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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

SALUT | P07

FUTSAL | P13

S’estén l’ús del
certificat Covid per
frenar la pandèmia

L’FS Castellar
suma 4 triomfs
consecutius

25-N | P 09

“Qui mor?
Qui pateix?
Com sempre,
infants i dones”
Nadia Ghulam, que va fugir de la guerra
de l’Afganistan el 2006, va protagonitzar l’acte
del dia contra la violència masclista a Castellar

L’activista Nadia Ghulam, ahir abans de protagonitzar l’acte central del 25N a Castellar del Vallès. A la imatge, Ghulam a les instal·lacions de l’Arxiu Municipal de Castellar. || Q. PASCUAL
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25N

“El meu cos i l’ànima són a l’Afganistan”
talibans els recursos no arriben. Però
si tu tens la voluntat, la determinació,
no hi ha res que t’aturi. Hi ha milers
d’estratègies per poder treballar a
l’Afganistan. Per exemple, en el meu
cas, entre altres iniciatives, he posat
en marxa un projecte de classes en
línia. Abans la cooperació internacional consistia a donar una màquina
de cosir a una dona perquè tingués
la seva independència, però ara la
societat ha avançat. Saben anglès,
coneixen internet, i es poden activar
altres recursos. A Ponts per la Pau
oferim classes en línia als nois i noies
que són al programa, i també intentem que no els faltin llibres i llibretes,
que tinguin alguna cosa per ocupar
la ment encara que no puguin sortir
de casa. Si estàs empresonat a casa
teva, això és un dolor molt profund,
és l’absència de llibertat.

ENTREVISTA
NADIA GHULAM
Activista i escriptora
El 2006 va marxar de Kabul per fugir
de la guerra i buscar un nou futur. Des
de Catalunya ha fundat l’entitat Ponts
per la Pau per donar suport a infants
i dones afganeses. Ha protagonitzat
l’acte central del 25N a Castellar amb
una xerrada molt colpidora

Rocío Gómez

· Com va ser el moment en què
vas decidir marxar del teu país?

Vaig viure la guerra civil i les seves
conseqüències, que per a mi es van
traduir en ferides físiques. Vaig rebre
l’impacte d’una bomba en el meu
propi cos, vaig patir el règim talibà. No va ser una decisió per venir a
viure a l’estranger o a Espanya, sinó
que era una situació en què no podia
més però no tenia ni tan sols forces
per immigrar. Per molt que us expliquin en referència als refugiats com
venen o què fan, és difícil d’entendre
la desesperació per la guerra, per la
violència. No saps ben bé què fas, et
mou l’instint de supervivència que
et diu que t’has de moure. Tenia 21
anys i vaig arribar aquí gràcies a una
ONG i a la periodista Mònica Bernabé, que n’era la presidenta. Em van
conèixer a Afganistan i em van ajudar a venir a Catalunya.
· A hores d’ara quina és la situació de les dones a Afganistan?

Des que vaig venir no he parat de
treballar per les dones del meu país,
sobretot per les nenes i per la seva
educació, pel seu futur. Perquè no
passin per totes les dificultats que
he passat jo: per l’opressió, falta de
llibertat, violència. Soc aquí però el
meu cos i l’ànima són a l’Afganistan.
Visc aquesta dualitat de vida, dos
mons diferents però alhora molt similars. Soc dona frontera. Conec en
profunditat aquesta cultura perquè
fa 16 anys que hi visc, he après molt
i aquí vaig acabar els meus estudis.
Al mateix temps he viscut 21 anys a
l’Afganistan. Tota la meva infantesa
l’he viscut en guerra i entenc perfectament què vol dir viure en opressió,
i per tant la situació de la dona actual al país. És difícil que us poseu en la
seva pell. S’han publicat molts llibres
sobre la I i la II Guerra Mundial, de

· De fet, has publicat quatre llibres sobre les teves vivències,
per donar veu a aquesta situació.

Sí, però no em considero escriptora,
soc educadora social. Diria que soc
més aviat narradora, aquesta és l’herència que m’ha deixat la meva mare
afgana. A l’Afganistan el 70% de les
dones no tenen formació, no saben
ni llegir ni escriure, però la cultura
de la narració és molt present. Gràcies a diversos coautors he pogut publicar els llibres, que són les meves
històries i pura narració.

L’activista i escriptora afganesa Nadia Ghulam durant l’acte central del 25N a la Sala de Petit Format de l’Ateneu. || Q. PASCUAL

totes les barbaritats que van fer els
nazis contra els jueus, però els éssers humans no hem après res. Ara
passa el mateix però es normalitza.
En lloc de posar-li el nom de camp de
concentració, en diem camp de refugiats, i canvia jueus per musulmans.
Qui mor? Qui pateix? Com sempre,
infants i dones. Se suposava que el
món havia aprés la lliçó, es van redactar els drets humans, parlem constantment de solidaritat... Els drets
humans són només un concepte però
no els posem en pràctica.
· Per posar-hi remei fundes Ponts
per la Pau, una entitat basada en
l’educació i la cultura de la pau.

Les guerres es posen de moda. Fa
uns dies parlàvem de Síria i ara toca
parlar de l’Afganistan, i hi ha molta
gent que n’opina. Ara bé, fas una
cerca als mitjans, a la xarxa, sobre
notícies relacionades amb el con-

flicte, en els últims 16 anys, des que
vaig venir, no n’hi ha tantes. Se n’ha
parlat poc. Representava que havia
arribat la democràcia a Afganistan,
que no teníem problemes gràcies als
americans. El 2016 vaig fundar Ponts
per la Pau, però des de molt abans, de
manera individual, sempre he intentat donar un cop de mà, treballar des
d’aquí sobre el terreny. Em vaig adonar que no era suficient. Hi ha manca
d’educació, de formació, de cultura
de la pau, una cosa que és molt necessària per a un país com l’Afganistan.
Ponts per la Pau va començar amb
pocs recursos i hem tirat endavant
gràcies al suport dels socis. Arran de
les últimes notícies sobre el país, hem
tingut més ajudes. La gent es pensa
que el problema de les dones a l’Afganistan és actual, i és una situació
que no és d’ara, que ve de lluny, des
dels últims cinquanta anys. Ja n’hi ha
prou! Hi ha gent que neix en guerra

i mor en guerra, sense saber què és
la pau. En lloc d’enviar-nos armes i
militars, que ens enviïn professors i
professores, la possibilitat de la creació de llocs de treball, que aquestes
noies puguin estudiar.

“El problema de
les dones a l’Afganistan no és d’ara,
ve de lluny, dels
últims 50 anys”
·Per què no s’atenen les necessitats reals de la població?

Es posen moltíssimes excuses, com
per exemple que per la presència dels

· Encara cal fer molta pedagogia
per combatre el problema global
de la violència masclista.

La gent es pensa que, com que he viscut situacions tan dures i extremes
a l’Afganistan, potser penso que no
n’hi ha per tant pel que fa a les agressions sexuals o la violència masclista que es produeix aquí. Però això
no és veritat, no hem de comparar
els països. La violència és violència,
ja sigui contra una persona o contra un miler. En la meva feina com a
educadora social als esplais treballo
molt en l’educació en valors. De vegades parlem d’igualtat, però els infants i els joves sovint no saben què
vol dir la igualtat efectiva i real. S’ha
de treballar amb els infants des de
classe, des de casa, als esplais, però
no només sobre igualtat, sinó també
sobre solidaritat o drets humans.
No soc una dona de paraules, soc
una dona d’acció, i és per això que
vull posar-ho en pràctica perquè els
infants i joves creixin amb aquests
valors i no els apliquin només quan
creixen, a la feina, sinó sempre, des
de ben petits.
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Contra les violències masclistes
La jornada es va centrar en la lluita col·lectiva per trencar amb el masclisme estructural a través propostes culturals

R. Gómez

La Sala de Petit Format de l’Ateneu
ha estat un dels centres neuràlgics
del 25N, el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència envers
les Dones. Abans de la conferència
de l’activista afganesa Nadia Ghulam [veure pàgina 2], va tenir lloc
la lectura del manifest unitari de la
Generalitat, les diputacions i els ens
locals. Totes les regidores del consistori, tant de l’equip de Govern
com de l’oposició, van llegir el manifest. Així, Yolanda Rivero, Núria
Raspall, Joana Borrego, Anna Margalef, Anna Màrmol, Esther Font,
Carol Gómez, Dolors Ruiz, Marga
Oncins i Àngela Bailén, aquesta última regidora de Feminisme, van
sumar esforços i alçar la veu tot remarcant que “la lluita per una vida
lliure de violències és cada dia”.
Enguany, al manifest es recorda que la reforma 17/2020 de 22 de
desembre modifica i amplia la llei
5/2008 del 24 d’abril, de dret de les
dones a l’erradicació de les violències masclistes. Aquesta reforma
reconeix noves formes de violència
i nous àmbits com són la violència
obstètrica i la vulneració de drets
sexuals i reproductius, la violència
de segon ordre, és a dir, física o psicològica, la violència vicària, la violència digital, la violència en l’àmbit
de la vida política i l’esfera pública,
la violència en l’àmbit institucional o
les violències sexuals, entre d’altres.
Tanmateix, tot i avançar en la
identificació i visibilització de totes
les violències masclistes “queda
un llarg camí en la conscienciació social d’aquestes, perquè dins
el ventall de reaccions, la negació i l’actitud defensiva continua
sent la més habitual per part dels
homes”, s’assevera en el text. En
aquest sentit, el manifest recull la
necessitat “d’actuar de forma estructural, preventiva i tenint en
compte tota la població i tots els

Lectura del
manifest del
25N per part de
les regidores de
l’Ajuntament
a la Sala de
Petit Format
de l’Ateneu. ||
Q. PASCUAL

territoris. Que les dones gaudeixin de vides lliures i dignes, a qualsevol dels espais i àmbits ha de ser
l’eix de qualsevol societat democràtica”. De fet, al text també es
parla d’eines i recursos que ha d’articular l’administració pública com
el nou protocol marc d’abordatge de
les violències masclistes a Catalunya, però també es remarca la importància que la societat, en el seu
conjunt, homes i dones, “de forma
individual i col·lectiva assenyalin i s’allunyin de les conductes
i actituds masclistes”. Cal teixir
aliances i complicitats en l’àmbit
comunitari, tal com van assegurar
les regidores a la Sala de Petit Format de l’Ateneu, “desobeir els mandats de la masculinitat més tradicional i dominant”.
lectures contra el masclisme

Activitats esportives, cinema i teatre, o música completen la programació d’activitats amb motiu
del 25N. Com és habitual, l’Escola
Municipal d’Adults se suma a la reivindicació amb diverses propostes
com una exposició elaborada per

les alumnes de l’escola reflexionant
sobre la violència i sobre el cos, un
vídeo sobre el 25N, i la lectura del
manifest a la biblioteca per part dels
estudiants, just abans de l’activitat
Lectures contra la violència masclista.

Les actrius Àngels Castro, Olga Torrents i la Bet Tena van llegir textos
de la Maria Aurèlia Capmany, Montserrat Roig, Maite Carranza i Roddy
Doyle. D’altra banda, l’Escuderia T3
i la Regidoria de Feminisme organit-

zen la rodada en contra de la violència
masclista diumenge al matí a l’espai
del carrer Berguerdà, i Les Carnera
i l’Ajuntament organitzen la presentació del llibre d’Amparo Sánchez La
niña y el lobo, a l’Ateneu.

+ 25N

Senyal de socors
Col·locar el polze al palmell de la mà
i aixecar la resta de dits, i després
tancar el puny amagant el polze.
Aquest gest es va viralitzar durant
el confinament a través de Tik Tok,
a proposta de la Canadian Women’s
Foundation. Fa uns dies va servir per
rescatar una menor segrestada als
EUA, i per detectar una situació de
violència masclista en un centre de
salut a Barcelona. Des del Ministeri
d’Igualtat remarquen que si s’observa aquest gest, cal trucar al 016,
telèfon que no deixa rastre a la factura
telefònica, o a emergències, al 112.

CANADIAN
WOMEN’S
FOUNDATION

El gest de socors internacional per a persones en perill que va
néixer durant el confinament per detectar situacions de violència
masclista. || CANADIAN WOMEN’S FOUNDATION
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BLACK FRIDAY | DESCOMPTES

S’acosten les
vendes de Nadal
Els comerços
preparen promocions
i descomptes per
a tota la setmana
Aquest divendres se celebra el Black
Friday, el dia que inaugura la temporada de compres nadalenques amb
significatives rebaixes en moltes botigues detallistes i grans magatzems
als Estats Units, i que de mica en mica
s’ha anat adaptant aquí. El propietari de Cárnicas Merche, Antonio Gálvez, ha apuntat que ell preferiria que
es digués “dia de les vendes de preNadal, però és clar, si li dius a una
persona ‘Black Friday’ de seguida
ja sap de què va”.
Molta gent aprofita aquests dies
per avançar les compres de Nadal i
molts establiments s’adapten i amplien
la durada dels descomptes a tota una
setmana. En aquest sentit, la majoria de comerços destina més d’un dia
a fer ofertes. És el cas de l’òptica Optimón, que des de divendres passat i
fins dissabte 27 ofereix un descompte
addicional del 2% en ulleres, ulleres

graduades i ulleres de sol. També ha
anunciat una Black Week la Farmàcia Yangüela, que des de divendres
de la setmana passada i fins diumenge 28 ofereix descomptes en productes de cosmètica i dermocosmètica.
El saló de bellesa Luxury Beauty va començar dilluns i acaba
aquest dissabte la seva Black Week
amb un seguit d’ofertes de serveis.
Ahir dijous i avui també, l’establiment està fent unes jornades de tècnica de radiofreqüència Indiba a meitat de preu. I avui mateix, coincidint
amb el Black Friday, fan descomptes en productes. La responsable de
l’establiment, Emma Gil, ha indicat
que la gent espera els descomptes
“perquè avança les seves compres
de Nadal”. Per això, l’establiment
ha tornat a repetir una iniciativa
que ja va fer l’any passat, unes esferes personalitzades, que van tenir
molt d’èxit.
Comerços com la Matalasseria Roca està fent descomptes especials fins al 30 de novembre en tota
la gamma Nuba, a més d’un coixí
gratis per la compra d’un matalàs
de la marca.

