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Setmanari d’informació local

Les restriccions imposen un Nadal 
protagonitzat per la bombolla familiar 
i en què agafen força  la sostenibilitat i 
la solidaritat davant el consumisme

Dos infants acaronen un tió trobat als Jardins del Palau Tolrà en l’activitat organitzada per Comerç Castellar. El tió és un dels principals símbols màgics del Nadal català, un tronc a qui demanar regals.  || Q. PASCUAL
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FESTES DE NADAL | MEDI AMBIENT

Un Nadal més sostenible. Aquest és 
l’objectiu. Segons dades de l’Agència 
de Residus de Catalunya, la ciutada-
nia genera un 3% més de residus per 
Nadal que la resta d’any. És  a les nos-
tres mans aplicar la fórmula de les 3 
R (reduir, reutilitzar i reciclar) i po-
sar-ho en pràctica aquestes festes. El 
Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental demana la im-
plicació de la ciutadania per fer una 
celebració més sostenible i recorda 
la necessitat de fer accions individu-
als durant aquestes dates. Per això, el 
Consorci torna a promoure la cam-
panya Fes un Nadal més SOStenible, 
per recordar que el planeta neces-
sita que el cuidem cada dia de l’any 
i especialment en moments de més 
consum com és Nadal.

En aquest sentit, des del Con-
sorci es donen a conèixer consells per 
evitar el malbaratament alimentari, 
eliminar els plàstics i els productes 
d’un sol ús, fer un consum responsa-
ble i de proximitat, mesurar el con-
sum energètic, gestionar correcta-
ment els residus i reaprofitar. Des 
del canal de YouTube del Consorci 
es proposen diferents activitats com 
fer una samarreta estampada amb 
ceres de colors per poder fer amb 
els infants, elaborar una campane-
ta o un ren amb una càpsula de cafè 
per decorar l’arbre o fer  un arbre de 
Nadal o els portatovallons per deco-
rar la taula amb rotllos de paper WC. 

mel i  confitura de proximitat

Una solució a l’hora de fer regals, per 
exemple, per a l’amic invisible, són els 
productes de proximitat.  A la boti-
ga La Graneria, de la plaça Calissó, 
aposten pels elaboradors locals o co-
marcals a l’hora d’exposar productes 
alimentaris a l’establiment. Per exem-
ple, a la botiga es pot trobar mel de la 
marca Les Nostres Abelles “feta per 
un productor de mel de Castellar, 

Un Nadal encara més sostenible
Recórrer a una alimentació de Km 0 o no embolicar regals amb paper poden ser bones solucions

que un dia es va passar per la boti-
ga i va oferir-nos els seus produc-
tes”, explica Marta Celma, la propi-
etària de la botiga. 

Al comerç també es pot trobar 
pasta artesanal de la marca Sanmar-
tí, de Caldes o la marca artesana de 
melmelada Del Pot Petit, elaborada 
a Rubí per la família Xercavins Simó, 
amb vincles familiars a Castellar. “He 
tingut moltes melmelades bones, 
ecològiques, però no saps qui les 
fa”, admet Celma. A La Graneria 
també es pot  trobar vi  d’un proveï-
dor de Castellar tot i que no està fet a 
la vila. “En la mesura de les meves 
possibilitats, intento fomentar la 
presència de productors locals 
o, com a mínim, de la comarca”, 
admet Celma.

anar a comprar amb cabàs o carretó

Un dels consells del Consorci de Re-
sidus és dir adeu als plàstics i als pro-
ductes d’un sol ús. En aquest sentit, 

 Jordi Rius

Lots de productes de proximitat que es poden trobar a la botiga La Graneria, de la plaça Calissó. || J. RIUS

es recomana anar a comprar amb 
cabàs, carretó o bosses que podem 
dur des de casa. A l’hora de decorar 
la taula de Nadal, és important que 
“defugim la vaixella i productes de 
plàstic d’un sol ús, encara que en 
aquestes dates acostumem a posar 
les vaixelles bones”, explica Joan 
Fresno, tècnic del Consorci de Resi-
dus del Vallès Occidental.

Una altra de les recomanaci-
ons per  aquestes dates nadalenques 
consisteix a practicar el reaprofita-
ment alimentari en els àpats i de la 
carn d’olla del dia de Nadal per fer-
me canelons o innovar en els aperi-
tius amb les restes del dia anterior. 
“També hem de tenir en compte el 
nombre de comensals i programar 
les compres en funció d’això i, so-
bretot, no cal acabar empatxats”, 
explica Fresno.  I si l’àpat el fem al res-
taurant i sobra menjar, es pot dema-
nar que ens donin tàpers per empor-
tar-nos-el a casa i gaudir-lo després.  

+NADAL

Consells per fer 
regals i per a la llar

Com a idees de regals,  podem optar 
per joguines de fusta amb materials 
naturals o reciclats, adoptar una 
mascota, objectes artesans i regalar 
experiències. En els productes que 
compreu, exigiu el mínim embalatge 
necessari. En tot cas, es poden guar-
dar els papers de regal, les bosses, les 
cintes o els llaços que més ens hagin 
agradat i tornar-los a utilitzar. Per 
a la nostra llar, és recomanable que  
si hem de comprar un arbre natural 
sigui  amb certificació sostenible, 
consumir productes frescos, de 
proximitat i de temporada, i quant 
a la decoració d’aquests dies, es 
recomana fer decoracions i regals 
amb residus i objectes vells.

NADAL | PARRÒQUIA

Fa molts anys que Maria Antò-
nia Romeu es cuida de La Boti-
gueta amb altres companyes. “Fa 
24 anys que hi col·laboro”, diu 
mentre endreça uns pantalons. 
A La Botigueta, amb accés per la 
porta esquerra de l’església Sant 
Esteve, trobem molts objectes de 
segona mà. La finalitat d’aquesta 
iniciativa és triple, d’una banda, 
que persones amb pocs recursos 
puguin comprar roba, decoració 
o productes per a la llar, de l’al-
tra, apostar per la sostenibilitat 
i donar una segona vida als arti-
cles i per últim, recaptar diners 
i destinar-los a la parròquia de 
Sant Esteve. “Fa molts anys que 
funciona La Botigueta. Allà es 
venen articles de segona mà, a 
un preu simbòlic, gairebé tot a 
un euro. És una manera d’evi-
tar que la gent llenci les coses 
que té a casa i si traiem alguns 
diners per a la parròquia, ben-
vinguts siguin”, diu mossèn Joan 
Artur Boardman, rector de la Par-
ròquia de Sant Esteve de Caste-
llar del Vallès. 

La Maria Antònia, de 92 
anys, atén amb amabilitat tot-
hom que hi passa: “Tenim pan-
talons, jerseis, anoracs, abrics, 
coses per la llar, cafeteres, tas-
ses, coses per decorar, sants i 
cristos... coses molt maques”. 
Ara que arriben les festes de 
Nadal és una bona època per fer-
hi una volta i trobar un detallet 
per regalar o per a un mateix: “El 
que volem és vendre. No volem 
tenir estoc, que vagin entrant 
i sortint els articles”, assegu-
ra Romeu.

La Botigueta està oberta, 
amb les seves voluntàries per 
atendre qui ho necessiti, els di-
jous a la tarda, de 17 a 19 hores, 
els dissabtes de 10 a 13 hores i de 
17 a 20 h i diumenges al matí, de 
10 a 14 hores.   || CRISTINA DOMENE

La Botigueta, 
comprar 
articles de 
segona mà
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Els restauradors Marc Gorriz i Kevin Física. || L’ACTUAL

Una safata amb xeringues per vacunar contra la Covid al CAP Castellar. || Q. PASCUAL

La pandèmia no donarà treva per 
Nadal. Més aviat al contrari. La ra-
pidíssima propagació de la nova vari-
ant òmicron és el nou motiu de preo-
cupació per les autoritats polítiques 
i sanitàries, que veuen que s’hauran 
de tornar a imposar restriccions si 
no es vol veure novament col·lapsat 
el sistema hospitalari, molt esgotat 
després d’un any i mig de pandèmia. 

La velocitat de contagi d’òmicron empitjora la sisena onada
Castellar pateix 
un nou rebrot amb 
una incidència a 14 
dies alta per sobre 
dels 1.000 punts

A Castellar, el mes va començar amb 
una situació disparada, bàsicament 
pels contagis a les aules de les esco-
les, i, després d’un descens la setma-
na passada, tornen a pujar els con-
tagis de forma preocupant. Així ho 
diuen els 141 contagis confirmats els 
darrers set dies, la segona xifra més 
elevada d’aquesta sisena onada. La 
incidència a 14 dies per 100.000 ha-
bitants és ara mateix de 1.076 punts 
i el risc de rebrot també s’enfila per 
sobre dels 1.000 punts i és conside-
rat molt alt.

3.000 contagis

Justament aquests dies Castellar 
del Vallès ha superat els 3.000 con-
tagis per Covid acumulats des de 

PANDÈMIA | EVOLUCIÓ

l’inici de la pandèmia el març del 
2020 i, de moment, la xifra de defun-
cions segueix en 59 persones sense 
que s’hagi produït cap mort des del 
març passat.

D’altra banda, ja hi ha a la vila 
4.615 persones amb la tercera dosi 
de la vacuna, això suposa el 20% de 
la població. Davant la propagació de 
la nova variant òmicron, aquesta ter-
cera dosi és vital per presentar ba-
talla al virus. El grau de cobertura 
amb pauta completa ja arriba a Cas-
tellar al 89% en la població major de 
12 anys. El percentatge de la prime-
ra dosi de la vacuna entre els infants 
de 5 a 11 anys que tot just comença 
aquests dies és del 15,3% a Castellar 
del Vallès.   || REDACCIÓ

Dilluns passat la Generalitat va anun-
ciar mesures dràstiques per aturar 
l’avanç de la pandèmia, sobretot arran 
de la variant òmicron. Per tal d’aturar 
la interacció i la mobilitat aquests dies, 
el Govern català proposa el tancament 
de l’oci nocturn –estava obert des del 
8 d’octubre–, reduir els aforaments a 
la restauració, a la cultura, l’esport i el 
comerç, limitar les trobades socials a 
10 persones i recuperar el toc de queda 
nocturn d’1 a 6 de la matinada quan la 
incidència sigui molt elevada –més de 
500–. Castellar seria una de les pobla-
cions on s’aplicaria aquest toc de queda 
nocturn perquè ara mateix  la incidèn-
cia a la vila és de 1.076 punts

A més, caldrà portar mascare-
ta també al carrer i no només en in-
teriors. Aquesta és la mesura que el 
president espanyol, Pedro Sánchez, 
va anunciar dimecres als altres diri-
gents públics reunits a la conferència 
de presidents. Sánchez va afirmar en 
una roda de premsa després de la reu-
nió que cal “intervenir” davant l’incre-
ment de contagis que ha causat l’arri-
bada de la variant òmicron.

