
rar, adobar, i altres tasques.

·Com funcionen, aquests horts?
Hi ha parcel·les de lloguer. Actual-
ment, tenim 42 famílies. És que amb 
el confinament, molta gent va tenir 
necessitat de tenir contacte amb el 
terreny i vam tenir molta demanda. 
Nosaltres som 8 a la junta i fem fei-
nes de parcel·la. Les famílies estan 
assessorades per la meva parella, 
Anna Càceres, secretària de l’asso-
ciació i enginyera agrònoma. També 
fa formació. Els objectius de l’associ-
ació són: ser un hort social que generi 
cultura sobre l’agroecologia; tenir la 
nostra finca endreçada, i donar ser-
vei a gent que no té terreny a casa.
  
· Què portes a la motxilla?
La meva bossa és un reflex de mi, 
hi porto binocles, cinta mètrica i no 
porto l’aixada però gairebé! [riu].

  Marina Antúnez