L’alsacià Pierre Ertzscheid tallant un tros de formatge Beaufort durant el Black Friday de l’any passat. || C. DOMENE

el príncep dels gruyère a castellar

Dimecres Cárnicas Merche va començar els descomptes de productes protagonistes de la taula de Nadal gràcies al fet que “hem pogut ajustar el
marge als proveïdors”, subratlla Gálvez, que afegeix que els descomptes
seran en el cabrit, l’ànec, els pollas-

tres de pagès i de pota blava, a més
de farcits. També s’està fent un 10%
de descompte en espatlles i pernil fins
a exhaurir les existències a més d’un
regal sorpresa.
El plat fort de la setmana continuarà sent, sens dubte, l’obertura
d’una roda de formatge Beaufort, con-

siderat el Príncep del Gruyère, i del
qual només hi ha 14 exemplars més a
Catalunya. L’encarregat de fer el tall
serà l’alsacià Pierre Ertzscheid, “La
gent ja espera el moment per aconseguir el seu tall, l’any passat el vam
esgotar en dotze dies”, afegeix Gálvez. || JORDI RIUS

ENLLUMENAT DE NADAL | 3 DE DESEMBRE

L’esperit de les festes arrenca divendres vinent
Coincidint amb
l’encesa de llums,
Comerç Castellar
engega la campanya
‘Un milió de tions’

L’encesa dels llums de Nadal arrencarà des de la plaça del Mercat. || Q. PASCUAL

Divendres que ve, dia 3 de desembre,
Castellar encendrà els tradicionals
llums de Nadal des de la plaça del Mercat. L’any passat, l’Ajuntament va dur
a terme una inversió de 50.000 euros
que procedien de la proposta guanyadora presentada pel Grup Il·lusió
a la darrera edició dels pressupostos
participatius. Així, es va reforçar la il·
luminació a la carretera de Sentmenat,
al passeig de la plaça Major, al carrer
de l’Església i als carrers de vianants
(Sala Boadella, Montcada i Hospital).
Enguany, s’ha reforçat l’enllumenat a

la rotonda d’accés de Castellar –on hi
ha les lletres.
L’enllumenat també és el tret
de sortida de la campanya de Nadal
de Comerç Castellar anomenada Un
milió de tions. Es tracta de quatre dies
de dinamització inspiratsen el tió com
a element principal. A tots els socis de
Comerç Castellar se’ls repartirà un
tió fet pels nois i noies de la UEC. Les
barretines també són fabricades al
poble. En aquesta dinamització, primerament es farà una actuació musical de l’Escola Municipal de Música
Torre Balada, després hi haurà parlaments li per finalitzar, la DJ Casandra posarà música de la dècada dels
80, 90 i 2000.
La següent activitat és Troba el
Teu Tió al Palau Tolrà, amb quatre
tions els dies 11 i 12 de desembre als
Jardins del Palau Tolrà entre les 10

i les 13 h. Aquesta dinamització està
destinada a la mainada, però per a tota
la família. L’activitat està dirigida per
uns elfs que explicaran als més menuts
com neixen els tions, amb la màgia de
Nadal i la il·lusió de la mainada, fent
un ésser únic per a cada nen i nena,
que troba el seu tió personal. Una vegada trobin el seu tió es faran una foto
amb el Tió Gegant Mil·lenari, que fa la
màgia de tenir més tions per a tots els
nens i nenes del món.
Comerç Castellar finalitzarà tota
aquesta campanya amb la Fira de
Nadal del diumenge 19 de desembre
als carrers Sala Boadella, Hospital i
Montcada. Entre d’altres activitats,
es farà cagar el tió, hi haurà el conte
en anglès Santa’s Elves, concert de DiVersions, xocolatada amb melindros i
un sorteig d’una escapada per a 2 persones. || J. R.
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pandèmia

El certificat Covid s’imposa
per frenar una sisena onada
El president de
Comerç Castellar diu
que estan resignats
però demanen
que, com a mínim,
l’aplicació funcioni bé
Cristina Domene

Dimarts el consell del Govern de la
Generalitat va aprovar ampliar l’ús
del certificat Covid més enllà de l’oci
nocturn. En concret, el Govern ha
donat llum verda a l’ús del certificat
de vacunació Covid per poder accedir a bars i restaurants, gimnasos i
centres esportius i també residències de gent gran. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC)
ha acabat d’autoritzar-lo perquè
entri en vigor divendres a les 12 de la
nit. Tot plegat, amb la intenció d’evitar contagis i promoure la vacunació que viu un repunt aquests dies.
Recordem que en aquests moments el passaport Covid –que pot

acreditar tres situacions: certificat de vacunació, de recuperació de
la Covid-19 o de prova diagnòstica
negativa– es demana per entrar en
discoteques, locals d’oci nocturn i
també als avions.
Respecte a la nova normativa,
el president de Comerç Castellar i
propietari de tres locals de restauració, Marc Górriz, assegura que
estan sorpresos i cansats. “L’últim cop també ens van fer sentir
culpables, vam ser els primers assenyalats i els últims, juntament
amb els locals d’oci, en aixecar les
restriccions”.
El restaurador opina que si han
d’acabar aplicant aquesta mesura,
com a mínim, que creïn una aplicació que funcioni bé a l’hora de passar el QR: “Estem estressats perquè afegeix més feina a tots els
protocols que ja apliquem. El que
estaria molt bé és que es creés una
aplicació que funcioni perquè ara
hi ha moments que la web que ha
de llegir els QR dels passaports
es col·lapsa i el que no ens podem
permetre és tenir cues a les 9 o les
10 de la nit perquè una aplicació
no funciona bé”. No obstant això,

el president afirma que estan resignats i que s’adaptaran al que calgui: “El mal menor és el passaport
Covid per entrar. Però que no ens
toquin ni els horaris ni els aforaments perquè llavors sí que tindrem un problema. Ens hi adaptarem i endavant. No tenim cap
altra opció”.
Sobre la possibilitat d’ampliar
l’exigència d’aquest certificat més
enllà de bars i restaurants, la responsable de planificar el sistema
sanitari català, Gemma Craywinckel, és partidària de fer-lo obligatori
en tots els espais tancats on s’acumula molta gent: també cinemes o
teatres. Països com França ja ho
han adoptat i és una mesura que, a
banda, de prevenir possibles contagis, pot estimular la vacunació de
persones que encara no ho han fet.
avançament dels sopars

Els típics sopars de Nadal, d’amics, famílies o empreses, s’han avançat enguany. Els motius són diversos. D’una
banda, hi ha ganes de reunions, després que l’any passat no se’n poguessin fer. De l’altra, que els restaurants
estan incentivant l’avançament dels

Marc Górriz, president de Comerç Castellar, al carrer Major. || C. D.

sopars per por que més endavant hi
hagi més restriccions i no es puguin
realitzar: “Hi ha empreses que ja
han fet el seu sopar. Crec que està
molt bé, per evitar el col·lapse que
podria haver d’aquí unes setmanes i
per fer caixa, que el sector ho necessita”, opina Górriz.
línia ascendent de contagis

Castellar continua la línia ascendent
de la setmana passada i s’acumulen 11
contagis entre els dies 12 i 18 de novembre. Això suposa que la incidència acumulada a 14 dies continua pujant (ara
és de 77,6 punts) i el risc de rebrot continua alt (ara 155, quan a finals d’octubre el risc de rebrot era baix i estava
per sota de 100). La situació general a
Catalunya és pitjor perquè el risc de rebrot ja s’enfila als 200 punts, xifra inèdita des de mitjans d’agost.

VACUNACIÓ A CASTELLAR

1.300 persones ja
tenen la tercera dosi
La tercera dosi de la vacuna
avança a Castellar. En concret,
ja s’han posat 1.236 vacunes de
recordatori majoritàriament entre
persones majors de 70 anys.
A Catalunya ja hi ha unes 60.000
persones que han rebut aquesta
tercera dosi, que en realitat és una dosi
de reforç per als col·lectius amb més
risc de patir una malaltia greu i els més
exposats al virus. Ara s’administra a
persones que viuen o treballen en residències, persones immunodeprimides
i a tothom que tingui més de 70 anys.
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COMMEMORACIÓ | DUDI

CAN JULIANA | 1-23 DE DESEMBRE

ASAB | CONFERÈNCIA

Els esplais, units pels
drets dels infants

Torna El Bosc
Màgic del Pare Noel

Abelles i
canvi climàtic
amb Picó

Els esplais Xiribec i Sargantana van
tornar a unir-se per celebrar el Dia
Internacional dels Drets dels Infants
(DUDI), aquest dissabte a la tarda a la
plaça d’El Mirador. La jornada va començar amb diferents activitats lúdiques entre el més d’un centenar d’infants de les dues entitats i va acabar
amb el concert dels Més Tumàcat,
una companyia que ofereix espectacles musicals per a públics familiars.
El DUDI es va celebrar per primera vegada de forma conjunta entre
Xiribec i Sargantana l’any 2019. De fet,
va ser el primer acte que les dues entitats van organitzar de forma conjunta en la seva història. Aquest dissabte, va tornar a ser una ocasió, tal com
reconeixen els organitzadors, per estrènyer la relació entre monitors i infants de les dues entitats.
“Compartim la mateixa vocació entre els dos esplais i fer xarxa és
enriquidor i molt interessant”, valora
Jan Gili, un dels monitors de l’esplai
Sargantana. Les activitats lúdiques
es van pensar conjuntament i a l’hora
de dur-les a terme també van ser co-

ordinades pels dos esplais. Els infants,
a més, van tenir una sorpresa. Durant
la tarda van aparèixer els dos personatges referents de les entitats, el Pastor Xiribec i l’Evaristo. El concert dels
Més Tumàcat, una proposta animada
i riallera, va atraure famílies externes
a les entitats a la plaça d’El Mirador.
La commemoració va servir per
reflexionar. Darrere d’algunes de les
activitats, hi havia la intenció de fer
pensar els infants. Aquest any, sobre
“els abusos del poder adult que s’exerceix” cap a ells. Va ser un èxit, segons
valoren des de l’organització. “Ens
hem quedat amb ganes de fer més
coses. Els DUDIS van per llarg”, celebra el monitor.
Per a la commemoració del
DUDI, Castellar del Vallès ha organitzat diverses propostes des del 20
fins al 28 de novembre. Durant aquests
dies es podrà veure una exposició de
llibres al voltant dels drets dels infants
a la Biblioteca Antoni Tort. El diumenge, a les 12 h a l’Auditori Miquel Pont,
es representarà l’obra La motxilla de
l’Ada, amb Teatre al Detall. || G. PLANS

Infants dels dos esplais durant les activitats lúdiques del DUDI. || CEDIDA

Imatge del Bosc Màgic del Pare Noel celebrat l’any passat. || CEDIDA

De l’1 al 23 de desembre, Can Juliana
organitza una activitat de Nadal: El
Bosc Màgic del Pare Noel. Es tracta d’una activitat familiar en què els
nens i nenes tenen l’oportunitat de
visitar el Pare Noel i conèixer els elfs,
fer un taller amb ells i ajudar-los a
preparar regals. Tot plegat, mentre
fan una excursió plena de màgia pel
bosc. Al final del camí, arriben a un
refugi on el Pare Noel els està esperant per parlar amb ells i recollir-los
les cartes.
És realment un esdeveniment
màgic en què les famílies senceres
gaudeixen moltíssim. I, en un any,
s’ha convertit en un dels esdeveniments més esperats de Nadal a Catalunya.
L’any passat va ser el primer
any que es va celebrar i va ser un
èxit rotund (malgrat la pandèmia).
I aquest any les previsions dels organitzadors s’han tornat a sobrepassar, ja que en mig dia es van vendre

les més de 9.000 entrades previstes. Hi
assisteix gent de tot Catalunya, que ve
expressament fins a Can Juliana per
poder gaudir d’aquesta experiència. De
fet, hi ha moltes famílies que, malauradament, s’han quedat sense entrada.
idea de la família ligero-belmonte

És un esdeveniment creat des de la
modèstia de la família Ligero Belmonte, que dirigeixen el negoci de Can Juliana, i que l’any passat va decidir tirar
endavant aquest projecte perquè les
nenes i els nens poguessin gaudir de
Nadal malgrat la pandèmia. Tot, des
de la decoració, la construcció del refugi enmig del bosc, fins a la direcció dels
actors que fan l’espectacle, està fet per
ells. Fa mesos que hi treballen perquè
aquest any sigui encara més sorprenent i màgic que l’anterior.
És un espectacle familiar nadalenc ple de màgia que fa que els més
petits (i també els grans!) surtin enlluernats i plens d’il·lusió. || REDACCIÓ

Demà, dissabte 27, el meteoròleg Alfred Rodríguez Picó visitarà Castellar del Vallès per oferir
una xerrada divulgativa titulada
L’adaptació al canvi climàtic, què
passarà amb les abelles. L’advertència científica que sense abelles perilla seriosament la biodiversitat mundial s’ha començat
a prendre seriosament arreu del
món. El Parlament Europeu, fins
i tot, ha sortit al rescat d’aquests
insectes, vitals per al cicle biològic vegetal i no només per a la
producció de mel. Segons un estudi elaborat pel Ministeri per a la
Transició Ecològica, “el canvi climàtic afecta per les divergències fenològiques, els desajustos
espacials entre pol·linitzadors
i plantes pol·linitzades, els canvis en la distribució i virulència
de patògens, la mortalitat local
per esdeveniments climàtics extrems o les condicions més favorables per a l’expansió d’espècies invasores”.
La xerrada, organitzada per
l’Associació d’Apicultors de Barcelona, amb la col·laboració de l’Ajuntament de Castellar, tindrà lloc a
la Sala d’Actes d’El Mirador entre
les 11 i les 13 hores. L’entrada a la
xerrada divulgativa és lliure i gratuïta. Alfred Rodríguez Picó és un
meteoròleg conegut sobretot per
la seva faceta com a presentador
en programes de televisió i ràdio.
Va ser premiat per Òmnium Cultural pel millor programa de televisió per El temps del Picó. || C. D.
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Nou centre logístic al Pla de la Bruguera

+CENTRE LOGÍSTIC

Des de l’Ajuntament afirmen que el projecte, si es concreta, hauria de tenir un pla de mobilitat

ERC considera que
pot col·lapsar la
carretera B-124

te pot canviar el seu disseny original
segons l’empresa o empreses que puguin llogar el magatzem, és a dir, “si
és una activitat purament logística més bàsica o és una empresa
més industrial on calguin unes especificacions tècniques diferents
poden haver variacions”. La intenció és que abans que el magatzem estigui construït, “el futur operador
pugui dir-hi la seva i pugui tenir
la nau a mida”. Viñas confia que la
connexió directa de Castellar amb
una via ràpida sigui una realitat en
els pròxims temps, fet que beneficiaria el nou magatzem logístic.