El límit de reunions i el toc de 
queda nocturn van ser avalats ahir 
pel Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya.  La previsió és que les me-
sures s’apliquin a partir de divendres a 
la mitjanit, tant les que estan pendent 
del vistiplau de la justícia com les que 
no, i tindran una vigència de 15 dies. 
També es restringeixen els aforaments 
a la restauració: el 50% a l’interior, però 
es mantindran al 100% a les terrasses. 
A la cultura, el comerç, els gimnasos 

Noves restriccions a les 
portes de les festes de Nadal
Indignació entre la restauració per les mesures que limiten l’aforament

i l’esport federat, l’aforament queda-
rà limitat al 70%. En compareixença 
davant de la premsa dimarts, el presi-
dent de la Generalitat, Pere Aragonès, 
va justificar l’adopció d’aquestes mesu-
res restrictives dient que “no podíem 
esperar un dia a adoptar mesures, 
que sabem que són dures i impopu-
lars i que afecten molts sectors eco-
nòmics”. Aragonès va explicar que en-
tràvem al 2022 sense fons Covid “però 
amb una pandèmia que no s’ha aca-
bat”, i va advertir que “sense aquests 
recursos serà difícil arribar a fons en 
aquesta onada”.

Finalment, la Generalitat ha 
anunciat que les persones amb pauta 
completa que siguin contactes estrets 
d’un positiu no hauran de fer quarante-
na, rectificant així la seva decisió inicial 
després que, dimarts passat a última 
hora, la comissió de Salut Pública diven-
dres formada per tècnics del Ministeri 
de Sanitat i de les comunitats autòno-
mes divendres ho acordés per majoria.

malestar entre els restauradors

L’anunci de les noves restriccions ha 
caigut com una galleda d’aigua freda 
en l’àmbit de la restauració. Marc Gor-
riz, president de Comerç Castellar i que 
gestiona tres restaurants a Castellar,  ha 
explicat que “l’oci nocturn tenia tots 
els números per tancar, però a la res-
tauració no ens ho esperàvem, una 
altra vegada som els castigats, amb 
l’aforament del 50%”. Aquest límit fa 
que molts restauradors, que ja tenien 
tot el local ple, “ara hauran de trucar 
i decidir qui pot venir o no”. Gorriz 
també expressa el seu disgut amb l’afir-
mació del president de la Generalitat 
que havia fet l’anunci de les restricci-

COVID-19 | VARIANT ÒMICRON

ons amb  temps: “Si per al Govern de 
la Generalitat avisar amb temps és 
fer-ho tres dies abans de Nadal, tinc 
una mica de por quan diguin que no 
ho han fet amb temps”.  Les noves res-
triccions coincidiran amb les neveres 
i congeladors plens, sobretot des del 
moment que “ens van dir que carre-
guéssim perquè venia una vaga de 
transportistes que va ser anul·lada 
al minut 1 i al minut 2  nosaltres amb 
aforament al 50%”. Ara Gorriz espe-
ra que “se’ns digui com serà la línia 
d’ajuts, serà directa o haurem de 
justificar 1.500 papers com sempre? 
Serà de fàcil accés per a tothom?”. 

Kevin Física, propietari del res-
taurant La Piparra,  admet que s’hau-
rà d’amotllar a les noves mesures, però, 
per sort, “al ser un restaurant petit, 
no podem fer grups gaire grans i no 
tenim molta cancel·lació i la dinà-
mica de l’establiment són taules de 
4, 6 o 8 persones”. Les noves restricci-
ons que afecten la restauració “són un 
pas endavant i vuit enrere. Ja fa que 
estem així gairebé dos anys”.

Gorriz també és president de l’as-
sociació juvenil Lokalismo 2.0, que mun-
tava la festa de Cap d’Any The Madre 
Festival al Pla de la Bruguera amb un 
aforament de 3.000 persones. “Hem 
hagut de cancel·lar-ho tot, no ens ha 
quedat cap altra opció perquè l’oci 
nocturn estarà tancat i no podíem 
fer res”. L’organització va desconvocar 
la cita “perquè anàvem justos de nú-
meros” i va derivar els clients que ja ha-
vien comprat entrada anticipada, unes 
2.000 persones, a la discoteca Lemon. 
“Però ara hem de retornar les entra-
des, amb els càrrecs de gestió que tot 
això comporta”, conclou Gorriz.  

 Jordi Rius

+ COVID-19

Reclamen reforçar 
l’atenció primària

L’alcalde de Castellar, Ignasi 
Giménez, ha explicat després que 
la Generalitat anunciés una sèrie de 
mesures restrictives per fer front a 
aquest creixement exponencial de 
contagis que s’està produït en els 
darrers dies que “cap d’aquestes 
mesures serà eficient si no hi ha un 
reforç urgent de l’atenció primària”. 
En aquest sentit, ha afegit Giménez, 
“l’atenció primària és la que atén tota 
la ciutadania en primera instància, la 
que fa les PCR, la que fa el seguiment 
dels casos, la que vacuna...” i  que per 
això, cal reforçar “de manera urgent 
l’atenció primària per sortir-nos-en”.

En el mateix sentit es va pronunciar 
el Consell d’Alcaldies del Vallès Occiden-
tal, que es va reunir la setmana passa-
da, ja que va mostrar la seva preocupa-
ció davant el creixement exponencial 
de la sisena onada a la comarca i al con-
junt del país. En qualitat de president del 
Consell Comarcal, Giménez i el conjunt 

d’alcaldies del Vallès Occidental  ja van 
advertir que “s’està concentrant la pres-
sió assistencial en els centres d’atenció 
primària i per tant, necessitem un reforç 
important en els pròxims dies i mesos”. 

Les alcaldies van manifestar que 
“cal obrir més punts de vacunació per 
facilitar la vacunació del col·lectiu de les 
escoles”. Actualment hi ha 5.494 perso-
nes de l’àmbit educatiu confinades en 
el conjunt de la comarca, de les quals 
5.216 són alumnes. Giménez va vatici-
nar que “si no som capaços de fer una 
vacunació intensiva, tindrem una situa-
ció preocupant a partir del 10 de gener, 
després de les festes de Nadal, l’apari-
ció de la nova variant òmicron i el crei-
xement de contagis”. Actualment, hi ha 
quatre centres a la comarca que fan la 
vacunació als infants entre els 5 i els 11 
anys –la zona pediàtrica del CAP Con-
còrdia de Sabadell, la primera planta de 
l’Hospital de Terrassa i la segona planta 
de la Mútua de Terrassa, i el CAP Fonte-
tes a Cerdanyola del Vallès. 

En aquest sentit, l’alcalde de Cas-
tellar i president del Consell Comarcal 
va constatar que “el que està clar és que 
una major proximitat a la població faci-
litarà la vacunació”.
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Les infermeres són un dels pals de pa-
ller dels hospitals i dels centres assis-
tencials, amb una feina sovint voca-
cional però sempre imprescindible. 
Aquest és el cas de la infermera cas-
tellarenca Helena Costa, cap de l’Àrea 
Ambulatòria del Parc Taulí, hospital 
de referència per a la vila. “La meva 
mare és infermera, i sempre he vis-
cut la professió a través d’ella. Per 
a mi, és totalment vocacional”, ex-
plica. La castellarenca fa 21  anys que 
s’hi dedica, i encara recorda el pacient 
que més la  va marcar en el seu primer 
any a l’hospital, perquè el va acompa-
nyar en l’última etapa de la seva vida.  
“M’agrada cuidar les persones, ser 
al seu costat, tant quan tenen salut 
com malaltia. Aquest acompanya-
ment és clau, i és el que més em va 
cridar l’atenció de la professió”, re-
coneix Costa. El vincle amb els pacients 
sempre travessa la bata, i el rol de les 
infermeres durant l’estada a l’hospi-
tal deixa empremta en  l’experiència. 

Mireia Subirana, la directora del 
Servei d’Infermeria del Taulí, volia ser 
arquitecta però finalment  es va decan-
tar per l’àmbit de la sanitat. Especia-

litzada en pacients crítics després de 
la seva estada a l’Hospital de Sant Pau 
i a la Direcció d’Infermeria de l’Hospi-
tal de Vic, Subirana va assumir la di-
recció del servei al Parc Taulí el primer 
dilluns de l’estat d’alarma. Les dues in-
fermeres coincideixen que els últims 
dos anys han estat de molta feina, de 
sobreesforç per part dels sanitaris, en 
una pandèmia que ara torna amb viru-
lència després de la irrupció de la vari-
ant òmicron. “Fer front a una sisena 
onada amb el cansament i la incerte-
sa de no saber què passarà és encara 
més dur”, apunta Costa. L’esperança 
de la remuntada i d’un Nadal com els 
d’abans de la pandèmia, s’ha esvaït de 
cop. Les dades de contagis són un clam 
a la prudència, a evitar trobades multi-
tudinàries i fora dels grups bombolla, a 
respectar les mesures i sobretot a la res-

Les infermeres, un pilar de la sanitat 
El Col·legi Oficial 
d’Infermeres de 
Barcelona calcula que 
es necessiten 20.000 
infermeres per arribar 
a la ràtio europea

  Rocío Gómez 

que formen part de la plantilla del Parc 
Taulí, només en l’àmbit de la inferme-
ria sumen 144, 66  dels quals són in-
fermeres. “Tenir una escola univer-
sitària tan a prop dona a conèixer 
aquest vessant de la infermeria,  que 
som professionals universitàries 
molt formades i amb molt de conei-
xement”, reivindica la castellarenca. 

Entre altres factors que contri-
bueixen a la baixa ràtio d’infermeres 
a Catalunya, juga en contra de l’enve-
lliment de la població, que cada vega-
da necessita més assistència mèdica, 
i també la manca de reconeixement  
del rol de les infermeres en el siste-
ma. “Les infermeres cobrim l’esfera 
més íntima de la persona. Costa vi-
sibilitzar la nostra feina, a diferèn-
cia d’altres països europeus on les 
infermeres estan molt més integra-
des en la comunitat i existeix un co-
neixement més profund de la seva 
figura”, diu Subirana.  

La directora del Servei d’Infer-
meria concreta que des de la direc-
ció general de l’hospital han posat en 
marxa una estratègia a mitjà termi-
ni per millorar les condicions laborals 
dels professionals, no només de les in-
fermeres, sinó també dels portalliteres 
i dels tècnics de cures auxiliars d’in-
fermeria, per oferir-los estabilitat. A 
més, el Taulí treballarà de costat amb 
l’Escola d’Infermeria en la formació 
dels estudiants. “El Taulí farà una 
aposta per millorar les condicions 
dels nostres professionals, perquè 
siguin òptimes, i per consolidar el 
talent, de manera que les persones 
que hi treballen, que són molt bones, 
s’hi quedin, i també per captar el ta-
lent extern”, assegura Subirana.  

ponsabilitat individual. “És alarmant 
i l’estimació de contagis en dues set-
manes és dolenta. Hem de tornar a la 
situació de confinament individual 
si s’escau”, assevera Subirana.

 La Covid-19 ha posat a prova un 
sistema sanitari que necessita amb ur-
gència la incorporació de nous professi-
onals. A Catalunya fan falta  infermeres. 
Estem per sota de la mitjana europea 
en nombre de professionals de la infer-
meria. La ràtio europea és de vuit  in-
fermeres per cada 1.000 habitants. A 
Catalunya, la ràtio és de sis infermeres 
per cada 1.000 habitants, dues menys, 
segons dades del Col·legi Oficial d’In-
fermeres i Infermers de Barcelona. Des 
del col·legi calculen que per arribar a 
la ràtio europea es necessiten prop de 
20.000 professionals. 

Tant Costa com Subirana deta-

llen que un dels problemes principals 
d’aquest dèficit és la manca de places 
públiques per estudiar infermeria. A 
l’ensenyament privat el preu de la di-
plomatura  és elevat i no és apte per a 
totes les butxaques. És per això que la 
futura Escola Universitària d’Inferme-
ria que s’instal·larà a Sabadell el curs 
que ve, amb una seixantena de places, 
ha estat rebuda com una gran notícia 
per part del sector.  En aquesta línia, el 
Departament d’Universitats va anun-
ciar que el curs 2022-2023 s’oferiran 
600 places, entre les quals s’inclouen 
les de l’Escola d’Infermeria. Les dues 
infermeres remarquen que cal atraure 
el talent vallesà, que les infermeres que 
estudiïn a l’àrea d’influència del Parc 
Taulí apostin per desenvolupar la seva 
carrera en un hospital de proximitat. 

En xifres, quant als castellarencs 

Les infermeres Helena Costa (esquerra) i Mireia Subirana en un dels accessos de l’Hospital Parc Taulí.  || R. GÓMEZ 

SALUT | SANITARIS
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actualitat marató tv3

Castellar es va tornar a bolcar soli-
dàriament amb l’edició de La Mara-
tó de TV3, aquest diumenge la 30a. 
Durant tot el matí, des de les 10 h fins 
passades les 14 h, entitats de la vila 
van organitzar més d’una vintena 
d’activitats a la plaça d’El Mirador 
per recaptar fons per la causa soli-
dària d’aquest any, la salut mental. 
Des d’hores abans que comencés 
la cita, les entitats ja eren a la plaça 
d’El Mirador per organitzar les seves 
activitats: la xocolatada del Grup Il-
lusió; el rocòdrom del Centre Excur-
sionista de Castellar; els tastets de 
cultura popular i tallers amb el gui-
atge de Ball de Bastons, els Gegants 
de Castellar, el Ball de Gitanes, els 
Capgirats o la Banda de Majoret-
tes; els tastets d’activitats de les en-
titats esportives, com la UE Caste-
llar, el Club Tennis Castellar o l’HC 
Castellar; o, entre d’altres, l’activitat 
dels ADF de Castellar per ajudar in-
fants a fer el seu tió. 

A més, a la plaça d’El Mira-
dor, hi va haver grans actuacions, 
com les de Walking to the Bar, l’Or-
questra Castellar i M. Davis Band, 
que durant tot el matí van dinamit-
zar l’espai. “Ha estat una jornada 
molt maca, tothom s’ha anat ani-

Castellar no s’oblida de la salut mental
La plaça d’El Mirador 
va acollir més d’una 
vintena d’activitats 
organitzades diumenge 
durant el matí en favor 
de La Marató de TV3

mant. Cap a les 12 h, ho hem tin-
gut ple”, afirmava la presidenta de 
Suport Castellar, Cristina Torras. 
“La part musical ha animat mol-
tíssim. Hi ha hagut molts caste-
llarencs que s’han acostat, atrets 
per les ganes de col·laborar amb 
La Marató. Molta gent ha ajudat 
des de bon matí, tothom ha fet un 
gran esforç”, afegia. L’entitat, que 
ha organitzat una part de l’edició de 
la jornada a Castellar, lluita per cons-
cienciar sobre la salut mental i tre-
balla amb persones que en pateixen. 
Torras va voler destacar la importàn-
cia que La Marató d’enguany abor-
dés la salut mental: “Ha estat fins 
ara la gran oblidada, sempre anem 

Voluntàries confeccionant el mural ‘Pinta per la salut mental’, promogut per Suport Castellar i Les Carnera. || Q. PASCUAL

   Guillem Plans

arrossegant l’ala amb salut men-
tal...”, lamentava. “La Marató ha 
recollit tota la problemàtica que 
ha generat la pandèmia. Ha estat 
molt horrorós tot el que hem anat 
aguantant totes les persones. Com 
hem anat patint en la nostra ment 
tota la problemàtica que ha anat 
generant. Esperem que es pugui 
investigar molt sobre el cervell, 
que és encara molt desconegut”. 

entitats

Concretament, han participat en la 
jornada solidària les entitats Acció 
Musical Castellar, l’Agrupació de 
Defensa Forestal, l’Associació de 
Comerciants, l’AAVV El Pujalet, el 

Ball de Bastons, el Ball de Gitanes, 
la Banda i les Majorettes, els Caste-
llers de Castellar, el Centre Excur-
sionista de Castellar, el Club Ten-
nis Castellar, les Colònies i Esplai 
Xiribec, els Gegants de Castellar, el 
Grup Il·lusió, l’Hoquei Club Castellar, 
L’Aula d’Extensió Universitària per 
a Gent Gran, el Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó, SUMA+ Caste-
llar, Suport Castellar SM, Teatrer@s 
del Sol i la Lluna i la UE Castellar. 
També hi col·laboraran el combo 
Cambio de Planes de l’Escola Mu-
nicipal de Música Torre Balada, el 
combo Walking to the Bar de l’Esco-
la de Música Artcàdia, l’Orquestra 
Castellar i el grup M. Davis Band; les 

pastisseries Villaró, Andreví, Mun-
tada, Llullu Cakes i Domènec.

Gran part dels comerços de 
la vida, d’altra banda, continu-
en venent polseres per la matei-
xa causa solidària, per 2 euros.   

Es van 
organitzar 
amb motiu de 
La Marató de 
TV3, durant 
diumenge

ACTIVITATS

20

mural al pavelló pedrosa

Un dels actes més simbòlics i signifi-
catius va ser l’elaboració d’un mural 
per la salut mental al pavelló Dani 
Pedrosa, a la façana del carrer Sant 
Feliu. Es tracta de l’activitat Pinta 
per la salut mental, una proposta que 
impulsava Suport Castellar i que 
va comptar amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, com en la resta d’acti-
vitats de La Marató. En aquest cas, 
ha condicionat la paret i ha propor-
cionat els recursos per elaborar el 
projecte artístic. També hi va col-
laborar el col·lectiu Les Carnera. 
De fet, les joves il·lustradores que 
van elaborar el mural feminista de la 
carretera de Sentmenat que va im-
pulsar Les Carnera amb motiu del 
8M, van tornar a agafar els pinzells 
per a l’ocasió.

Concretament, la pintada es va 
iniciar dissabte i va continuar diu-
menge per elaborar un mural per 
reivindicar la importància de tenir 
cura de la salut mental. Des de l’or-
ganització de l’activitat van convidar 
la ciutadania a participar-hi per ex-
pressar a través de l’art aquest clam 
per vetllar per la salut mental. 
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actualitatpolítica

Les mesures que la sisena onada de 
la Covid-19 està obligant a adoptar 
per contenir l’augment de contagis 
també van arribar a la darrera ses-
sió plenària de l’Ajuntament de Cas-
tellar, que després d’alguns mesos 
celebrada presencialment a Ca l’Al-
berola, va tornar al mode telemàtic.  