Jordi Rius

La consultora Quick Expansión ha
estat seleccionada per la promotora Techstone per comercialitzar en
coexclusiva la que serà una de les
noves plataformes logístiques més
grans de la segona corona de Barcelona. En concret, tindria 26.119 m2 i
estaria ubicada al polígon industrial
Pla de la Bruguera de Castellar del
Vallès, entre el carrer Bages i la carretera B-124, just al costat de l’antiga Sony, des de fa anys també centre logístic. Aquest nou magatzem
estaria construït sobre una parcel·
la de 41.173 m2. A més del magatzem pròpiament dit, hi hauria uns
1.230 m2 d’oficines en un bloc adossat a la nau.
La nova plataforma logística
de Castellar disposarà de 26 molls
de càrrega i una alçària de gairebé
14 metres. El delegat de Quick Expansión, Joaquim Viñas, ha explicat
que “en aquests moments se n’està
gestionant la llicència d’obres”. Ja
en el seu moment, Quick Expansión
va assessorar en la compravenda de
la parcel·la on ara s’aixecarà aquest
nou projecte que estarà disponible

reacció de l’ajuntament

Recreació virtual de la plataforma logística, que ocuparia 26.000 m2. || CEDIDA

per a finals del 2022, segons asseguren des de la mateixa empresa.
A l’hora de decidir la ubicació del
magatzem logístic, els promotors
buscaven “parcel·les grans i ben
comunicades”. En aquest sentit,
Castellar té “una ubicació a la segona corona i un polígon amb molts
accessos” i el solar en qüestió “és

quadriculat i la façana dona a la
carretera”.
Quant a la plataforma logística,
no està dissenyada per a cap sector
en concret. “Techstone ha comprat
el solar per construir un magatzem
i després llogar-lo a llarg termini
a un usuari final, no per tornar-lo
a vendre”, matisa Viñas. El projec-

Des de l’Ajuntament han informat
que, de moment, no se’ls ha presentat formalment cap projecte concret
d’aquest centre logístic i l’únic que
s’ha gestionat són permisos d’obres
per procedir a fer moviments de
terres que tot just s’estan encetant
aquests dies. Sobre les dimensions
d’aquesta futura plataforma logística, des de l’Ajuntament també adverteixen que caldria acompanyar el
projecte d’un pla de mobilitat per calibrar l’impacte que pot tenir sobre
la carretera B-124.

El grup municipal d’ERC ha
constatat en una roda de premsa la
seva preocupació per la instal·lació
de la plataforma logística, bàsicament per dos motius: “El poc valor
que aporten a un municipi com el
nostre aquest tipus d’instal·lacions
i, sobretot, pels problemes de
seguretat, congestió o contaminació
que causaran a la B-124”, argumenta
el regidor republicà Oriol Martori.
Amb una carretera congestionada,
“els camions i furgonetes que
vindran no són els més adaptats a
la sostenibilitat”, conclou Martori.
El fort impacte que pot causar
la instal·lació d’aquest centre
logístic sobre la B-124 fa reactivar
a ERC el fet que “l’alcalde faci un
pas endavant i lideri el debat al
territori i que consensuï una posició
comuna a tot el municipi sobre
com s’ha de fer la connexió ràpida
amb la C-58”, exposa el portaveu
dels republicans, Rafa Homet. Una
vegada consensuada la postura
en l’àmbit local, “serà el moment
d’acordar de debatre-ho amb
Sabadell”. Quan s’hagi parlat amb
la ciutat veïna, “es podrà parlar amb
la Generalitat perquè hi inverteixi”.
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DANA | TERRITORI

ELECTRICITAT | TERRITORI

JUNTS | PLAYTEX

El temporal de fred i pluja
deixa 50 litres en 24 hores

Retiren una línia de mitjana
tensió a Ronda Turuguet

En poc més de 24 hores, es van recollir a Castellar del Vallès més de 50 litres
per metre quadrat durant l’episodi de pluja, vent i fred polar que es va viure
entre dilluns a la tarda i dimecres. Tot i que no es va consignar cap incidència greu, els Bombers Voluntaris de Castellar sí que van haver de fer diverses
sortides per atendre algunes conseqüències del temporal, com un garatge
inundat. La policia local també va haver de senyalitzar alguns desperfectes
com els que es van patir a l’asfaltatge del carrer de Santa Rosa, a l’Airesol D.
A més, tal com es du a terme cada any per aquestes dates, dilluns la Regidoria d’Espai Públic va distribuir 15 saques d’una tona de sal potàssica cadascuna. L’objectiu és fer-los més accessibles i immediats en cas de glaçades. Les
saques s’han col·locat en els punts de les urbanitzacions que són més conflictius per la seva elevació i pendent. Així, s’han repartit 7 saques a l’Aire-Sol
D i El Balcó, 7 a Sant Feliu del Racó i El Racó i 1 a l’Aire-Sol A-B. || REDACCIÓ

Endesa ha començat els treballs de desballestament d’un tram d’una línia
elèctrica aèria de mitjana tensió a Castellar del Vallès, amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament i de reduir l’impacte visual de les infraestructures de la companyia en aquest municipi del
Vallès Occidental. Les obres, que van començar el 26 de juny passat i està
previst que finalitzin aquest mateix mes de novembre, tenen una inversió
de 40.000 euros. L’operació consisteix a eliminar 390 metres de cablejat
i dos suports metàl·lics que discorren camp a través a tocar de la Ronda
Turuguet. Aquesta traça s’ha substituït per una altra, subterrània, ubicada al mateix barri dels Pedrissos: 425 metres de cable de 25 kV que passen
pels carrers de Trias de Bes, Carrasco i Formiguera, per acabar creuant
la mateixa Ronda Turuget. A més, com que està soterrada sota la via pública, s’elimina el seu impacte visual i mediambiental, i desapareix l’hipotètic risc d’electrocució per a l’avifauna. || REDACCIÓ

Exigeixen
un procés
participatiu

Tres bombers en un aparcament soterrat inundat, dimarts. BOMBERS DE CASTELLAR

Estat de les obres de soterrament de la línia de mitjana tensió. || CEDIDA

Després de 8 mesos des de la confirmació del projecte per part de l’Institut Català del Sòl que farà possible
la construcció d’uns 100 habitatges
públics al solar de l’antiga Playtex de
Castellar, “ens trobem que el procés participatiu que la majoria de
grups del consistori portem mesos
demanant, l’impulsen ara a través d’una moció 2 dels 5 grups del
ple municipal (PSC i ERC) sense
haver pogut consensuar el text
prèviament amb la resta de regidors”, es queixa en un nota de premsa Junt per Castellar.
Des de Junts demanen “un
procés participatiu no teledirigit des de dalt i que compti amb
la participació real de la ciutadania”. La formació demana que la
iniciativa sorgeixi del consens i “no
faci cap altre pas en fals, com el de
la plaça de la Miranda, a l’hora de
garantir l’accés universal a l’habitatge digne al nostre poble”. Per
això , demanen a PSC i ERC a retirar la moció i a tornar-la a presentar,
recomanació prèvia de la Taula Municipal d’Habitatge, juntament amb
la resta de grups polítics presents al
ple de l’Ajuntament. || REDACCIÓ

09

DEL 26 DE NOVEMBRE AL 02 DE DESEMBRE DE 2021

infància
DIA INTERNACIONAL | CAPACITATS

Diversitat funcional, 365 dies
Una quinzena d’activitats per commemorar el 3 de desembre

Cristina Domene

Una quinzena d’activitats organitzades per l’Ajuntament i diverses entitats de Castellar commemoraran a la
vila, a partir del 27 de novembre i fins
al 20 de desembre, el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat
Funcional, que se celebra arreu del
món cada 3 de desembre. L’objectiu,
com recorda la regidora de Diversitat
Funcional, Anna Margalef, és donar
visibilitat a les persones que tenen algunes d’aquestes condicions “i promoure els seus drets i sobretot el
seu benestar. El que intentem és
conscienciar tota la ciutadania de
la situació d’aquestes persones, a
qui de vegades es dificulta activitats a la seva vida diària. Aprofitem aquest 3 de desembre, però
vull destacar que això hauria de
ser els 365 dies de l’any”.
La programació inclou tallers
i propostes sobre l’àmbit de la salut,
activitats esportives, artístiques i culturals. Per fer-la possible, s’ha comptat amb la implicació de les entitats
Suport Castellar, TEB, Club Atlètic
Castellar, AVAN, Escola d’Educació Especial Xaloc, Amputats Sant
Jordi, Rugby Castellar i Rodamunt.
“Comencem dissabte amb un taller de defensa personal, que també
s’ha organitzat per al Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència envers les Dones, però nosaltres el fem adaptat a dones amb
diversitat funcional. Sobretot per
a aquelles joves que tenen una dis-

Pujada a la Mola amb cadires Joëlette. L’Ajuntament n’ha comprat dues. || CEDIDA

capacitat intel·lectual i ara amb el
confinament han utilitzat molt les
xarxes socials i han conegut gent,
s’han pogut trobar algun ensurt
quan han quedat físicament. Com
que hem conegut algun cas, s’ha organitzat un al matí, i el nostre serà a
la tarda. No és per segregar cap col·
lectiu, sinó per adaptar el taller”.
Tallers i activitats n’hi ha per
a tothom, però cal reservar lloc per
acomplir les normes Covid. Les podeu
consultar totes detalladament a la pàgina 17 d’aquest L’Actual, però volem
destacar el curs teoricopràctic Coneixem i practiquem amb la Joëlette, que
tindrà lloc dilluns 20 de desembre, de
9 a 14 hores a la Sala Puigverd. L’Ajuntament ha comprat dues Joëlette, una

cadira d’una roda tot terreny que fa
possible que persones amb mobilitat
reduïda facin senderisme i altres activitats al medi natural. “Seran vàlides tant per a infants com a adults.
És important, però, per poder demanar-la i utilitzar-la fer el curs
teòric per conèixer com es munta i
com es fa servir”, assegura Margalef.
Els i les participants que assisteixen a les activitats a partir del dia
1 de desembre tindran una galeta de
mantega feta per l’alumnat del PFI
de l’escola d’educació especial Xaloc.
Decorada en color taronja, per omplir el poble del color del Dia Internacional, com els llums de la rotonda, que també s’il·luminaran el dia 3
de desembre.