A la primera part, la resoluti-
va, la regidora Yolanda Rivera, res-
ponsable de l’Àrea de Serveis Cen-
trals, va detallar l’adjudicació del 
contracte de servei de neteja de les 
escoles de la vila, així com dels edi-
ficis municipals i els equipaments 
esportius. “Tres empreses es van 
presentar a la licitació i la guanya-
dora ha estat La Bruixa Neteges 
Generals. Això implica un canvi 
d’empresa en el servei i evident-
ment la subrogació del personal”. 
La regidora va ressaltar que és mo-
ment de noves exigències i “valorem 
com una oportunitat la de revisar 
certs aspectes que fins ara no eren 
tan importants. Busquem que les 
escoles i els equipaments tinguin 
la màxima sensació de neteja i sa-
lubritat”. El nou contracte implica 

una despesa de 2,1 milions d’euros per 
3 anys i inclou 250 hores addicionals 
per dedicar-les a tasques relaciona-
des amb la pandèmia i 250 hores de 
formació per al personal en sosteni-
bilitat i eficiència. Els regidors dels 
grups de l’oposició, Núria Raspall, 
d’ERC, i Pau Castellví, de Junts per 
Castellar, van coincidir en demanar 
un seguiment exhaustiu de la licita-
ció: “Algú haurà de vetllar sobre el 
terreny que les coses es fan bé. Ens 
agradaria pensar que sí”, va expres-
sar Raspall. Castellví va afegir que la 
fiscalització de la concessió “és molt 
important”. Com a resposta, Rivera 
va dir que no només hi ha un tècnic 
responsable al darrere que s’encarre-
ga de fer el seguiment sinó que a més 
“el ‘feedback’ de les escoles i dels 
usuaris quant a la neteja és diari, 
és un dels serveis que més contro-
lat està”. Per part de la CUP, la regi-
dora Marga Oncins va aprofitar per 
recordar el discurs del seu grup: “És 
una llàstima, com hem dit amb al-
tres serveis, no intentar fer l’esforç 
per internalitzar-lo”. 

El grup municipal de Ciutadans 
va presentar una moció per instar la 
Generalitat a la suspensió de l’impost 
de CO

2
. Segons el regidor Matías de 

la Guardia, “no és moment de posar 

El ple municipal es va tornar a fer telemàtic
El ple de desembre va adjudicar per 2,1 milions la neteja d’equipaments municipals i escoles pels pròxims tres anys

  Cristina Domene

exposicions de motius, perquè com 
a Castellar no podem participar de 
l’impuls i de l’estratègia conjunta”. 
Esther Font, regidora de Junts per Cas-
tellar, va ressaltar: “És imperatiu ser al 
costat dels municipis, l’estudi s’ha fet 
d’esquena al territori, sense tenir-ne 
en compte els efectes”. 

La moció sobrevinguda va ser 
presentada per la CUP. La seva por-
taveu, Marga Oncins, va demanar el 
suport pel diputat de la CUP Pau Ju-
villà, que ha estat condemnat a sis 
mesos d’inhabilitació i una multa 
de 1.080 euros per no retirar llaços 
grocs de la Paeria de Lleida el 2019. 
El ple va votar a favor de mostrar el 
suport a Juvillà, menys el regidor de 
Ciutadans, Matías de la Guardia, que 
va votar en contra. 

El debat sobre la importància 
que l’Estat espanyol atorga als sím-
bols no només va estar present en 
aquesta darrera moció, també en re-
lació amb una sentència que obliga 
l’Ajuntament a posar al saló de plens 
la bandera espanyola i el retrat de 
Felip VI a instàncies d’una denún-
cia de la delegada del Govern quan 
el PP governava a Madrid, Llanos de 
Luna, l’any 2016. En aquell moment, 
es va reformar el ROM i es va optar 
per tenir només l’escut de Castellar. 

un altre impost, que a més és in-
just, mal pensat i que no incenti-
va una menor emissió de CO

2
”. La 

resta de grups van votar en contra 
de la proposta, que no va prosperar. 
Alguns, com Oriol Martori, d’ERC, i 
Marga Oncins, de la CUP, van titllar 
la moció de populista, “per quedar 
bé de cara a la galeria, però buida 
de contingut”, va concloure Oncins.

L’altra moció, la defensada pel 
regidor d’ERC, Josep Maria Calaf, 
que demanava el rebuig al projecte 
de línia elèctrica aèria de molt alta 

tensió, sí que va prosperar i per una-
nimitat. El regidor va manifestar que 
estan en contra del projecte de línia 
elèctrica de Molt Alta Tensió Pierola - 
Rubí, “perquè el projecte s’ha pensat 
per obtenir un guany econòmic per 
part d’empreses privades, sense tenir 
en compte els municipis i les comar-
ques afectades i d’esquena al territo-
ri”.  El regidor de Transició Ecològica, 
Pepe González, va avançar que votarien 
a favor, “compartim la intenció, ens 
agrada sempre donar suport als mu-
nicipis, però se’ns fan difícil algunes 

Votació en el ple telemàtic d’aquest mes de desembre. || YOUTUBE
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comerç

250 nens fan cagar el tió

Van ser més de 250 els infants caste-
llarencs que es van anticipar a la data 
que toca i que ja han pogut fer cagar el 
tió a Castellar. Aquest dissabte, es va 
viure una jornada de celebració nada-
lenca col·lectiva entre els carrers Sala 
Boadella, Hospital i Montcada. Gairebé 
40 paradetes de comerç local, acom-
panyades de música i llums, van en-
cetar Nadal abans d’hora. 

La Fira de Nadal d’enguany, or-
ganitzada com és habitual per Comerç 
Castellar, va atraure centenars de per-
sones a l’eix central de Castellar, que 
van poder gaudir de l’ambient nada-
lenc i comprar a paradetes d’alimen-
tació, roba, cosmètica, floristeries, 
llibreries o joieries, entre d’altres. L’or-
ganització va repartir més de 200 gots 
de xocolata i va muntar un tió que va 
cagar llaminadures durant tot el dia. 
Tot, amb altaveus que escampaven 
tradicionals nadales. 

“Ha estat un any amb molt 
ambient nadalenc, la gent en tenia 
moltes ganes. Castellar ha sortit al 
carrer perquè tenia moltes ganes de 
gaudir de les festes nadalenques. El 
bon temps ha ajudat moltíssim”, va-
lorava la dinamitzadora de Comerç 
Castellar, Marta González.

Des d’una de les parades, Lidia 
Vidal, al càrrec de la floristeria de la 
carretera de Sentmenat, també consi-
derava que el bon temps, sobretot du-
rant el matí, havia contribuït a atrau-
re moltíssims castellarencs. “Dins de 

Llums, música i paradetes van forjar un ambient nadalenc a l’eix central de la vila. || G.P.

Taller infantil organitzat per l’escola bressol El Picarol al carrer Major. || CEDIDA

Unes 40 parades van omplir els carrers Hospital, Sala Boadella i Montcada

la situació que estem vivint, és molt 
favorable fer la Fira de Nadal. Sem-
pre que hi ha activitats, als caste-
llarencs els agrada. Com més acti-
vitats, millor!”, resumia. 

“Hi ha moltes parades, i això és 
molt bo. Com més gran sigui la fira, 
més gent atraurà. Al matí ha estat 
molt concorregut. Feia goig veure la 
Fira de Nadal així de plena”, opinava 
Jaume Sabaté, de la paradeta de Gar-
den Dicoma, establiment que des de fa 
molts anys participa en la iniciativa. 

En canvi, era la primera vega-
da de La Casa de las Chuches: “M’ha 
agradat molt l’ambient, activitats 
com fer cagar el tió, les actuacions 
musicals... Tot plegat ha fet que vin-
guin moltes famílies. Espero que 
l’any vinent es continuï fent”, desit-

 Guillem Plans

java Anna Giménez, de la botiga situ-
ada a la plaça Calissó. 

Van ser moltes les activitats que 
van dinamitzar la Fira. L’escola d’idi-
omes Kids & Us va explicar un conte, 
el grup musical Di-versions i el duet 
MDavis i Marta van oferir un concert 
i al final de la fira es va sortejar una es-
capada de cap de setmana. Algunes 
de les parades, a més, convidaven a 
col·laborar amb La Marató de TV3.  

En un comunicat fet públic di-
mecres, Comerç Castellar lamentava 
que s’aprofités aquesta fira “per fer 
reclamacions o campanyes que no 
van lligades a la promoció comer-
cial de botigues i entitats”. Comerç 
Castellar no comparteix els interessos 
i opinions de cap entitat i es desvincu-
la d’aquestes iniciatives. 

CARRER MAJOR | ACTIVITATS DE NADAL

FIRA DE NADAL | ILLA DEL CENTRE

El Nadal s’acosta als comerços del carrer Major
Nombrosa 
participació en les 
activitats de dissabte

El Nadal ja és a tocar. I es pot dir 
que es va acostar als 22 comerços 
del carrer Major i de la plaça Calis-
só que van organitzar una gran ma-
tinal d’activitats per a tots els cas-
tellarencs. Des de primera hora del 
matí, “ja es va notar la presència 
de gent”, va apuntar Pepe Casajua-
na, propietari de la botiga Joguines 
Stop i un dels organitzadors de les 
activitats.  Una de les primeres acti-
vitats que es van organitzar, la xoco-
latada amb melindros i coca al carrer 
Major, gentilesa del Forn Sant Jordi, 
Llullu Cakes i pastisseria Villaró, “es 
va haver de repetir perquè la vam 
esgotar de seguida”, assegura Ca-
sajuana. Al llarg del matí, hi va haver 
un seguit d’activitats, també al car-

rer Major, organitzades per la llar 
d’infants El Picarol i l’esplai Xiribec, 
a més de la presència dels gegants 
de l’ETC.  Tot plegat es va arrodonir 
amb l’actuació amb el grup Canvi de 
Plans, el combo d’adults de l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada. 