JORNADA INFÀNCIA |
1 I 2 DE DESESEMBRE

Com viure
entre
pantalles
Castellar celebrarà l’1 i 2 de desembre les 3es Jornades d’Infància, Adolescència i Educació, que en aquesta
ocasió responen al títol Viure entre
pantalles. Dimecres 1 de desembre,
l’òptica-optometrista Berta Roviras parlarà de com afecta l’ús de les
pantalles la salut visual. Després, la
cofundadora del centre Osteopatia
Castellar, Christine Woodward, posarà el focus en els hàbits d’ergonomia en l’ús de les pantalles. La jornada
acabarà amb la conferència Ús, abús
o dependència de les pantalles? Factors
del neurodesenvolupament i afectivitat,
a càrrec de Cristina Forcelledo, psiquiatra de salut mental infantil i juvenil al Taulí.
Dijous 2 s’abordarà la bretxa digital i les desigualtats digitals i impactes en infants, adolescents i joves amb
Sandra Gómez, tècnica de la Fundació Francesc Ferrer i Guàrdia. Després es farà la presentació de l’estudi
Persones on, persones off, sobre la bretxa
digital en les persones ateses per entitats
socials, amb Adrià Cuenca, coordinador de m4Social a la Taula d’Entitats
del Tercer Sector Social. Després es
posaran en comú les experiències de
Castellar, Sabadell i Barcelona.
La jornada acabarà amb Miquel
Àngel Prats, professor titular de tecnologia educativa a la FPCEE Blanquerna - URL amb una conferència
anomenada Reptes educatius i saludables de les tecnologies digitals en infants
i adolescents: manual de supervivència.
Finalment, Oriol Torres Tornel, de Second News, parlarà dels recursos per
digitalitzar l’educació. || REDACCIÓ
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Jordi Serrallonga,
protagonista de
L’Aula dimarts passat

Agraïments pel túnel del terror
Gràcies, gràcies i mil gràcies, Des de l’AMPA Mestre Pla, volem expressar
els nostres més sincers agraïments al cos tècnic de l’Ajuntament pel seu gran
suport i col·laboració, perquè fos possible el nostre reconegut túnel de terror. Especialment, volem dedicar el nostre agraïment a:
Salva Serra, del Departament Tècnic d’Esports i Cultura, Antonio Gómez,
de Via Pública i Sergi, conserge de l’Espai Tolrà. Aquest esplèndid túnel tampoc hauria estat possible sense la gran col·laboració del grup Il·lusió, que
sempre estan disposats a contribuir amb la seva gran professionalitat, i gràcies per l’aportació desinteressada de teles del Sr. Àlex Grau, de l’empresa
Grau, SA. Per finalitzar, moltíssimes gràcies a tots aquests pares treballadors que van ser al peu del canó, de principi a fi. I és clar, com sempre, deixem
el millor per al final. Gràcies i mil gràcies als nostres meravellosos, genials i
campions actors de sisè i voluntaris d’altres cursos, que van resistir tantes
hores sense baixar el ritme. Sou els millors! || TEXT I FOTO: AMPA MESTRE PLA

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 26
DISSABTE 27
DIUMENGE 28
DILLUNS 29
DIMARTS 30
DIMECRES 01
DIJOUS 02
DIVENDRES 03
DISSABTE 04
DIUMENGE 05

BONAVISTA
CASTELLAR
CASTELLAR
CASANOVAS
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
YANGÜELA
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
Servei d’urgència nocturn:
a partir de les 24 h es deriva a les
farmàcies de guàrdia de Sabadell
i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores
Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

DEFUNCIONS
17/11/21
Maria Clariana Vila · 98 anys
23/11/21
Marina Quevedo Manzano · 69 anys
23/11/21
Francisco Sanchez Osuna · 78 anys

Joep Maria Calaf*

Afavorint el col·lapse de
la B-124

F

a uns mesos vaig escoltar l’opinió d’un
respectat ciutadà
castellarenc que em
feia saber que la carretera de Sabadell, la B-124, era
millor que no s’arreglés ni s’ampliés ja que, si es fes, Castellar
creixeria encara molt més del que
ho fa ara. Del comentari es desprèn que aquest ciutadà enyorava
tant el seu “poble” com rebutjava
la “ciutat” que anem camí de convertir-nos. Hi ha qui pensa que els
pobles preserven millor la personalitat del municipi i unes millors
relacions humanes entre els seus
ciutadans. Per contra hi ha qui creu
que les ciutats poden gaudir de millors serveis, millors oportunitats
i més activitat econòmica. Segurament són dos models clarament
diferents, però no necessàriament
contraposats. En qualsevol cas, el
que no comparteixo absolutament
és que el no creixement de la població s’hagi d’aconseguir per la via de
la insuficiència dels serveis. Òbviament si tenim un CAP insuficient,
una carretera saturada, unes escoles obsoletes, un comerç inexistent
i un polígon industrial inoperant
segurament que tindrem menys
candidats per venir a viure a Castellar, però el càstig serà també per
a tots els ciutadans que ja vivim a
Castellar. Si volem aconseguir moderar el creixement de Castellar
tenim una eina molt potent i eficaç:
fer un pla d’ordenament urbanístic municipal (el conegut POUM)
que sustenti una base de creixement menys expansiva. No hi ha
cap altra via sensata.
Dit això retornem a la carrete-

L’AULA

La plujosa tarda de dimarts 23 de
novembre, els socis de l’Aula van
poder gaudir de la conferència de
Jordi Serrallonga, arqueòleg, naturalista i explorador nascut a la
jungla d’asfalt, però com ell mateix
es defineix, “un primat nòmada domesticat per la cultura que segueix
observant el planeta amb la mateixa
curiositat que els naturalistes que
l’han inspirat i que impulsen la seva
vida a l’encalç del coneixement”.
Serrallonga alterna l’aula universitària amb el treball de camp arreu
del món que el porta a viatjar entre
fòssils i ètnies a les sabanes africanes, però també a les illes Galápagos, l’Amèrica continental, Àsia i
Oceania. Com a docent és professor
de prehistòria, antropologia i evolució humana a la UOC, i també imparteix un màster de primatologia a la
UdG i un de periodisme de viatges
a la UAB, col·labora amb el Museu
de Ciències Naturals de Barcelona
i participa amb articles en diversos
mitjans de comunicació. És autor
de diversos llibres de divulgació, els
més recents Dioses con pies de barro
(2020) i Animals invisibles: Mite, vida
i extinció (2021), aquest darrer en
col·laboració amb Gabi Martínez,
il·lustracions de Joana Santamans
i pròleg de Viggo Mortensen.
Al llarg la xerrada, amb el títol de
Déus amb peus de fang i animals invisibles, va parlar-nos de les temàtiques dels seus darrers llibres, i
del desafiament humà a les lleis de
la natura i les seves conseqüències. Va afirmar que els humans som
una colla d’antropocèntrics, etnocèntrics i egocèntrics, i va voler

trencar la barrera de l’antropocentrisme que ha fet que s’hagi posat de
moda el concepte d’Antropocè com
una època geològica en exclusiva.
Durant la segona part de la ponència es va centrar en el que ell anomena animals invisibles, alguns molt
difícils de veure però que existeixen
com el puma, l’ornitorrinc o el calamar gegant, alguns extingits per la
pressió humana sobre el territori,
com el dodo, el moa, el megateri, el
megalodon o el mamut llanut, altres
que estan en greu perill d’extinció
com la girafa reticulada, el goril·la
de muntanya, el dofí rosat o l’okapi,
i altres que són animals mítics i que
continuen estimulant l’imaginari de

milions de persones arreu del món
com les sirenes, el monstre del llac
Ness, el ieti o la serp voladora.
I és que els humans, que ens havíem
considerat déus per sobre de tota la
meravellosa biodiversitat del planeta, hem anat destrossant hàbitats i
extingint espècies a pas de gegant.
Potser pandèmies com l’actual ens
estan obligant a reflexionar sobre
la nostra posició real sobre la Terra:
només som una peça més de la natura
i cal que respectem la resta d’éssers
vius que conviuen amb nosaltres si
volem sobreviure com a espècie i no
volem formar part de la llista d’animals invisibles extints. || TEXT: L’AU-

ra B-124.
Fa poc hem sabut d’un nou gran projecte logístic al polígon industrial
Pla de la Bruguera. Potser algú, en
un primer moment, haurà valorat
aquesta notícia com a molt bona,
ja que estem necessitats de millorar l’activitat econòmica i d’augmentar l’ocupació. Però una anàlisi bàsica de seguida ens fa adonar
que aquesta notícia té poc de bona:
el primer inconvenient el trobem
en el fet que el funcionament, i el
concepte, d’aquestes plataformes
logístiques comporten molt poca
ocupació. Es tracta de manipular
grans volums de mercaderies amb
un capital humà mínim. El segon
és que els vehicles que s’utilitzen
estan molt lluny de ser poc contaminants. I això és un greu problema
en uns moments en què les dades
sobre la qualitat de l’aire ens tornen a preocupar severament per la
seva afectació en la salut dels ciutadans. El tercer motiu és la mobilitat. L’impacte que tindran camions
de grans dimensions intentant circular per una carretera absolutament col·lapsada en moltes franges
horàries del dia serà terrible. I en-

cara una darrera raó. El recorregut
dels camions necessàriament ha de
circular per Sabadell per accedir a
una via ràpida. Això afectarà molt
la seguretat viària, atès que la maniobrabilitat d’aquests vehicles és
molt dificultosa en un àmbit urbà.
Però el més desanimador és que
tot això és imparable si l’empresa
persisteix en el projecte. El POUM
de Castellar permet aquestes activitats, o millor dit no les limita,
i per tant per més plans de mobilitat que demani l’Ajuntament no
hi ha res a fer. Els plans de mobilitat afecten el funcionament intern
de l’empresa i tenint en compte la
poca ocupació que generarà no
serà cap problema.
El problema serà en l’entrada i sortida de producte de l’empresa, i això
ja no és competència de l’empresa
sinó de l’administració.
Fa pocs dies rebíem entusiàsticament, per part de l’alcalde, la notícia que la carretera B-124 seria
ampliada. De fet, ja que són fons
Next Generation amb destinació a
la transició ecològica i la transformació digital, cal destinar-los perquè la carretera disposi d’un car-

ril bus i un carril bicicleta. Però de
nou la notícia, estudiada amb més
profunditat, no té tantes possibilitats de considerar-se engrescadora, ja que no es coneixen detalls del
projecte en concret. De fet cada vegada hi ha més certesa en el fet que
el pont del Ripoll no es desdoblarà
i que la carretera ampliada no arribarà a la plaça Espanya de Sabadell
per connectar amb el tren. Si es confirmen aquestes dues possibilitats (i
hi ha moltes probabilitats que així
sigui) tindrem dos colls d’ampolla
impracticables: al pont i a l’entrada de Sabadell.
La notícia de l’ampliació va perdent força cada dia que passa i el
problema que ocasionaran els camions de la plataforma logística
serà més gran cada dia que passi.
Tot sembla indicar que caldrà
pagar molt car l’excés d’optimisme
venut políticament.Sincerament
preferiria que tot aquest pronòstic fos un error. Prefereixo pagar
jo les conseqüències d’un mal raonament que la població pagui les
conseqüències d’una mala gestió.

LA FOTO: FRANCESC VILACLARA

*Regidor d’ERC
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opinió

Carta a una dona
maltractada

E

stimada dona,
He dubtat molt si enviar-te aquest escrit
perquè vull dir tantes coses que no sé si
tindré paper suficient, o si pel contrari, simplement, sabré dir-te-les.
Necessito que sàpigues que tens tot
el meu suport, que soc aquí per a tot
allò que necessitis, que no és parlar
per parlar, que les meves abraçades
són gratuïtes i sense interessos. Voldria que entenguessis que no estàs
sola, que som una multitud i que la
teva lluita és la nostra, la meva.
Any rere any escoltem les notícies i, any rere any, hem de plorar
perquè falten unes quantes de nosaltres, perquè un seguit de monstres
han segat les seves vides, sense embuts, acarnissant-se contra aquelles
que deien que estimaven. Mentida!
Tot mentida! Si estimes alguna persona de veritat no li arrenques la
vida, no la maltractes ni físicament
ni psicològicament, no l’amenaces
que faràs mal als fills, no l’agredeixes sexualment, no controles els
seus passos.
Em fa mal l’ànima, perquè et
veig trista, desemparada. No puc
imaginar el teu dolor, la teva malenconia, la teva impotència, la teva

Àngela Bailén*

El perquè del 25N

D

esprés de la brutal agressió que va
patir una noia de
setze anys a Igualada aquest 31 d’octubre passat, que encara hi hagi qui
es qüestioni el motiu d’un Dia Internacional per l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, francament sorprèn. Es podria respondre d’una forma tan simple
i bàsica com: “perquè les dones
segueixen morint a mans dels
homes” o “perquè les dones segueixen sent assetjades, violades i maltractades pels homes”.
Un dels grans reptes a assolir com
a societat seria aconseguir connectar el sentiment de responsabilitat dels homes que no hi estan
d’acord, sortosament una gran
majoria, perquè ja sigui de manera col·lectiva o individual assenyalin i s’allunyin d’aquestes actituds, en totes les formes i tipus
de violència exercida de l’home
contra la dona.
Però seguim tenint una part de la
societat i alguns partits que neguen la seva existència malgrat
unes xifres que son incontestables: 1.118 dones assassinades a
mans de les seves parelles o exparelles des del 2003, any que es
van començar a comptabilitzar
les morts, i durant aquest 2021, 8

PLAÇA MAJOR

ANTONIA PÉREZ CORREA
Directora de l’Escola d’Adults

Sense quelcom. || JOAN MUNDET

“Si us plau,
aixeca la teva veu,
aixeca el teu cos i
albira el futur ple
d’esperança”

dones a Catalunya i 37 a la resta
de l’Estat.
A les dones ens agradaria no haver
de tenir una diada com la del 25N,
ja que no deixa de ser una jornada
de dol per recordar les víctimes de
la violència masclista. Una diada
per donar visibilitat a una gran
xacra de la nostra societat.
Una assignatura pendent per a una
societat democràtica, que si es vol
considerar com a tal no pot permetre que la meitat de la població pateixi violència, una violència que
no entén de procedències, edat,
nivell d’estudis o classe social, a
totes ens pot passar.
I no només els cops són violència.
També són violència el control, les
amenaces, els petits micromasclismes diaris que hi ha dones que interioritzen com a “normals”, perquè el patriarcat situa els homes
en una posició de poder i en aquest
sistema la violència masclista es
converteix en un instrument per
mantenir aquesta posició, aquestes regles i aquests privilegis, i la
societat en què vivim és una societat merament patriarcal.
Així doncs, per les que ja no hi són,
de qui hem de ser la veu; per les
que pateixen en silenci; pels orfes
que cada any queden sense mare;
per les que estan a punt de fer el
pas; per les joves i per les grans;
per totes i cadascuna d’elles seguirem recordant que el motiu i la raó
de ser d’una diada com la del 25
de novembre no hauria d’existir.
* Regidora de Feminisme

buidor, i veig com et van rosegant
per dins, com t’enfonses en la negror més absoluta. Vull ajudar-te,
donar-te la mà, agafa-la, si us plau,
no dubtis!
Vull formar part de la teva sanació, vull que surtis d’aquest laberint d’infàmia. Però, la veritat, és que
no sé si amb això tindràs prou. Poso
al teu abast l’única eina que tinc, les

paraules. Paraules dites des del cor.
Voldria donar-te suport perquè poguessis desfer-te d’aquesta xacra
que s’ha instal·lat a la teva vida,
d’aquest mal atàvic, ancestral, que
t’anul·la i et fa desaparèixer com a
persona. Sento el teu crit! Si us plau,
aixeca la teva veu, aixeca el teu cos i
albira el futur ple d’esperança, lluny
d’aquell que t’ha ofegat, que t’ha ta-

piat els ulls, que ha enfonsat els teus
somnis. Estimada dona, no vull que
siguis tu la pròxima! No vull que ens
faltis mai! No vull haver de llegir el
teu nom en un obituari. Et vull viva,
gaudint del camí, dels somnis, de l’esperança, com una font d’aigües subterrànies que brolla cap a la superfície, com l’au que estén les seves ales
i vola, vola lluny per sempre més.

12

publicitat

DEL 26 DE NOVEMBRE AL 02 DE DESEMBRE DE 2021

13

DEL 26 DE NOVEMBRE AL 02 DE DESEMBRE DE 2021

esports
Bárbara Matamoros, plata
a l’Open de Saragossa

La taekwondista castellarenca
Bárbara Matamoros (segona per
l’esquerra a la foto) va aconseguir
la medalla de plata en la V edició del
Trofeu Ciutat de Saragossa, organitzat per la Federació Aragonesa
de Taekwondo i disputat al Centre

Municipal Siglo XXI de la capital
aragonesa. La lluitadora del Club
Cinfi Sabadell va aconseguir la fita
en la categoria cadet de menys de
44 quilos. El seu club va sumar un
total de dues medalles de plata,
dues de bronze i un quart lloc.

L’FS Castellar, en mode piconadora
Golejada al Parets FS (6-3) d’un equip taronja imparable, que aconsegueix la quarta plaça de la classificació

Albert San Andrés

La màquina comença a rutllar a l’FS
Castellar i l’equip ja suma els partits
per victòries. Amb un joc imparable,
els de Darío Martínez van passar per
sobre del Parets FS (6-3) i ja són quarts
a la taula.
Fa unes jornades explicàvem que
el joc dels taronges era bo i que les dues
derrotes consecutives a casa no s’entenien gaire. Potser era un concepte difícil d’entendre, ja que normalment amb
el bon joc arriben els gols i les victòries,
però en aquell moment no va ser així.
Dues golejades consecutives dels equips
visitants van deixar tocat el Castellar,
un aspecte que els va fer aturar-se, detectar els errors i corregir-los. Des de
llavors, l’equip gaudeix d’una trajectòria imparable que els ha fet sumar un
total de quatre victòries consecutives,
i totes per golejada.
El primer rival va ser el Sant
Cugat (2-3), que va patir la lleu millora
de l’equip, i el Manlleu (7-1) el que primer va tastar el parquet del Joaquim
Blume, el Sant Julià de Ramis (3-8) el
que va continuar i el Parets, quan s’ha
culminat el perfeccionament del sistema. La dada més important és que
tots els rivals eren a la part mitjanaalta de la classificació en el moment
de l’enfrontament.
Aquest era un partit marcat al
calendari. El Parets, quart classificat
en el moment del partit, sempre és un
rival complicat i que es manté en les posicions capdavanteres. De fet, el Castellar s’ha convertit en una mena de bèstia negra per als del Vallès Oriental, ja
que la temporada passada també els

van golejar en la primera jornada de
Lliga a domicili.
El ritme taronja des del primer
minut ja va deixar entreveure les intencions inicials dels de Martínez. Amb un
estil que recorda el de la Taronja Mecànica de Borja Burgos –on llavors el tècnic era jugador– l’equip es va imposar a
la pista des del primer minut, portant
el ritme i generant les ocasions de més
perill. Era el jove Pol Pérez qui obria el
marcador al minut set fent esclatar el
nombrós públic assistent al pavelló.
L’alegria només va durar sis minuts,
quan Víctor Amores aconseguia la
igualada al lluminós. La igualtat sobre la
pista entre els dos equips es feia palesa,
però Martínez aviat va detectar la poca
rotació entre els homes de Jose Manuel Ibáñez, una debilitat que hauria de
marcar el partit després del descans.
Guillem Ramiro (15’) aconseguia el 2-1
per als castellarencs, que marxarien als
vestidors sabedors que no es podrien
escapar els tres punts. Amb Txec Tarruell i Javi Hervás portant la batuta i
un potent Víctor del Olmo marcant el
ritme, la banda local aconseguia fer
sonar bona música a la grada.
La represa era de nou pels taronges, que en un minut boig, al 29’, sentenciaven el partit amb gols de Del Olmo,
Ramiro i un en pròpia porta després
que el visitant Izan Moreno desviés la
pilota. 5-1 i tot tancat.
Al 32, Pol Pérez feia un autogol en
un intent de refús defensiu i amb el rival
jugant de cinc el Blume es va inquietar
mínimament. Un miratge que va durar
només tres minuts i en què l’encarregat
de resoldre era Àlex Martínez.
Amb 6-2 i el pavelló corejant els
tocs entre jugadors –fins a 15 seguits

L’FS Castellar es mostra imparable en Lliga, amb quatre victòries consecutives. || A. SAN ANDRÉS

sense perdre la possessió– el rival va
tractar de retallar diferències sense
èxit. La tensió va anar en augment en
els visitants, que veien com perdien
José Gavira per doble groga. Mario
Litran va establir en l’últim minut el
definitiu 6-3.
La victòria per golejada serveix
per donar un cop d’efecte a la taula
i començar a guanyar-se el respecte com a equip a tenir en compte per
l’ascens, sempre que se segueixi en la
mateixa línia.
“Aquesta victòria ens col·loca

quarts i ens dona una ratxa de tres
partits encaixant pocs gols i marcant-ne molts. És una declaració
d’intencions de cara al que pot fer
l’equip en aquesta categoria”, va valorar el tècnic al terme del partit, que
també va explicar què és el que ha canviat: “pots perdre un partit a casa i
que sigui un accident, però quan es
repeteix s’ha de buscar el problema
per solucionar-ho. No competíem
bé, tot i tenir qualitat, i hem remarcat en la incidència en el vídeo per
millorar-ho. El sostre el marcarà el

mateix equip, amb el nivell d’entrenament i mentre no es perdi pistonada seguirem millorant”. Martínez
també va parlar del pròxim partit contra el líder: “Potser guanyar no és una
sorpresa. Ens agafa en el millor moment, pletòrics de força i tenim vídeos de com juguen i sabent el que hem
de fer. Anirem a totes”.
El líder i pròxim rival, el Ciutat de
Mataró, va golejar per 2-11 el Ripollet
B i serà una bona manera de mesurar
fins on pot arribar aquesta nova Taronja Mecànica en formació.
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Abonats al guió de l’èpica (2-1)
La UE Castellar suma els tres punts en el 94 amb un gol d’Álex Moreno
Aquesta temporada està sent la dels
guions repetits per la UE Castellar,
que en la vuitena jornada de Lliga va
tornar a aconseguir els tres punts en el
temps de descompte contra el Ripollet
i ja ocupa la quarta posició. Álex Moreno va apel·lar a l’èpica per trencar l’empat en el minut 94’, en un xoc de trens
al Joan Cortiella.
Encaixar un gol en els primers
minuts ja no és nou, va passar contra
el Joanenc, el Cerdanyola i el Ripollet.
Res diferent del que estan acostumats
els homes de Juan Antonio Roldán i
Santy Fernández. En aquesta ocasió va
trigar uns minuts més (17’) i va ser després d’un penal clar, el primer xut entre
els tres pals de l’equip visitant que ja va
condicionar el partit dels locals. L’entrebanc que han de superar en cada partit
i que últimament forma part del primer
punt d’aquest guió d’intriga.
En segon lloc tenim la remuntada, un aspecte que la setmana anterior
ja es va produir a Cerdanyola i que es
va repetir amb el Ripollet, i en tercer, la
part més important d’aquesta història:
l’èpica i el misteri. L’equip ha desenvolupat la capacitat per resoldre els partits
en el temps de descompte, un aspecte
que no és per a res casualitat, sinó qüestió de creure fins al final, com ja van demostrar a Berga i contra el Ripollet.
Contra el Ripollet, el conjunt
blanc-i-vermell va sortir a dominar la
possessió, i es va trobar un penal al 17
transformat per Marçal Lladó, que
havia de capgirar els plans de l’equip.
En aquesta ocasió, però, no va passar
com contra el Joanenc i l’equip ho va seguint intentant amb incursions per les

La Unió Esportiva va tornar a sumar tres punts en el minut 94’. || A. SAN ANDRÉS

bandes amb David López i Marc Ruano
i pilotes llargues des de la línia defensiva. Precisament, l’empat va arribar en
un remat de López (21’) que la defensa
treia de dins de la porteria, per marxar
al descans igualats.
En la segona, el Ripollet es va conformar amb l’empat i no va arriscar més
del necessari per mantenir-lo, mentre
que el Castellar ho va seguir intentant
sense gaire sort.
Des de la banqueta, els tècnics van
arriscar, ja que van deixar com a únic defensa pur Iker Roldán, i va situar homes
de perfil atacant sobre el terreny de joc
–Felipe, Rafita i Álex Moreno– per rascar els tres punts i buscar el miracle.
Un miracle que va arribar al

temps de descompte, en què el gran
dels Moreno va rematar una pilota lateral a gol. L’Álex es va erigir en el protagonista del partit en el minut 94’, ja
que va mostrar tot el seu millor potencial per donar tres importants punts
a l’equip en l’última jugada del partit.
“Ha estat una qüestió de creure,
i els nois ho han fet fins al final i ens
hem trobat amb el gol en el 94 que
crec fa justícia al joc que s’ha vist”,
va explicar l’estrateg Tomás Ramos,
tècnic assistent de l’equip.
L’equip supera aquest petit Tourmalet amb un balanç de dues victòries i
una derrota abans de visitar el camp de
la UD Calaf (diumenge, 17.30), 10è classificat. || A. SAN ANDRÉS

Més de 100 atletes en la
jornada gran del CAC
Dissabte passat les pistes d’atletisme
del carrer Garrotxa van vestir-se de
verd amb la presentació dels equips
de l’escola d’atletisme del CA Castellar, on es van aplegar més de 100
nenes i nens pertanyents al club.
La jornada escollida va coincidir amb el Dia Internacional de la
Infància, i també es va convertir en
el dia gran del club per acollir una
sèrie d’actes lúdics i donar a conèixer la composició de tots els equips
de l’escola de promoció, des del grup
dels minis de quatre anys fins al grup
de grans de l’escola de diversitat inclusiva, una de les últimes iniciatives
del club verd.
D’entre les activitats festives
i esportives oferides, va destacar
la cursa de relleus, en què els participants de diferents edats es van
barrejar entre ells. La recerca d’un
cofre a la gàbia de llançament, amb
bossetes de regals de caramels per
a tots els infants, va ser una de les altres activitats que van comptar amb

la presència de més de 100 nenes i
nens acompanyats dels pares, que
van completar un matí de germanor.
Pel que fa a les competicions,
Laia Ribera va millorar el registre
sub-16 de llançament al control del
Serrahima amb 11,37 m, ja que va
superar els 10,78 que ella mateixa
havia marcat amb anterioritat. En
el Gran Premi de Marxa Ciutat del
Prat, Gina Torres va ser 3a als 5k de
marxa (26:58,0), Daniela Gaitán, 4a
als 2k (12:07,0) i Edgar Pedrosa 5è al
Quilòmetre en Ruta (6:21,5).
D’altra banda, en el Campionat d’Espanya de cros per equips
en el cros internacional d’Itàlica a
Santiponce (Sevilla), l’equip femení
sub-18 que va classificar-se a Calonge va completar aquests resultats
sobre el circuit de tres quilòmetres:
Paola Clermont 43a (11:20), Paula
Pi 62a (11:33), Júlia Giba 124a (12:25)
i Maxi Chacón 190a (13:22). L’equip
va quedar en 28a posició d’entre els
46 equips participants. || REDACCIÓ

La presentació de l’escola del CAC va aplegar els atletes de la base. || CEDIDA
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esports
FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J08

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J08

C. CATALUNYA · GRUP III · J08

2A CATALANA · GRUP I-A · J07

2A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J08

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

Lloret - Sant Cugat
1-2
Vacarisses - Sant Julià R.
5-3
Montornès
Descansa
FS Castellar - Parets
6-3
Pineda - Santa Coloma
7-8
Girona - Manlleu
4-5
Ripollet B - Mataró
2-11
Badalona - Vilamajor
1-6

Montgat - Sant Adrià
Mataró - Lliçà
Sant Josep - Sant Gervasi
El Masnou - Santa Coloma
CB Castellar - Granollers
Pia - Círcol