A la plaça Calissó, que també 
es va afegir a la festa, “hi va haver 
cues de gent per rebre el Pare 
Noel”, una gentilesa de la perruque-
ria Gemma Roca i Estètica Montse 
Paz. A la plaça també hi va haver un 
taller de pintacares organitzat per 
la botiga La Casa de las Chuches i 
un tast de vi calent a càrrec de La 
Graneria. Casajuana creu que l’èxit 
de la convocatòria va ser “pel bon 
clima que va fer i per les ganes 
que té la gent de sortit i gaudir 
del dia”. Els 22 comerços del carrer 
Major van tenir actiu fins dimarts 21 
el joc dels tions, consistent en tro-
bar tions amagats en els diferents 
establiments. Qui hi ha participat, 

optarà a regals oferts pels mateixos 
establiments.

embrió d’una futura associació

La bona sintonia entre comerciants i 
veïns del carrer Major, exhibida ja en 
diferents Carnestoltes i organització 
d’algunes revetlles, ha fet decidir a 
tirar endavant una associació. “Fa 15 
dies vam fer una assemblea i vam 
decidir tirar endavant l’associació”, 
remarca Casajuana. De moment, hi 
ha una gestora que ha començat a fer 
algunes gestions. “Quan estiguem 
constituïts en associació, podrem 
fer moltes  activitats i, natural-
ment, estem pensant ja en el Car-
nestoltes”. Els botiguers del carrer 
Major “estem molt contents perquè 
tenim el veïnat que ens acompanya 
a tot arreu i ells tenen ganes de fer 
coses pel carrer”. Recentment, els 
veïns han pagat de la seva pròpia but-
xaca la decoració nadalenca que llu-
eix aquests dies als balcons.  ||  J.RIUS

El propietari de la botiga, Shuai Ye, amb els regals que es sortejaven. || CEDIDA

COMERÇ | ANIVERSARI

Gran sorteig del setè 
aniversari a l’Híper Vallès

 Redacció

El divendres 17 de desembre es 
va fer el sorteig de set  grans pre-
mis amb motiu del setè aniversa-
ri de la botiga Híper Vallès, ubi-
cada al carrer Berguedà, 2, del 
Pla de la Bruguera. La campanya 
va començar el 2 de novembre i 
per participar al sorteig s’havia 
de fer una compra mínima de 10 
dies. En total, hi ha hagut més de 
15.000 paperetes ficades en una 
gran urna.

Unes 44 persones van resultar 
premiades. D’aquest total, tres per-
sones van guanyar el gran premi, 
consistent en un mòbil iPhone 13 Pro 
de 128 GB; el primer premi, un tele-
visor LG UHD de 55 polzades per a 
dues persones i un mòbil Xiaomi 11 
Lite per a tres persones.  

Sis persones van guanyar un 
patinet elèctric Xiaomi, el segon 
premi. Deu persones van rebre el 
tercer premi, una cafetera Nespres-
so, i, finalment, 20 persones es van 
emportar el premi de consolació, 
una pilota Fit Ball. 
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

  Josep Maria Calaf*

 Esther Font*

a uns dies que el com-
pany Rafa Homet feia 
un excel·lent article 
que portava per títol 
“El Nadal a Castellar”. 

Al meu entendre era una reflexió bri-
llant i lúcida sobre un tema que ERC 
Castellar fa anys que defensa i que 
anomenem Cicle Nadalenc.
Aquesta proposta és només un punt 
de partida, i concreta, d’una caracte-
rística que tots els pobles i viles s’han 
de plantejar cada vegada amb més ur-
gència i necessitat: assolir una perso-
nalitat diferenciada que estimuli la 
visita de ciutadans d’altres indrets. 
Aquest no és un tema menor ja que 
d’això depèn, en bona mesura, la salut 
del comerç, la difusió de totes les acti-
vitats culturals, esportives, d’esbarjo, 
l’ocupació, l’activitat econòmica... Fins 
i tot afavoreix i incrementa el senti-
ment de pertinença, de compromís i 
d’implicació de bona part dels ciuta-
dans residents.
De fet ja fa força anys que en el món 
desenvolupat, especialment a Eu-
ropa, les ciutats i viles intenten fer-
se un espai diferenciat amb relació 
a poblacions veïnes o entorns sem-
blants. Això és el que s’entén com a 
construcció d’una personalitat prò-
pia i diferenciada.
El municipi ha d’intentar, doncs, que 
els elements definidors, volguts o tin-
guts, puguin ser vistos com un produc-
te propi, diferenciat i genuí de l’àmbit 
local. Les temàtiques poden ser tan 
variades com diverses: d’història, de 
paisatge, de gastronomia, de produc-
tes de la terra o del mar, d’oficis, de lle-
gendes, de personatges, de cultura, de 
pedra, d’activitats diverses, d’esports, 
d’aigua, de clima, d’entorn, de mines, 
d’animals, de vent, d’exposicions, de 

ns trobem a les portes 
de Nadal, un any més, 
amb l’amenaça de la 
Covid-19 damunt la po-
blació, però això no ens 

ha de fer perdre les ganes de celebrar 
amb familiars i amics aquestes dates 
tan especials. La Covid ha vingut per 
quedar-se, i hem de tenir clar que no 
podem baixar la guàrdia, formant part 
activa de la solució del problema, amb 
les pautes de vacunació corresponents 
i seguint les normes d’higiene i pre-
caucions necessàries per minimitzar 
al màxim els contagis.
Aquest 2021 ha estat un any intens, 

F

E

Personalitat diferenciada

Brindem per un 2022 ple 
d’encerts, salut i felicitat!

Cor de Teatre no és pròpiament un grup vocal ni 
tampoc una companyia teatral, sinó les dues coses 
alhora. Un grup de cant coral que trenca esque-
mes, que canta un repertori polifònic sense parti-
tures i que trenca amb la distribució característica 
d’aquestes formacions sobre l’escenari per incor-
porar moviment, acció i recursos propis de l’àmbit 
teatral. Cor de Teatre treballa des de fa 20 anys en 
la recerca de noves sonoritats, experimentant amb 
el seu potencial expressiu i la interpretació. Per tot 
això, és molt més que un grup vocal, és una compa-
nyia que ha obert un nou camí en la interpretació 
del repertori polifònic. 

Acte de cloenda del 1r trimestre de 
L’Aula amb Cor de Teatre

FOTO DE LA SETMANA

boscos, d’observació, de museus, de 
vi, de foc, de senderisme, de conflic-
tes bèl·lics, de literatura, de música...
Aquesta construcció pròpia i dife-
renciada consisteix, invariablement, 
en tres fases: Detectar-ne les carac-
terístiques bàsiques, analitzar-ne la 
sostenibilitat i potenciar-ne la difusió.

En trobaríem multitud d’exemples. 
Per exemple els ajuntaments del Se-
grià ofereixen pel març una sèrie de 
visites guiades pels camps on els pres-
seguers en flor ofereixen una visió 
única i espectacular. La bona acollida 
de visitants permet ampliar l’activi-
tat explicant feines, eines i visitar llocs 

d’interès municipal. I, finalment, s’ofe-
reix als visitants la possibilitat de co-
llir préssecs, tastar-los i comprar-los 
durant els mesos de juny i octubre. 
Un segon exemple. En nombroses 
zones de vi s’ha posat de moda l’eno-
turisme. Aquesta iniciativa s’amplia a 
recorreguts a peu o amb bicicleta, vi-

sites als cellers, tast de vins, gastrono-
mia, dormir o esmorzar a les vinyes... 
En tots els casos s’observa que una 
motivació principal pot derivar cap 
a altres elements d’interès per com-
plementar la visita dels forans.
És aquí on encaixen perfectament les 
potencialitats del cicle nadalenc expli-
cades anteriorment. Exposició de Pes-
sebres del Grup Pessebrista, el Pes-
sebre Vivent de Sant Feliu del Racó. 
Recuperar l’obra musical Els pastors 
cantaires de Betlem de mossèn Joan 
Abarcat, mantenir Els pastors can-
taires de Betlem de Colònies i Esplai 
Xiribec amb un format diferenciat 
de l’anterior... Cal articular-los com 
un conjunt d’activitats que es com-
plementin i oferir-los com una idea 
estratègica conjunta i atractiva.
Però en tenim d’altres. Només cal ima-
ginació, convicció i implicació.

*Regidor d’ERC

continua a la pàgina 11

allegro

Allegro mostra la relació quotidiana de qualsevol per-
sona amb l’univers musical que l’envolta; un viatge ver-
tiginós amb catorze cantants a cappella que exploren 
i esborren les fronteres entre la gran música clàssica i 
l’humor visual més sofisticat, fent-nos veure que tot el 
nostre entorn està guarnit per un art sense el qual no 
s’entendria aquest misteri que anomenem vida. 
L’humor, el treball gestual i la música a cappella con-
figuraran el segell identificatiu de la proposta en què 
totes les escenes estan pensades posant-les a l’abast 
de tots els públics de diferents edats i nacionalitats. 
Una presentació atractiva i de qualitat plena d’energia 
faran d’Allegro una eina per a apropar la música clàssi-
ca al gran públic i de manera universal.   || TEXT: L’AULA /  

FOTOS: FRANCESC VILACLARA
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opinió

uan recordo els meus 
primers contactes 
amb el teatre veig un 
nen molt petit tot just 
acostant-se als cinc 

anys. Aleshores vivia a Monistrol 
de Montserrat i feia molt poc que 
la meva família havia arribat d’An-
dalusia. No sé com va anar però, tot 
i ser tan menut, em vaig colar a la 
sala d’actes de l’ateneu local. Tot era 
fosc, notava la presència de la gent 
acomodada en seients arrenglerats i 
l’atenció que emanava d’aquell con-
junt de persones que, suposada-
ment, compartien interès per algu-
na cosa. Aquella cosa que els atreia 
estava passant dalt d’un escenari. 
Una capsa il·luminada on altres per-
sones, un grup més reduït que el que 
observava, es movien i intercanvi-
aven posicions i paraules. Em vaig 
quedar embadalit. Aquell nen de 
poc més de quatre anys havia des-
cobert quelcom que encara no  en-
tenia, però que el va captivar.
Durant uns anys aquella descober-
ta i aquell sentiment van quedar 
adormits en l’inconscient i un dia, 
ja d’adolescent, aquella espurna in-
candescent que mai s’havia consu-
mit va encendre’s amb força, va re-
vifar i ja mai més a deixat de cremar.
La meva experiència amb el tea-
tre ha estat intensa i  pregona, des 
de l’escola i l’institut fins a la meva 
prejubilació, fins ara. He fet de tot 
el que ha calgut: actor, tècnic, tra-

  El regal de l’amic invisible. || JOAN MUNDET

L’Alcavot, 
compartir cultura

Q PLAÇA MAJOR

GABI RUIZ
Director de Lleure

  Ignasi Giménez

alauradament les 
dades de contagis 
s’han tornat a dispa-
rar i les autoritats sa-
nitàries han anunci-

at novament restriccions. Però, més 
enllà de seguir les indicacions dels 
especialistes, és necessari que tots 
i totes actuem amb sentit comú i no 
ens exposem, ni exposem la resta de 
veïns i veïnes a nous riscos.
Per tant, més que mai, haurem d’ac-
tuar amb seny i molta precaució. 
Aquesta és la clau per celebrar, sense 
ensurts, les properes festes de Nadal.
És urgent que, a més de les mesu-
res restrictives, les autoritats com-
petents prenguin decisions com re-