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ

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

21
15
14
14
12
11
11
10
10
9
8
8
5
4
3

CFS C. Mataró
21
Vilamajor CFS
18
Ràpid Santa Coloma16
FS Castellar
15
Parets FS
13
CE Vacarisses
13
CEFS Manlleu
12
AE Montornés
11
Sant Cugat FS
10
Sant Julià R. FS
10
CF Badalona Futsal 5
Girona EFS
4
FS Pineda de Mar
4
Ripollet FS B
4
CFS Lloret
3

8
7
7
7
7
8
8
8
8
8
7
7
7
8
7

7
4
4
4
4
3
3
2
3
3
2
2
1
1
0

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

1
0
1
1
3
3
3
2
4
5
3
3
4
6
4

PT PJ PG PE PP

8
8
7
7
8
7
8
7
8
7
7
7
7
7
7

7
6
5
5
4
4
4
3
3
3
1
1
1
1
1

0
0
1
0
1
1
0
2
1
1
2
1
1
1
0

1
2
1
2
3
2
4
2
4
3
4
5
5
5
6

74-54
76-57
85-73
65-82
57-67
55-59

Ripollet - Palau
8-3
Congrés - Santa Perpètua
8-3
Mollet - Cerdanyola
Suspès
HC Castellar
Descansa

CLASSIFICACIÓ

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

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

8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
7

8
7
6
5
4
4
4
4
2
2
1
0

0
1
2
3
4
4
4
3
6
6
7
7

PT PJ PG PE PP

HC Castellar
16
Mollet HC
12
Cerdanyola CH
9
HC Palau
7
CH Ripollet
7
CP Congrés
4
CH Santa Perpètua 0

6
5
5
6
6
6
6

5
4
2
2
2
1
0

1 0
0 1
3 0
1 3
2 2
1 4
0 6

PT PJ PG PE PP

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

18
12
11
6
4
0

CAMPIONAT INTERCLUBS · J06

6
6
5
5
6
6

6
3
3
2
1
0

0 0
2 1
1 1
0 3
1 4
0 6

3A CATALANA FEMENÍ · GRUP A · J08

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CH Bordils B
21
FS Castellar
18
Llars Mundet B
17
AE Sandor
15
Institut Montserrat12
CEV L’Hospitalet 5
CV Martorell
4
Vòlei Girona
1

ESCACS

Castellar A - Rubinenca B
Castellbisbal B - Castellar B
Castellar C - Gran Penya
Comptal E - Castellar D
Tres Peons I - Castellar E
Castellar S12 - Peona Peo S12

CLASSIFICACIÓ

8
8
8
8
8
7
8
7

7
6
5
4
3
1
1
0

0
0
1
2
2
1
1
1

1
2
2
2
3
5
6
6

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

VÒLEI | FS CASTELLAR

El Bordils B consolida el
lideratge a Castellar (1-3)
El partit que va enfrontar els dos equips capdavanters del grup A de Tercera Catalana es
va decantar amb un 1-3 pel CH Bordils B, que
va superar les castellarenques per reforçar el
seu lideratge.
El partit de la jornada del grup va enfrontar el líder Bordils i el sènior femení de l’FS Castellar en la lluita per la primera plaça. Un matx
que tot i començar bé per als interessos de les

BÀSQUET | COPA CATALUNYA

El Granollers pesca a Castellar (57-67)
Segona derrota consecutiva del CB Castellar, que
va caure al Puigverd per 57 a 67 contra el CB Granollers. Els de Quim Pérez-Alarcón no van poder
en cap moment amb l’equip del Vallès Oriental, tot
i aguantar el ritme durant els 40 minuts.
En el primer quart, els locals van marxar tres
punts per sota al minut de descans amb 13-16. Però
al descans les distàncies ja es van eixamplar i els
de Granollers van ampliar la renda a vuit punts,
25 a 33. Tot i mantenir el pols en el tercer, l’equip
no va reaccionar per lluitar per la victòria, i va en-

trar a l’últim període nou punts per sota, 41 a 50,
una distància insalvable per als de Pérez-Alarcón,
que van arribar al 57-67 final.
Aquesta és la sisena derrota de l’equip, amb
només dues victòries, i segueixen en la novena posició, primera de les places de promoció de descens,
tot i que a dues victòries ja del Círcol Cotonifici,
que va tornar a guanyar i es distancia dels castellarencs. La pròxima jornada, l’equip s’enfrontarà
en derbi a la Pia Sabadell, un rival directe a la part
baixa de la taula. || A.S.A.

castellarenques –van guanyar el primer set 2519– aviat va canviar de signe. Les visitants es
van imposar en el segon (13-25) i el tercer (2025) amb contundència, però van patir en l’últim fins al final (24-26). Amb l’1-3 final, els serveix per sumar 21 punts i avançar les taronges
per tres punts, quan encara resten sis jornades
per disputar. El sènior masculí va tenir jornada de descans. || A.S.A.
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Cafè - tertúlia feminista
sobre la sèrie ‘Maid’, a La
Fàbrica de l’Espai Tolrà
Dv., a les 17.15 h, s’ha previst una tertúlia feminista sobre la sèrie ‘Maid’, una
cinta de Netflix que parla d’una assis-

tenta que farà allò que calgui per poder
donar-li a la seva filla un futur. Per això
acabanetejantcases,unafeinamalpagada i molt dura que a més la fa sentir
invisible. Les inscripcions es poden fer
per WhatsApp al 693 80 34 04 o a lafabrica@castellarvalles.cat.

Dissabte, nit d’humor amb
el còmic Miguel Espejo, al
Serendipity
Divendres 26, a les 22 hores, el
còmic monologuista Miguel Espejo actua al Serendipity, en un acte

coorganitzat amb Guasa Comedy.
En l’àmbit professional, ha guanyat
quatre concursos nacionals de comèdia i ha actuat a importants sales
com Daluxe de Saragossa, NUBA de
Lleida o Texaco d’Alacant i per als
principals programadors del país.

CENTRE D’ESTUDIS| EXPOSICIÓ

‘Com a casa’, nova proposta de Nadryv

El col·lectiu d’artistes
castellarenques
presenta una mostra a
la Sala Violant Carnera
del Centre d’Estudis

Redacció

Aquest dissabte, 27 de novembre, a les 17
hores, s’inaugura l’exposició Com a casa a
la sala Violant Carnera del Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història. La
mostra recull diverses obres de Nadryv,
el col·lectiu d’artistes que va donar-se a
conèixer l’any 2019 amb una exposició
de nom homònim, i estarà oberta els divendres i dissabtes, d’11 a 13 h i de 17 a
20 h, i els diumenges, d’11 a 14 i de 17 a 19
h, fins al 19 de desembre. L’acte inaugural comptarà amb l’actuació musical del
grup Lòxias i un refrigeri.
Ara, quatre d’aquestes artistes de
Nadryv –Marta López, Viena Boedo, Sara
Bosch i Laia Capdevila– han creat de nou
un projecte a partir de la proposta que
els va fer la secció d’art del CECV-AH
per poder exposar: “Vam pensar que
era una bona idea ensenyar també la
nostra part més artista, no tan enfocades al Dia de la Dona com havíem fet
anteriorment”, diu la Laia Capdevila.
L’exposició es titula Com a casa, una
idea que sorgeix de la confluència de diverses intencions. “Volíem plasmar
tot allò que ens feia sentir bé i poder
tenir un fil conductor entre els diferents estils que treballem cada una
de nosaltres”, afegeix Capdevila. En

Imatge que insinua l’exposició ‘Com a casa’, de Nadryv, al Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història. || NADRYV

aquest sentit, l’exposició mostra obres
diferents creades amb tècniques com el
vídeo, el fang, l’acrílic sobre llenç, el text,
l’oli i el pastel sobre llenç, la fotografia i
el dibuix digital.
Cada artista, tot i treballar amb diferents mètodes i tècniques, i tenint en
compte que totes han triat temes molt diversos (llocs, persones, coses, un mateix,
sentiments), “no només volem transme-

tre una idea, sinó que volem transmetre’n moltes”. El més important és, per
a elles, fer de l’exposició un lloc on la gent
es pugui sentir còmoda o identificada. Es
podran veure una desena d’obres exposades, en què cada artista plasma el seu
sentit en aquest context de la casa, entesa en un sentit ampli i diàfan.
Per exemple, Marta López mostra
dues escultures i un llenç. En una de les

4 ARTISTES
Marta López,
Viena Boedo,
Sara Bosch i Laia
Capdevila mostren
la seva obra

escultures, “volia parlar sobre la vivència amb la meva mare, una relació
molt forta des de la infantesa; l’escultura no deixa de ser aquella carcassa
de la qual tots venim”, diu López.
Viena Boedo, amb un vídeo i 2 llenços que formen part d’una mateixa obra,
parla del desnonament. En aquest sentit,
casa i desnonament són dos quadres siamesos que expressen temes totalment
oposats, però que es complementen entre
ells. “En el vídeo mostro diferents escenaris que, sense ser una casa, són
espais on he acabat sentint-me com
a tal”. La casa també parla d’aquelles
persones que convertim en casa nostra.
D’altra banda, Laia Capdevila aborda la casa com a creixement personal:
“Quan et sents a casa, quan et trobes
a gust amb tu mateix, com a refugi”.
Per plasmar-ho, ha escollit un text, una
figura i un llenç que formen una mateixa
obra. L’obra és el conjunt en què l’artista
expressa el que té a dins, i ho exterioritza
d’una manera metafòrica, el creixement
personal, el camí de la vida, d’allunyar-se
d’una època tòxica i mostrant la figura
humana angoixada, però envoltada d’un
ambient calmat, lleuger, esperançador.
El Centre d’Estudis de Castellar Arxiu d’Història vol, amb aquesta exposició, mostrar com l’art castellarenc i la
tasca dels artistes locals també són essencials per posar en valor el patrimoni
local. En aquest sentit, creuen que cal fomentar i visualitzar el valor artístic que
tenim a casa. És aquest sentit que, de
cara l’any 2022, la secció d’art de l’entitat vol oferir a la ciutadania una programació estable d’exposicions per donar a
conèixer tant artistes consolidats i ja amb
un reconeixement històric com artistes
emergents que contribueixen al foment
de la cultura en l’àmbit local.
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AUDITORI MUNICIPAL | TEATRE FAMILIAR

Teatre al Detall torna amb ‘La motxilla de l’Ada’
Marina Antúnez

Aquest diumenge, a les 12 hores, la
Companyia Teatre al Detall i La Tresca i la Verdesca tornen a l’Auditori
Municipal amb la proposta La motxilla de l’Ada, un muntatge de teatre
familiar. Aquesta obra tanca una trilogia que Teatre al Detall va iniciar
amb L’Endrapasomnis i que va seguir
amb La nena dels pardals –espectacles que també es van poder veure
a l’Auditori Municipal.
La protagonista, aquest cop, és
l’Ada, “una nena valenta que venç
la por a mostrar la seva identitat”,
explica la Txell Botey, la intèrpret
del muntatge, juntament amb Xavi
Idàñez, dirigits un cop més per Joan
M. Segura Bernadas.
L’Ada és transgènere. Va néixer
com a Adam i tothom li deia que era
un nen, però ell no se’n sentia. “Nosaltres pensem que als nens se’ls
pot parlar de tot mentre se’ls parli
amb sensibilitat i esperança”, afegeix Botey. De fet, els infants entenen
d’una manera molt més fàcil què significa ser una persona transgènere.

“Ho entenen d’una manera molt
més natural que els adults perquè
molts ja s’han trobat a classe amb
nens i nenes que ho han viscut”.
L’Ada és una protagonista absent, que no apareix físicament a
l’escenari, sinó que és a través dels
seus dibuixos, unes projeccions que
es poden veure al fons de l’escenari.
L’espectacle de Teatre al Detall és molt brillant, vibrant i positiu, esperançador, divertit i colorista. “Quan l’Ada decideix ser l’Ada
és una nena feliç i això ho havíem
de celebrar”, reconeix Botey.
La música de La Tresca i la Verdesca és molt rítmica, amb un estil
rock i pop més energètic. I l’escenografia és una mica diferent d’altres
vegades, ja que en aquesta ocasió es
nodreix d’elements del teatre. “Representa que som dos pares que
fem una conferència i que agafem
elements que trobem al teatre”.
Del fet trans encara se n’ha
de parlar molt. “Cal conscienciar
i respectar tothom, això els nens
ho viuen d’una manera molt natural”, afegeix Botey.

Xavi Idàñez i Txell Botey són els intèrprets de Teatre al Detall i presenten ‘La motxilla de l’Ada’ diumenge. || CEDIDA

PLAÇA D’EL MIRADOR | SUPORT CASTELLAR

Concert per La Marató de TV3
Suport Castellar promou un concert de Roonie aquest diumenge
M. Antúnez

La 24a Marató de TV3 tindrà lloc el
dia 13 de desembre. A Castellar, ja
s’ha organitzat el primer acte dedicat a aquesta cita solidària, enguany
dedicada a la salut mental. Es tracta
d’un concert per La Marató de TV3 a
càrrec del grup Roonie que comptarà
amb una actuació prèvia dels Capgirats, els castellers de Castellar. L’acte
està promogut per Suport Castellar,

amb la col·laboració de l’Ajuntament.
L’acte tindrà lloc diumenge a
la plaça d’El Mirador, a les 12 h, i
serà el primer cop que aquesta formació, creada ara fa un any, actua a
Castellar. Capitanejada pel castellarenc Mateu Chacón, baixista, compta amb un total de cinc components:
la Paola a la veu, el Matías a la guitarra, l’Arnau a la bateria i el John
al saxo. “Ens vam conèixer a través d’una aplicació on hi ha músics que busquen músics o grups

per col·laborar”, explica el Mateu.
Toquen cançons de diversos estils,
“però molt conegudes, segur que
el públic les identificarà”.
Assagen un cop per setmana
i es diuen Roonie gràcies a un fet
anecdòtic: “Quan vam començar
ens venia a veure un noi jove amb
un gos, i l’animal es deia Roonie”.
En honor al seu primer oient van
pensar que era un bon nom per a un
grup. El nom també ve del jugador
Ronaldinho.

Roonie és el grup que actua aquest diumenge per la Marartó de TV3. || CEDIDA
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MÚSICA | AUDITORI MUNICIPAL

BALL DE BASTONS | TROBADA

La JOCVA demostra un cop
més l’alta qualitat musical

Activitat intensa dels
bastoners locals

Dissabte van commemorar el Dia Universal pels Drets dels Infants

Redacció

El 20 de novembre, Dia Universal pels
Drets dels Infants, la Jove Orquestra
de Castellar del Vallès va materialitzar
l’homenatge a Ludwig van Beethoven,
en un concert que ja s’havia hagut de
suspendre dues vegades a causa de la
pandèmia i que els joves músics havien estat preparant durant el 2020 per
commemorar el 250è aniversari del
naixement del músic de Bonn.
La JOCVA va interpretar algunes de les obres més emblemàtiques
del repertori simfònic del compositor,
un repertori arriscat i exigent, tant pel
nivell tècnic com pel grau de maduresa
que requereix la seva interpretació, defensat magníficament per cada músic
de la JOCVA.
Dirigits per Carles Miró, que en
tot moment va mantenir un diàleg
amb el públic introduint cada peça
amb una breu explicació per contextualitzar l’obra, la JOCVA va demos-

trar una maduresa i progressió ascendent que la fa mereixedora d’un lloc
destacat dins la programació estable
del nostre Auditori.
La primera peça va ser l’Obertura Egmont op. 84 en do menor, que
el compositor va compondre entre
els anys 1809 i 1810 a partir de la tragèdia que Johann Wolfgang von Goethe havia escrit pocs anys abans, relatant la vida i heroïcitats del comte
d’Egmont. Una obra amb una gran
potència que va arribar al públic i que
l’orquestra va saber mantenir al llarg
de tota l’obra.
Seguidament es va interpretar
el segon moviment (largo) del Concert núm. 1 per a piano i orquestra en
do major op. 15. Una obra que va contrastar amb la primera, perquè ara
es tractava d’un moviment molt lent i
delicat, en què el diàleg entre el piano
i l’orquestra es va anar succeint. En
aquesta ocasió la part de piano solista
va ser interpretada per la castellarenca
Guida Miró, que actualment cursa es-

Moment del concert que la JOCVA va oferir dissabte a l’Auditori Municipal. || CEDIDA

tudis superiors de piano a l’ESMUC.
I finalment, es va interpretar
la Simfonia núm. 1 en do major, op.
21 del compositor, escrita en quatre
moviments contrastats d’estructura
clàssica en què l’autor deixa entreveure la seva empremta única i personal, l’orquestra va demostrar el
gran treball realitzat en la seva preparació i interpretació.
La JOCVA és una formació que
treballa per projectes de concert i vol
ser un punt de trobada per a joves
músics de Castellar i el seu entorn
oferint programes de repertori simfònic i de cambra. La formació està
integrada per músics que actualment
realitzen estudis professionals i de
grau superior de música, i d’altres
que han optat per una vessant més
amateur però no menys exigent. Alguns dels integrants també formen
part d’altres projectes orquestrals
d’alt nivell d’arreu del país, com la
JONC, la Jove Orquestra Simfònica del Vallès.

El Ball de Bastons, a Granera, el 14 de novembre passat. || BASTONS DE CASTELLAR

El Ball de Bastons de Castellar ha
seguit la seva activitat intensament
aquest mes de novembre. Per exemple, el dia 11 de novembre passat, a
la Creu Roja de la plaça de la Llibertat, el president els bastoners,
Antoni Castillo, va oferir una xerrada sobre cultura catalana, que
es va centrar bàsicament en el món
bastoner.
A través de diverses projeccions audiovisuals, els participants de
l’activitat van poder ser conscients
de la diversitat d’aquesta cultura popular, des del vestuari fins a la música, la coreografia o els instruments.
També es va explicar la realitat
cultural de Castellar a través d’altres entitats com el Ball de Gitanes,
els Gegants i els Castellers de Castellar. Per finalitzar l’acte, es va oferir
un tast bastoner fent una pràctica
real amb els bastons i demostrant
que la seva execució no es perillosa, sinó divertida.

D’altra banda, el dia 14, el grup
de Ball de Bastons va tornar a actuar
a Granera, una petita població que,
ja fa quasi 100 anys, va ser la responsable que a Castellar hi hagi bastons,
gràcies a l’arribada al poble de Vilaclara, Pou i Comelles, procedent del
poblet. Amb motiu de la Festa d’Hivern pel seu patró, Sant Martí, es va
fer la ballada i també es van muntar paradetes.
Per finalitzar el mes, dissabte
dia 20, el Ball de Bastons de Castellar va participar en la Festa Major
d’Hivern i del seu patró, Sant Climent, a Sant Llorenç Savall. En
aquesta diada es va fer l’estrena,
presentació i benvinguda dels nous
Gegantons i Tintín, amb el seu gos
Milú, que van ser l’atracció dels
més petits.
De cara al mes de desembre,
els bastoners de Castellar estan preparant una activitat per a La Marató de TV3. || M . A.
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L’AULA | AUDITORI MUNICIPAL

Molt més que dues guitarres
El duo Pyrophorus
protagonitza
l’última sessió del
cicle Audicions
Íntimes
La guitarra és un dels instruments
de corda més populars. És el company perfecte per a la joia compartida i els moments de soledat. Però no
per aquest caràcter familiar i afable
és un instrument menor, amb poc suc,
monòton o avorrit. I això és el que van
demostrar a cop de pirueta melòdica
i digital el Pyrophorus Guitar Duo, la
formació que va protagonitzar l’última sessió del cicle Audicions Íntimes
de L’Aula. Alí Arango i Josué Fonseca, els dos membres de la formació,

TEATRE | BALANÇ

L’ETC celebra
300 espectadors
a ‘Pulmons’
Diumenge passat es va fer la darrera representació de l’obra Pulmons,
amb l’Esbart Teatral de Castellar, a
la Sala de Petit Format de l’Ateneu.
Han estat un total de 9 funcions,
repartides en tres caps de setmana, que han atret 300 espectadors.
El muntatge, que parteix d’un text

van néixer a Cuba però es van retrobar en un concurs de talent musical a
Madrid, el 2013, tal com van explicar
en la conversa oberta conduïda per
Xavier Chavarría Talarn a l’Auditori.
Arango i Fonseca són dos intèrprets excepcionals, versàtils, amb un
profund coneixement de la música i,
com va anunciar Xavier Chavarría Talarn, sembla que tinguin “ratolins” en
comptes de mans. Durant la sessió el
duo va recordar els primers anys a
l’Escola Cubana de Guitarra, un projecte marcat per una rigorositat soviètica, hores i hores d’assaig amb una
disciplina inalterable, que estava concebut per cuinar una nova fornada de
músics, els millors. Però aquesta generació de músics, segons va relatar
Fonseca, va marxar d’un país que durant molt de temps ha tallat les ales de
la seva ciutadania. En aquest èxode de

de Duncan Macmillan, feia dos
anys i mig que s’havia d’estrenar
però per culpa de la pandèmia, es
va posposar fins a dues vegades.
L’obra, interpretada per Cesc
Permanyer i Anna Solé, i dirigida
per Bet Tena, ha tingut molt bona
acollida per part del públic. “La
valoració és molt positiva, si bé
es remarca que coincidir amb el
BRAM! no ha afavorit les funcions dels dos primers caps de setmana. Malgrat tot, estan molt
satisfetes d’haver-la pogut fer,
després de dos anys i mig d’espera”, així ho diu Bet Tena. L’ETC no
sap encara si farà gira amb aquest
muntatge. || MARINA ANTÚNEZ

talent conflueixen els dos guitarristes, amb una proposta que desconstrueix gèneres com la música popular cubana, el jazz i el funk, la música
contemporània o la música clàssica
més ortodoxa.
Pyrophorus és el nom científic del
cocuyo, un insecte molt típic de Cuba,
una cuca de llum. Pyro phorus, ‘portador de foc’, o en el cas del duet, portadors de malabars melòdics i timbres
impossibles d’imaginar en les sis cordes d’una guitarra. Durant l’actuació
van sonar adaptacions de cançons populars catalanes, brasileres o cubanes,
però també l’Arabesque de Debussy,
o els fandangos de Paco de Lucía, per
cloure amb una versió de La vida breve
de Manuel de Falla, pensada originalment per a orquestra, però executada amb energia rotunda pel duet de
corda. || R.GÓMEZ

Pyrophorus Guitar Duo, la setmana passada, a l’Auditori d’El Mirador. || R.GÓMEZ

CEC | SETMANA

La pedra seca serà protagonista
aquest cap de setmana

Cesc Permanyer i Anna Solé. || J. CLAPÉS

El grup del CEC ha programat, per a divendres 26, a les 19.30 h, una conferència a la Sala d’Actes d’El Mirador. A la xerrada, també es projectarà
un vídeo de l’actuació de restauració d’una barraca per part del grup, des
del seu estat inicial i el procés de restauració fins a la finalització.
Diumenge 28, a les 8 del matí a la plaça d’El Mirador, s’ha previst
una caminada per visitar una part del patrimoni de pedra seca de Castellar del Vallès. La sortida és apta per a tothom. Es recorreran els rodals
de Can Borrell i s’inaugurarà el menhir. El poeta Jesús Gómez i membre
del grup ha escrit un poema que ha quedat plasmat a la part frontal del
menhir, en una placa, i l’escultor Josep Llinares ha dissenyat cinc pilars
fets amb troncs de llentiscle. || M. A.
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DEL XX AL XX DE XXX DE 2019

EXPOSICIONS I ALTRES

71a Exposició de Pessebres de Castellar del Vallès · ‘Pessebres i el canvi climàtic’
Carrer Doctor Pujol, 26 · Del 5 de desembre de 2021 al 9 de gener del 2022
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h; laborables del 20 de desembre
al 7 de gener, obert a la tarda
L’avet dels desitjos
De l’1 al 5 de desembre, en horari d’obertura de la Biblioteca
Biblioteca Municipal · Organització: Biblioteca Municipal
Espai d’art
De l’1 al 18 de desembre, de dilluns a divendres de 8.30 a 14.30 h i de dimarts a dijous de 9.30 a 19 h ·
Espai Sales d’El Mirador · Organització: Suport Castellar, Grup de Prescripció Social i Arc de Sant Martí
Curs: ‘Dibuix de jardins i paisatges’
Per a professionals i aficionats a la jardineria
Dies 2, 9, 14 16 i 21 de desembre, de 16 a 20 h a l’INS Les Garberes
Organització: Associació L’Era · + info: a/e formacio@associaciolera.org
Exposició ‘Com a casa’
Obres de Marta López, Viena Boedo, Sara Bosch i Laia Capdevila
Del 27 de novembre al 19 de desembre · Divendres, dissabte i diumenge, d’11 a 13 h i de 17 a 20 h
Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història
Exposició: ‘Viatge a Tatinutropo’
Fins al 30 de novembre, de dilluns a divendres de 8.30 a 20 h
Sala Polivalent d’El Mirador
Organització: Ajuntament (Regidoria de Cooperació i Nova Ciutadania)

agenda

del 26 de novembre al 5 de desembre de 2021

DIVENDRES 26

DISSABTE 27

17.15 h – PROPOSTA
Cafè-tertúlia feminista sobre la
sèrie Maid
Inscripcions per WhatsApp al 693
803 404, al tel. 93 715 94 79 o a
l’a/e lafabrica@castellarvalles.cat
Sala els Telers de La Fàbrica
Organització: Ajuntament
(Regidoria de Joventut)

De 10 a 13 h – TALLER
Taller de defensa personal
contra la violència masclista
obert a tothom
Inscripcions a l’a/e
tothicapcastelar@gmail.com o al
tel. 649 545 803 (tarda)
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Associació Tothicap

19.30 h – PROPOSTA
Setmana de la Pedra Seca:
Conferència sobre els 14 anys
del Grup de Recerca de la Pedra
Seca del CEC
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Centre
Excursionista de Castellar (Grup
de Recerca de la Pedra Seca)

D’11 a 13 h - XERRADA
L’adaptació al canvi climàtic,
què passarà amb les abelles?
A càrrec d’Alfred Rodríguez Picó
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Associació
d’Apicultors de Barcelona

20 h - CINEMA
Buda explotó por vergüenza
Entrades a
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès
De 21 a 23.30 h - MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org: Cal Gorina, Fun Music Club i
Acció Musical Castellar
22 h – PROPOSTA
Nit de monòlegs amb Miguel
Espejo
C. Rosselló, 4
Organització: Serendipity i Guasa
Comedy

Exposició ‘Sinuositats’, de Josep Llinares
Escultures de fusta
Fins al 27 de novembre, de dimarts a dissabte de 18 a 00 h.
La Taverna del Gall
Exposició: ‘Trencades’
Del 24 al 30 de novembre, de 9.30 a 21.30 h a l’Escola Municipal d’Adults
Organització: Escola Municipal d’Adults
Recull bibliogràfic sobre la violència masclista
Del 22 al 27 de novembre, a la Biblioteca
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Recull de llibres al voltant dels drets dels infants
Fins al 27 de novembre, a la Biblioteca
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort
Taller ‘Saps què és el masclisme?’
26 i 27 de novembre, de 16 a 20 h a la Sala els Telers de La Fàbrica
Inscripcions per WhatsApp al 693 803 404, al tel. 93 715 94 79 o a l’a/e lafabrica@castellarvalles.cat
Organització: Ajuntament (Regidoria de Joventut)