M
Aquest Nadal, 
seny i precaució

forçar l’atenció primària per poder 
atendre tothom i impulsar definiti-
vament la vacunació amb més punts, 
especialment per a la població infan-
til, els grups que poden rebre la ter-
cera dosi, i els treballadors i treballa-
dores essencials.
L’estrès i la fatiga que estan patint de-
terminats sectors, com el comerç i la 
restauració, així com els i les professi-
onals sanitàries fan més necessàries 
que mai aquestes mesures. Tots i totes 
estem molt cansats d’una situació que 
sembla no tenir fi, però l’hem de supe-
rar amb responsabilitat i solidaritat.
Fins ara, més enllà de situacions ex-
cepcionals, hem demostrat que som 
una societat madura. Vull felicitar tots 
els castellarencs i castellarenques 
per la seva actitud i demanar-vos un 
esforç més per sortir definitivament 
de la situació.
Recordeu que heu de fer ús de la mas-
careta, especialment en els interiors 
i els llocs on es produeixin aglome-
racions; netejar-vos freqüentment 
les mans i mantenir la distància in-
terpersonal de seguretat. De cara a 
les trobades familiars i amb amics 
d’aquests dies, heu de tenir present 
evitar les reunions de més de deu per-
sones i garantir una bona ventilació.
Aquest any, més que mai, us desitjo 
força i salut. 
Que tingueu unes magnífiques fes-
tes de Nadal.

*Alcalde

L’Espai Cultural 

L’Alcavot serà 

la seu social de 

l’entitat i lloc 

d’assaig i creació

ve de la pàgina 10

moista, director, escenògraf, autor, 
programador... Impulsat per aques-
ta estimació pel teatre en particu-
lar i la cultura en general, vaig anar 
madurant la idea de crear una sala, 
un espai de creació, desenvolupa-
ment i oferta de propostes culturals 
en tots els seus vessants, amb una 
gestió independent i complemen-
tària a la municipal. Un espai poli-
valent, versàtil i multidisciplinari 
en què tindrà cabuda qualsevol ac-
tivitat cultural destinada al públic 
en general o bé a les mateixes enti-
tats o col·lectius que la necessitin.
Així va néixer el projecte L’Alcavot 

Espai Cultural. 
La gestió es realitzarà a través d’una 
entitat sense ànim de lucre. Aquesta 
associació no treballarà en solitari, 
sinó que ho  farà en coordinació amb 
altres entitats i associacions cultu-
rals i lúdiques, i, evidentment, tin-
drà una vocació de potenciació del 
voluntariat i amateurisme, sense 
rebutjar la col·laboració de pro-
fessionals.
L’Espai Cultural L’Alcavot serà la 
seu social de l’entitat i el lloc d’assaig 
i creació d’espectacles i propostes 
dels grups de teatre locals Alcavot 
Teatre i Tic Escènic. Però el nostre 

objectiu és aconseguir que aquest 
espai sigui l’espai de tots, una alter-
nativa més per a l’expressió  i pro-
moció  de la cultura, que els caste-
llarencs el considerin com a propi i 
el sentin casa seva.
I ho aconseguirem mitjançant la 
programació permanent i regular 
d’activitats molt diverses: funcions 
de teatre, cursets, exposicions, ter-
túlies, casals, conferències, recitals 
poètics, presentacions literàries, ta-
llers, música, dansa, etc. 
L’Alcavot Espai Cultural no s’ha 
creat per competir, sinó per com-
partir cultura, feina i il·lusions.

en què les difícils situacions ens han  
ensenyat, una vegada més, que el 
nostre poble és solidari, que hi ha un 
munt de persones implicades tant en 
l’àmbit laboral com personal, a través 
d’entitats, plataformes, grups de ciu-
tadans i ciutadanes que han dedicat 
hores de les seves vides i s’han arris-
cat per poder tenir cura de persones 
malaltes, per poder fer arribar allò 
que necessitaven a persones desafa-
vorides, que han netejat carrers, pla-
ces, serveis públics, perquè puguin ser 
utilitzats amb seguretat per tothom.
Les persones hem hagut de canviar 
d’hàbits, a la feina, en la manera de 
relacionar-nos amb familiars i amics. 
Moltes han passat per situacions la-
borals complexes i precàries, i, ara, 
ens trobem que, quan pensàvem que 
tot això ho deixàvem enrere, sembla 
que tenim una nova onada pandèmica.
Per això diem que, sobretot, no per-
dem la il·lusió, l’esperança i les ganes 
de viure; de tot això han sortit coses 
positives, la gent s’ha organitzat, en 
els temes importants, fins i tot els po-
lítics s’han posat d’acord. Aprenem 
doncs de tot plegat i no esperem cir-
cumstàncies adverses per ser capaços 
d’aconseguir treballar junts per totes 
aquelles coses que són d’interès comú.
Sense més, des de l’equip de Junts 
per Castellar us volem desitjar unes 
bones festes, que gaudiu de la compa-
nyia de les persones estimades, que 

aprofiteu tots aquells actes i festivi-
tats del nostre poble, des de la fantàs-
tica exposició del Grup Pessebrista, 
al Palau Reial, on es rebran els Reis 
de l’Orient, passant pel Pessebre Vi-
vent de Sant Feliu i altres, sense dei-
xar de prendre precaucions. I que el 
2022 ens porti el millor a cada un de 
nosaltres. 

*Regidora i responsable de política 
municipal de Junts per Castellar
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actualitat

Dotze persones nouvingudes han 
completat el curs de català presen-
cial Bàsic 1 de 45 hores de durada que 
s’ha dut a terme a El Mirador des del 
mes de setembre. El Consorci per a la 
Normalització Lingüística va lliurar 
la setmana passada els diplomes als 
participants en un acte que va comp-
tar amb l’assistència de la regidora 
de Nova Ciutadania, Àngela Bailén, 
i de la docent del curs de català pre-

Ja es pot trobar a diversos equipaments de la vila el calendari de 
paret del 2022 editat per Ielou Comunicació amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Enguany, el calendari conté 
12 imatges de l’entorn de Castellar, fetes pel fotògraf Quim Pascu-
al. El podeu aconseguir gratuïtament a El Mirador, l’Espai Tolrà, la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Palau Tolrà, la Policia Local (c. 
Sant Llorenç, 7), el Casal d’avis i el Centre d’Atenció Primària (CAP).  
 Se n’han fet 3.000 exemplars, que es repartiran fins a exhaurir exis-
tències.  || REDACCIÓ 

Desarticulen una 
organització que 
importava haixix 
per la Mediterrània

Integrants del curs amb la regidora de Nova Ciutadania, Àngela Bailén. || AJUNTAMENT

Les imatges que acompanyen els mesos de maig, juny, juliol i agost. || Q.PASCUAL

sencial Bàsic 1, Montse Ruiz. 
Nou de les 12 persones inscri-

tes al curs són d’origen estranger i 
han dut a terme aquesta formació 
en el marc del programa lingüístic 
que possibilita obtenir el certificat 
de primera acollida.

Les altres tres persones proce-
deixen de diferents llocs d’Espanya i 
han vingut a viure recentment a Ca-
talunya.   || REDACCIÓ 

NOVA CIUTADANIA | FORMACIÓ 2022 | PUBLICACIÓ

La setmana passada la Policia Na-
cional va informar que s’ha desar-
ticulat en col·laboració amb Mos-
sos d’Esquadra i Guàrdia Civil una 
organització criminal que es dedi-
cava a la importació d’haixix des 
del Marroc a Catalunya. L’opera-
ció –batejada com a Mikonos– es 
va desplegar a diversos munici-
pis catalans, entre els quals hi ha 
Castellar del Vallès, on es van fer 
diversos escorcolls. L’epicentre 
d’aquesta organització delictiva 
estava a Sant Andreu de la Barca 
(el Baix Llobregat) però tenia ten-
tacles a Castellar del Vallès, Vila-
franca del Penedès, Segur de Ca-
lafell i Tarragona.

Es van detenir 26 persones, 
de les quals 7 van ingressar a 
presó i es van comissar 1,8 tones 
d’haixix i gairebé 3.000 plantes 
de marihuana. Segons explica la 
policia, el grup criminal delictiu 
importava grans quantitats de 
droga des del Marroc que trans-
portava fins a Catalunya via ma-
rítima en embarcacions ràpides 
per poder defugir el control de la 
Guàrdia Civil i de la Policia Naci-
onal.  || REDACCIÓ

Cloenda del curs de 
català per a nouvinguts

Fotos de l’entorn 
natural al calendari

SUCCESSOS | OP.MIKONOS
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esports

Victòria plàcida de la UE Castellar
Els blanc-i-vermells golegen l’Avià per 0-5 i tanquen l’any al tercer lloc de la taula de Segona Catalana

La visita de la UE Castellar a l’Alfons 
Gonfaus d’Avià es va resoldre amb la 
golejada més àmplia de la temporada 
per a l’equip i els consolida a la zona 
alta de la taula abans de l’aturada na-
dalenca. Un total de quatre dels set 
partits programats per a la jornada 
es van ajornar.

El ritme del conjunt castella-
renc no afluixa i després de la derrota 
inesperada contra el Can Rull, va ser 
l’Avià el que va pagar els plats trencats. 
L’equip entrenat per Abel Martínez no 
va poder aturar el festival de gols dels 
visitants, que encara van perdonar 
tres ocasions a porteria buida. Amb 
un partit molt seriós, la UE Castellar 
va millorar el joc d’àrea, una de les ca-
rències que va apuntar Santy Fernán-
dez en la jornada anterior, aprofitant 
la feblesa defensiva del rival.

El poc ambient al Gonfaus no va 
ajudar un equip local en hores baixes i 
que està patint el nivell de joc del grup 
4 de Segona Catalana. Tot i arribar al 
partit sense perdre en les tres últimes 
jornades, l’Avià va topar amb un Caste-
llar compacte que va dominar des de 
l’inici, sense donar opcions en cap de 
les facetes del joc.