De 16 a 19 h – TALLER
Taller de defensa personal
contra la violència masclista
adreçat a dones amb diversitat
funcional
Inscripcions a l’a/e
diversitatfuncional@
castellarvalles.cat
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Ajuntament
(Regidoria de Diversitat
Funcional)
17 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició Com
a casa, de Nadryv
Inclou pica-pica i concert de
Lòxias
Centre d’Estudis de Castellar –
Arxiu d’Història
Organització: Centre d’Estudis de
Castellar – Arxiu d’Història

18 h - TEATRE
Mujer tenías que ser
A càrrec de Projecte Lilith
Entrades gratuïtes a
www.castellarvalles.cat/
inscripcionslafabrica
Sala els Telers de La Fàbrica
Organització: Ajuntament
(Regidoria de Joventut)
18 h - MÚSICA
Espectacle flamenc homenatge
a Víctor Nuño Salvador
Entrades a
www.victornunosalvador.es,
tel. 692 042 815. Taquilla inversa.
Donacions: codi Q
Bizum al 629 952 610
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Asociación Víctor
Nuño Salvador
22.30 h – BALL
Ball a càrrec del Duet Zenit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant

DIUMENGE 28
08 h – SORTIDA
Setmana de la Pedra Seca:
Caminada de 4 km pels rodals
de Can Borrell i inauguració
del menhir als voltants
de Can Borrell
Sortida: Plaça d’El Mirador
Organització: Centre
Excursionista de Castellar (Grup
de Recerca de la Pedra Seca)

De 9 a 14 h - PROPOSTA
Rodades contra la violència
masclista. Puja en cotxe
d’autocròs
Terreny a l’altura del c. del
Berguedà cantonada c. d’Osona
Organització: Escuderia T3 i
Ajuntament (Regidoria de Feminisme)
A partir 9.15 h – ESPORTS
43è Cros de Castellar
32è Memorial Pere Hernández i
1er Cros inclusiu adaptat a tots
els nivells
Inscripcions i més info a l’a/e
cacastellar@gmail.com, al tel.
937147354
Pistes d’atletisme
Org.: Club Atlètic Castellar
12 h - TEATRE
Teatre familiar:
La motxilla de l’Ada
A càrrec de Teatre al Detall
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
12 h – MÚSICA
Concert per La Marató de TV3, a
càrrec del grup Roonie
Actuació prèvia dels Capgirats de
Castellar
Pl. d’El Mirador
Organització: Suport Castellar
Hi col·labora: Ajuntament
18 h – BALL
Ball a càrrec de Sol de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització:
Amics del Ball de Saló
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19 h – CINEMA
Pan de limón con semillas
de amapola
Entrades a
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DILLUNS 29
15.30 h - TALLER
I ara què? Gestió emocional
davant del diagnòstic d’una
malaltia neurològica
Inscripcions gratuïtes a l’a/e
diversitatfuncional@castellarvalles.
cat o al tel. 93 714 40 40
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament, AVAN i
Fundació ONCE
De 16 a 20 h - PROPOSTA
Formació empresarial: La
impressió 3D com a eina
d’innovació i competitivitat
Inscripcions a
www.castellarvalles.cat/
activitatsempresa
El Mirador
Organització: Ajuntament
19.30 h - XERRADA
Noves masculinitats
Institut Escola Sant Esteve
Organització: Associació La Taca,
cooperació i lleure i Ajuntament
(Regidoria de Feminisme)
20 h - PROPOSTA
Club de lectura de viatges
Viatjar ben acompanyat:
La aventura de viajar
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIMARTS 30
18 h - PROPOSTA
Taller de creació digital: Petit
residu, gran joc: creació de jocs
de taula amb cartró i tall làser
Inscripcions a
www.castellarvalles.cat/
inscripcionslabcastellar
LAB Castellar
Organització: LAB Castellar
19 h – PROPOSTA
Ple Municipal
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament
20 h - PROPOSTA
Club de lectura en anglès Read &
Chat: Brooklyn Follies
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIMECRES 1
9.30 h – SORTIDA
Caminada saludable: Camina i
fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut
De 9.30 a 13 h – PROPOSTA
Els joves davant la discapacitat:
consciència social i solidaritat
Activitat adreçada a l’alumnat de
cicle superior
El Mirador i pl. Major
Organització: Ajuntament
De 17 a 20 h - PROPOSTA
Espai ‘maker’
Inscripcions a www.
castellarvalles.cat/
inscripcionslabcastellar
LAB Castellar
Organització: LAB Castellar
De 17.15 a 19 h – JORNADA
3es Jornades Infància,
Adolescència i Educació: Viure
entre pantalles
Inscripcions a www.
castellarvalles.cat/
infanciaadolescenciaeducacio
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIJOUS 2
De 9 a 12.30 h i de 17.15 a 19.30 h JORNADA
3es Jornades d’Infància,
Adolescència i Educació: Viure
entre pantalles
Inscripcions a
www.castellarvalles.cat/
infanciaadolescenciaeducacio
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament
17.30 h - XERRADA
Xerrada sobre les
conseqüències de la nova
normativa per la protecció de les
persones amb discapacitat
Inscripcions a l’a/e
rosa.altirriba@teb.org
o al tel. 93 714 40 40
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: TEB Castellar
De 18 a 20 h – PROPOSTA
Capacitacions: Vinil i
estampació
Inscripcions a www.
castellarvalles.cat/
inscripcionslabcastellar
LAB Castellar
Organització: LAB Castellar

18 h - TALLER
Taller de galetes per a persones
amb diversitat funcional
A càrrec de professors de l’FPI
de cuina de l’escola d’educació
especial Xaloc de Sabadell
Inscripcions a l’a/e
diversitatfuncional@
castellarvalles.cat o al tel. 93 714
40 40
Safareigs de la Baixada de Palau
Organització: Ajuntament
18.30 h – TALLER
Taller d’univers d’Internet:
L’impacte ecològic d’Internet
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort i Diputació de
Barcelona

DIVENDRES 3
De 10 a 14 h – TALLER
Taller de contenció no violenta
Adreçat a familiars i cuidadors
professionals de persones amb
diversitat funcional. Inscripcions
a l’a/e diversitatfuncional@
castellarvalles.cat
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: Ajuntament
De 17 a 19 h – TALLER
Taller de risoteràpia
Inscripcions a l’a/e
diversitatfuncional@castellarvalles.
cat o al tel. 93 714 40 40
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Ajuntament
19 h – PROPOSTA
Club de lectura de poesia En To
Poètic: Poemas y antipoemas
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort
A partir 19.30 h – PROPOSTA
Encesa dels llums de Nadal
Inclou actuacions musicals i
parlaments
Pl. del Mercat
Organització: Comerç Castellar i
Ajuntament
20 h - CINEMA
First Cow
Entrades a
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV
De 21 a 23.30 h - MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Organització: Cal Gorina, Fun
Músic Club i Acció Musical
Castellar

DISSABTE 4
11 h – PROPOSTA
Passeig pel Parc Natural de Sant
Llorenç del Munt
Laboratori d’herbes remeieres
a càrrec de la Biblioteca i de El
Vergel de las Hadas. Per a infants
de 6 a 13 anys
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort
19 h - PROPOSTA
Inauguració de la 71a Exposició
de Pessebres de Castellar del
Vallès: Pessebres i el canvi
climàtic
Amb inscripció prèvia
Auditori Municipal
Organització: Grup Pessebrista de
Castellar del Vallès

DIUMENGE 5
11 h- PROPOSTA
Obertura de la 71a Exposició
de Pessebres de Castellar del
Vallès: Pessebres i el canvi
climàtic
Carrer Doctor Pujol, 26
Organització: Grup Pessebrista de
Castellar del Vallès
18 h – BALL
Ball a càrrec d’Almas Gemelas
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització:
Amics del Ball de Saló
19 h – CINEMA
El último duelo
Entrades a
www.auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
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la contra
Q. PASCUAL

Manel Rovira
Músic i compositor

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Insistent
Un defecte que no pots dominar?
Pesat
Una persona que admires?
El meu pare
Un músic?
Bruce Springsteen i Paul McCartney
Quin plat t’agrada més?
L’arròs
Una cançó?
‘Maybe I’m amazed’
Un país?
Els EUA
Un disc?
‘Abbey road’
Un llibre?
Qualsevol biografia musical
Un racó de Castellar?
Casa meva
Un desig?
Tocar al Palau Sant Jordi

”Les Jam Sessions són

un trampolí genial per
perdre la por escènica

“

Des de ben jove que canta i va amb una guitarra sota
el braç. Sempre ha estat autodidacta i ha format
part de diverses bandes de rock. Actualment, és
un dels impulsors de les Jam Sessions al Calissó
Marina Antúnez

· Quan vas començar a tenir relació amb la música?

El meu germà tocava la guitarra a
casa i jo vaig començar de ben petit,
amb 8 o 9 anys, cantant. Escoltava
els Beatles i altres grups que m’agradaven molt. A partir dels 13 anys, a
l’institut, vaig començar a tocar, de
forma autodidacta.
· I tocaves sol o amb banda?

L’any 1989 vaig entrar a la banda Sindicato del Pato. Vam fer unes maquetes i vam estar treballant uns dos
anys en això, fent temes propis com
“Garaje Rock”. Sindicato del Pato va
passar a anomenar-se Sindicales i,
finalment, va desaparèixer. I és que
en aquella època hi havia un grup
de Sevilla que es deia Parachoques
que ho estava petant. Nosaltres en
vam ser els teloners però, quan vam

haver d’anar de gira, no va poder ser,
només teníem 15 anys, érem massa
joves. Als 18 vaig començar a tocar
en una banda de rockabilly que es
deia Rocking Reptiles, de Sabadell.
· Has tingut alts i baixos, amb el
tema de la música?

Sí, m’hauria agradat viure d’això però
és molt difícil. A més, quan em vaig
casar vaig afluixar en el tema de la
música. Feia jams però no tenia una
banda fixa. Sí que sempre he seguit
component, gravant i tocant de forma
autodidacta. Quan em vaig divorciar –jo vivia a Sabadell–, vaig tornar a
Castellar, això era l’any 2009. Havia
tornat a tocar amb un excompany del
grup de Sindicales, Efrén Montoya.
Vam fer un duet durant un temps. A
Castellar, amb la guitarra, feia moltes
festes particulars, i tocava al Cafè del
Sol, a la Tahona, etc. Uns amics em
van dir: ja que toques sol, per què no
ens unim i fem una banda?

· I així va néixer Petit & Comité?

· I mentrestant?

Exacte, amb Álvaro Raigón al baix i
el bateria Carles Garcia, Rutu. També
se’ns va afegir Quim Aguasca a la guitarra. Hem fet moltíssims concerts
i hem tocat a molts llocs, com a Mollet, Terrassa, Sant Hilari Sacalm fa
poc, Cubelles. Ens vam estrenar al
Cafè del Sol de Castellar.

Segueixo amb Petit & Comité fent
concerts amb les versions. També
toco en solitari com a Nelu Rovira, i
amb Quim Aguasca també toquem
junts com a Rockollas. Ell, paral·
lelament, toca amb David Calvo com
a Firewood Band. I porto les Jam Sessions al Calissó, juntament amb el
Quim, Òscar Tortosa i Diego López,
com a associació Fun Club Music.
També comptem amb Dani Sagrera
(de Cal Gorina) i Acció Musical Castellar (amb Marc Teclas).

· Què toqueu?

Fem versions de rock espanyol. L’any
que ve ja farà 10 anys que anem junts.
També vam crear el grup PiK, amb
temes propis. Però ara el tenim en
stand by, perquè Quim Aguasca va
deixar-ho per seguir amb el seu projecte personal i perquè va arribar
la pandèmia. Però tenim un disc de
nom homònim i 25 temes més maquetats per al nou disc, que encara
està pendent. Només ens falta escollir-ne una dotzena i gravar-lo en un
estudi, equalitzar-lo i masteritzar-lo.
I presentar-lo.

· Què aporten als músics com tu,
les ‘jams’?

Les Jam Sessions que fem al Calissó són fantàstiques perquè coneixes
gent que et sorprèn molt. Nothing Re,
per exemple, amb Òscar Tortosa i el
Diego López, s’han creat a partir de
les jams. És una gran idea, pots fer
moltes coses xules i té molt èxit. Les
Jam Sessions són un trampolí geni-

al per perdre la por escènica. Sentir
els nervis abans de sortir és com sentir papallones quan estàs enamorat.
· Porteu els temes preparats?

Són temes improvisats, qui surt decideix què vol tocar, però sí que tenim
un grup de WhatsApp dels qui més o
menys hi anem sempre, i allà proposem cançons que ens venen de gust,
i així tenim uns dies per buscar els
acords. I el dia de la jam sempre hi
ha un director musical. El Calissó és
un bon lloc per fer-ne perquè ja hi ha
l’equip. En 10 minuts ja ho tenim tot
a punt per tocar.
· En aquestes ‘jams’, la majoria
de músics són homes...

Surten moltes noies a cantar però
gairebé cap a tocar un instrument, és
cert. Potser és perquè es tallen més,
però nosaltres estem oberts a tothom, sense distincions! Cada cop hi
ha més dones tocant, i molt bones.