L’equip de Juan Antonio Roldán 
i Santy Fernández va necessitar 14 mi-
nuts per obrir la caixa dels trons. Álex 
Moreno va fer el primer després d’una 
jugada col·lectiva de l’equip rematant 
des de la dreta una pilota imparable. 
Des de llavors, els visitants van gaudir 
de diverses ocasions clares que van 
desordenar la defensa local, fins que 
Marc Estrada va fer el segon al 25’, 

 Albert San Andrés

Marc Estrada va signar un doblet a Avià i amb set gols ja és un dels tres màxims golejadors del grup 4 de Segona Catalana. || A.S.A.

Cada any els quintos, la loteria i les 
rifes nadalenques són una de les 
tradicions que no falten, i aquest 
2021 la penya blanc-i-blava de 
Castellar ha tornat a realitzar el 
sorteig de la panera de Nadal amb 
productes com torrons artesans i 

comestibles, a més d’una samarreta 
del primer equip de l’RCD Espanyol. 
En aquesta ocasió, l’afortunat podrà 
passar a recollir el premi al local de 
la penya espanyolista. A la pròxima 
edició us donarem a conèixer el 
número guanyador.

La penya blanc-i-blava 
de Castellar torna a 
sortejar la tradicional 
panera de Nadal

fruit d’una escapada en solitari des de 
la zona de tres quarts.

El local Isaac Iglesias va ser ex-
pulsat per doble amonestació abans del 
descans, cosa que va perjudicar enca-
ra més l’ordre defensiu del seu equip. 
Amb el 0-2 es va arribar al descans.

La represa va canviar la dinàmi-
ca dels locals, que sense res a perdre 
van avançar línies i van atrevir-se més 
en atac, amb pujades dels centrals fins 
passat el mig camp. Un aspecte que no 
va inquietar gaire els castellarencs, que 
amb molta seguretat defensiva van 
frustrar totes les internades.

Estrada va signar el doblet amb 
el tercer, després de lluitar una pilota 
dins de l’àrea al 53 i Moreno va arro-
donir la festa al 77’, també amb un do-
blet. El capità Víctor León va senten-
ciar el partit al 86’ en un remat des de 
prop del punt de penal, fent l’últim gol 
oficial blanc-i-vermell de l’any 2021.

“Era molt important la victò-
ria abans de l’aturada nadalenca. 
L’equip ha estat sensacional, ja que 
ha dominat el posicionament del 
joc, ha disposat d’ocasions i aprofi-
tant-les davant d’un bon equip que 
ha trobat un rival més fort al davant. 
En la segona hem gestionat molt bé. 
Hem de felicitar els jugadors i seguir 
treballant per començar l’any amb 
bon ritme i bon joc”, va explicar el tèc-
nic Santy Fernández després del partit.

D’altra banda, Abel Martínez, 
tècnic local, va reconèixer que “el re-
sultat cou i és difícil de digerir. Quan 
vam agafar l’equip es va establir un 
pla de treball i l’actitud ha canviat 
molt. Avui és el primer dia que hem 
patit el nivell de la categoria i ens ha 
costat més. La primera part ens ha 

condicionat molt per dues entre-
gues de gol als davanters del Caste-
llar i una expulsió injustificable per 
afrontar la segona part”.

Amb el 0-5 a la butxaca, l’equip 
aconsegueix la tercera posició momen-
tània, ja que es van ajornar un total de 
quatre partits, entre ells el Can Rull - 
Joanenc, únics equips que podien igua-
lar (Can Rull) o superar (Joanenc) els 
blanc-i-vermells a la taula. Amb el ter-
cer lloc, els castellarencs enceten el 
període nadalenc amb els deures fets 
i tornaran el dissabte vuit de gener per 
enfrontar-se al Can Trias al Cortiella. 

La UE Castellar ha organitzat dife-
rents actes per als infants durant les 
últimes dues setmanes, amb un tió ge-
gant que va deixar pilotes de futbol als 
assistents, la recepció del Pare Noel, 
que va arribar muntat en un carro tirat 
per un cavall, o la recepció del patge 
reial per rebre les cartes per als Reis.

El Nadal passa       
pel Joan Cortiella
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La setena consecutiva abans de Nadal
L’FS Castellar segueix la ratxa i supera el Ripollet B per 5-6, per seguir com a colíder empatat amb el Ciutat de Mataró

Segueix la ratxa de victòries de l’FS Cas-
tellar, que ja suma set consecutives en 
Lliga i segueix al capdavant de la taula, 
empatat amb el Ciutat de Mataró, que 
suma un partit més. El 5-6 aconseguit 
a Ripollet els fa acabar l’any en un sen-
sacional segon lloc.

Els de Darío Martínez van patir 
més del compte amb el cuer, el Ripollet 
B, però finalment van ser capaços d’im-
posar-se a domicili, en un partit en què 
van començar a remolc al marcador i 
van acabar demanant l’hora.

El primer minut va ser d’infart, 
amb gol de Guillem Ramiro als 10 segons 
i amb l’empat en la jugada següent. Dos 
gols més dels locals (3-1) van fer patir els 
taronges, que tot i el desavantatge van 
arribar al descans amb empat a tres, 
després de dos gols de Sergi Ayme-
rich i Ángel Olivares en l’últim minut.

  Albert San Andrés En la segona, l’equip va imposar 
el seu ritme i Txec Tarruell (24’), Álex 
Martínez (27’) i Aymerich (28’) van 
aconseguir el que semblava la sentèn-
cia. Però el Ripollet va reaccionar i en 
la primera jugada de cinc van anotar 
el 4-6 al 34’ i a dos del final feien el 5-6, 
cosa que va fer demanar l’hora als cas-
tellarencs, que finalment van aconse-
guir sumar els tres punts.

“Va ser un partit trampa, per 
l’hora, el dia i el rival. Jugar contra 
l’últim en aquestes circumstànci-
es, en una pista complicada, mai és 
motivador”, va explicar el tècnic cas-
tellarenc. “En la segona vam ser molt 
més equip, vam competir molt millor 
i controlant el partit”.

Tot i tenir el mateix balanç de vic-
tòries (8) i una derrota més (3) que els 
castellarencs, el Mataró és líder, ja que 
suma un partit més, ja que no descansa-
rà fins a la jornada 15 i això li dona avan-
tatge en l’average dels gols. Sergi Aymerich va anotar dos importants gols en el camp del Ripollet B. || A. SAN ANDRÉS

El CV Rubí cau al Pavelló Puigverd

El sènior masculí va ser capaç de supe-
rar el líder de la categoria, el CV Rubí 
per 3-1 (25-22 /24-26 /25-20 /25-14), al 
pavelló Puigverd i retalla la diferència 
a la taula a només un punt. Els de Rafa 
Corts no van donar opció al rival i van 
ser molt superiors en els tres sets acon-
seguits, mentre que el Rubí només va 
poder intimidar en el segon set en joc.

L’altra cara de la moneda va ser 
l’equip sènior femení, que va caure per 
3-0 (25-17 /25-13 /25-21) contra el Llars 
Mundet B, equip de mitja taula, i deixa 
escapar a 10 punts el Bordils B, que no 
va deixar passar l’oportunitat de su-
perar per 1-3 el Vòlei Girona. L’equip 
B femení de Quarta Catalana va des-
cansar.  || A.S.A.

S’ajorna el partit

Un dels partits més esperats de la 
Lliga era el Mollet HC - HC Cas-
tellar, el duel entre els dos equips 
més potents de la categoria, i que 
hauria d’haver decidit el líder de la 
competició. Un match que no es va 
poder disputar a causa d’un posi-
tiu per Covid-19 en les files granes 
i que resta pendent de nova data.

Els dos rivals arribaven a la jor-
nada amb una diferència de només 
tres punts i el 5-3 de la primera volta 
a l’horitzó com a única referència. 
Amb una diferència de només tres 
punts a favor del líder Castellar, el 
partit era de vital importància per 
als dos rivals, ja que es podria haver 
capgirat la situació a la taula. Ara 
l’equip no tornarà fins al 16 de gener, 
quan s’enfrontarà al Cerdanyola CH 
al Dani Pedrosa.  || A.S.A.

esports

FUTSAL | FS CASTELLAR

VÒLEI | FS CASTELLAR HOQUEI | HC CASTELLAR
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esports

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

Avià - UE Castellar 0-5
Gironella - N. Terrassa Ajornat
Sabadell B - Sallent 3-0
Ripollet Descansa
Pirinaica - Tibidabo TR 0-0
Can Rull - Joanenc Ajornat
Can Trias - Berga Ajornat
Calaf - Cerdanyola B Ajornat

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J11 2A CATALANA · GRUP I-A · J10

CE Sabadell B 24 10 8 0 2
FC Pirinaica 21 10 6 3 1
UE Castellar 20 10 6 2 2
FC Joanenc 18 9 5 3 1
CFU Can Rull RT 17 10 5 2 3
CF At. Gironella 16 9 5 1 3
CF Ripollet 14 10 4 2 4
UD Tibidabo TR 13 11 2 7 2
FC Cerdanyola B 13 9 4 1 4
UD Can Trias 10 9 2 4 3
CE Berga 9 9 2 3 4
UD Calaf 9 10 3 0 7
Natació Terrassa 7 9 1 4 4
UE Avià 5 10 0 5 5
CE Sallent 4 11 1 1 9

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 19 8 6 1 1
Mollet HC 16 7 5 1 1
Cerdanyola CH 15 7 4 3 0
CH Ripollet 13 8 4 2 2
HC Palau  8 9 2 2 5
CP Congrés 5 9 1 2 6
CH Santa Perpètua 1 8 0 1 7
 

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

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J11

CFS C. Mataró 24 11 8 0 3
FS Castellar 24 10 8 0 2
Vilamajor CFS 21 10 7 0 3
Ràpid Santa Coloma 21 10 6 3 1
Parets FS 19 11 6 1 4
CE Vacarisses 19 9 6 1 2
CEFS Manlleu 17 11 5 2 4
Sant Cugat FS 16 10 5 1 4
Sant Julià R. FS 15 11 4 3 4
AE Montornés  11 10 3 2 5
Girona EFS 7 10 2 1 7
FS Pineda de Mar 7 9 2 1 6
CF Badalona Futsal 6 10 1 3 6
CFS Lloret 5 10 1 2 7 
Ripollet FS B 5 10 1 2 7

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Mataró - Sant Gervasi 82-79
Sant Adrià - Granollers 81-77
Pia - Sant Josep Ajornat
Círcol - Montgat 61-57
CB Castellar - El Masnou 63-76
Lliçà - Santa Coloma Ajornat

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP III · J11

UE Montgat   11 9 2
UB Sant Adrià   11 9 2
Círcol Cotonifici Badalona 11 8 3
CB Granollers   11 7 4
CB Santa Coloma   10 8 2
UE Mataró   11 6 5
El Masnou Bàsquetbol  11 5 6
Sant Gervasi   11 3 8
CB Sant Josep   9 4 5
CB Castellar   10 3 7 
Basquet Pia Sabadell   10 1 9
CB Lliçà d’Amunt   10 0 10

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J12

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Rubí 21 8 7 0 1 
FS Castellar 20 9 6 1 2
CN Sabadell 15 8 4 2 2
Igualada VC 13 8 4 1 3
CV Andorra 6 8 1 2 5
AE Sandor B 0 9 0 0 9

3A CATALANA FEMENÍ · GRUP A · J12

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CH Bordils B 33 12 11 0 1
FS Castellar 23 11 7 1 3
AE Sandor  23 12 6 3 3
Llars Mundet B 20 12 6 1 5
Institut Montserrat 17 12 4 4 4
CV Martorell 10 12 3 1 8
CEV L’Hospitalet 8 11 1 3 7
Vòlei Girona 4 10 1 1 8

Moianès B - Castellar A 0-4
Castellar B - Tona B 2-2
Ateneo Colón E - Castellar C 4-0
Castellar D - Ateneo Colón F 0,5-3,5
Castellar E - Llinars C 2-2
Rubinenca S12 - Castellar S12 1-3

ESCACS
CAMPIONAT INTERCLUBS · J07

Manresa - Ripollet 4-1
Sant Cugat C - Sabadell 9-0
HC Castellar Descansa
Taradell C Descansa

JÚNIOR PLATA · GRUP V · J10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

PHC Sant Cugat C  17 7 5 2 0
HC Castellar B 16 6 5 1 0
CEH Sabadell  9 8 3 0 5
CP Taradell C 8 7 2 2 3
CP Manresa 4 6 1 1 4
CH Ripollet 3 6 1 0 5

4A CATALANA FEMENÍ · GRUP B · J12

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Sant Martí 32 12 10 1 1 
Jaume Balmes 27 11 8 2 1
CV Sant Adrià 22 12 6 3 3
CV Els Arcs 18 12 5 2 5
Escola Orlandai 18 12 5 2 5
CV Cerdanyola 13 12 4 1 7
CV F. Mistral 11 11 3 1 7
FS Castellar B 0 12 0 0 12
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RUGBI | RC CASTELLAR

BÀSQUET  | C. CATALUNYA

MOTOR | RALLYSPRINT RACC

Èxit de la 
jornada 
inclusiva

El Castellar 
no pot amb 
el Masnou

Tió i Parera 
s’imposen 
al Grup N

La jornada de rugbi inclusiu organit-
zada per l’RC Castellar va ser tot un 
èxit i el club ja es planteja fer un equip 
en el futur. Una trentena de jugadors 
van intervenir en el partit d’exhibi-
ció disputat a l’Estadi de Colobrers.

 La posada en escena de tots els 

Nova derrota en Lliga del CB Cas-
tellar contra el Masnou Basquetbol 
(63-76), en el retorn a la competició 
una setmana després.

El descans d’una jornada per 
un positiu per Covid-19 en el CB Cas-
tellar no ha servit als groc-i-negres 
per poder superar el Masnou en el 

El copilot castellarenc Arnau Pare-
ra va aconseguir la victòria de clas-
se (Grup N) en la 2a edició del Ra-
llySprint RACC, disputat al Circuit 
de Barcelona-Catalunya com a colofó 

valors que engloba l’esport del meló 
va ser perfecta amb la disputa del pri-
mer partit inclusiu de rugbi de Caste-
llar, en què van intervenir membres 
del Rugbi Club Castellar, del Castell-
defels i del BUC de Barcelona, que 
també va participar amb el seu equip 
inclusiu. La germanor, la passió i la so-
lidaritat constants van ser la tònica en 
una jornada experimental.

El BUC inclusiu va arribar des-
prés de participar en el campionat 
d’Espanya i va rebre el suport en tot 
moment pels locals. Els jugadors van 
estar assessorats per un dinamitza-
dor, és a dir, un jugador de rugbi no 
inclusiu i experimentat que va cor-
regint la tècnica de l’inclusiu, de la 

partit que es va disputar al pavelló 
Puigverd. Els de Quim P. Alarcón van 
caure contra l’equip del Maresme, 
que va ser superior durant tres dels 
quatre períodes del partit.

Tot i plantar cara en els primers 
10 minuts de joc, en què els locals van 
arribar a manar en el marcador en 
diferents moments, el 14-16 al terme 
va ser insalvable en el segon, en què el 
Masnou va ampliar la diferència a 11 
punts. El tanteig del segon quart (10-
19) va marcar el desenvolupament de 
la resta del partit i amb 24-35 al des-
cans, el Castellar ja no va poder re-
accionar a la regularitat anotadora 
d’un rival que sobre el paper no va 
ser superior en la segona part.

Tot i la igualtat dels últims 

de la temporada 2021 de rallysprints. 
Sobre un traçat de 12,50 km i 

tres passades, en aquesta ocasió va 
copilotar Jordi Tió (Renault Clio RS) 
van acabar en 12a posició final, just 
per darrere del primer vehicle 100% 
elèctric participant en un ral·li a Es-
panya, l’Opel e-Corsa de Sergi Pérez-
Lorena Moreno. La prova va utilitzar 
tots els traçats possibles de les instal-
lacions del Circuit i va transcórrer 
per trams de la pista convencional, 
els vials de servei o la carretera exte-
rior, cosa que va permetre veure un 
combinat majoritari d’asfalt amb pe-
tits trams de terra.

mateixa manera que fa unes setma-
nes es va realitzar en el mateix esce-
nari en el Cros de Castellar, organit-
zat pel CA Castellar.

Des del club local es va qualifi-
car la jornada “d’èxit” i ja estan pen-
sant a tornar a repetir l’experiència 
en el futur.

“Volem donar les gràcies a la 
Regidoria de Diversitat Funcional 
per tot el seu suport per poder cele-
brar aquesta trobada”, han assenya-
lat des dels Gossos de Castellar, que 
han afegit que “després d’aquesta 
magnífica rebuda, s’està valorant 
crear un grup a Castellar per poder 
tirar endavant un possible equip 
de rugbi inclusiu”.  || A. SAN ANDRÉS

20 minuts, amb un 19-19 i un 20-22, 
l’avantatge aconseguit en el segon no 
va permetre als groc-i-negres sumar 
una nova victòria, i amb el 63-76 suma 
la setena derrota de la temporada i 
deixa el balanç a final d’any de 3-7 i 
la 10 posició de la taula amb un par-
tit menys.

L’equip de Pérez-Alarcón haurà 
d’esprintar en l’inici d’any per inten-
tar evitar la zona baixa de la taula i 
lluitar per la salvació de la categoria, 
un aspecte que és l’objectiu principal 
de la temporada. La tornada, però, 
no serà fàcil, ja que el primer equip 
amb què s’enfrontarà serà el líder de 
la categoria, el Montgat, i posterior-
ment visitarà el Mataró, que ocupa 
la zona tranquil·la.  ||  A. SAN ANDRÉS

Amb un temps de 29:28,4 i a 
2:29,3 del guanyador absolut, el resul-
tat els va donar la victòria del grup N, 
per davant dels Citroën Saxo de Cas-
tells-Hermoso i Banús-Velo. El copilot 
tanca així una temporada excel·lent 
en què ha aconseguit diversos resul-
tats destacables al seient de la dreta 
i que l’assegura unes bones referèn-
cies per a la temporada 2022.

Els vencedors absoluts van ser 
Díaz Aboitiz-Medina (Skoda Fabia 
Rally2) en velocitat, mentre que Mo-
reno-Noguera (BMW E30) ho van ser 
en RSS i Segú-Molist (VW Golf GTI) 
en RS.  ||  A. SAN ANDRÉS

Tots els participants en la jornada de rugbi inclusiu a Castellar. || CEDIDA

El CB Castellar va sumar la setena derrota de la temporada.  || A. SAN ANDRÉS

Parera en una de les parts del recorregut del RallySprint RACC. || A. SAN ANDRÉS

MOTOR | FLAT TRACK

Max Sánchez, 
5è al TT 
Christmas

Les curses de final de temporada 
són algunes de les més divertides, 
en què es poden veure els millors pi-
lots del món, juntament amb aquells 
que només competeixen per diver-
sió. Això és el que el Rocco’s Ranch 
proposa des de fa quatre tempora-
des al mes de desembre amb totes 
les competicions acabades i en què 

els castellarencs Max Sánchez i Dani 
Pedrosa van participar amb dife-
rent sort.

En un format de dues curses 
en què les parelles participants ha-
vien de canviar cada cinc voltes, 
l’equip F&M format pel jove pilot 
i l’argentí Marco Morelli –pilot al 
mundial júnior de Moto3– va acon-
seguir la cinquena posició final, en 
una cursa que va guanyar la pare-
lla formada per Dakota Mamola i 
Remy Gardner, recent campió del 
mundial de Moto2, un nord-americà 
i un australià, fills d’il·lustres corre-
dors dels anys 90. Sánchez i Morelli 
van acabar en segon lloc la primera 
cursa, mentre que en la segona van 
ser cinquens i en la cursa a l’esprint 
van ser quinzens.

Àngel Grau i Diogo Moreira 
van ser els vencedors; segons, Ricky 
Cardús i Thomas Chareyre, i tercers, 
Augusto Fernández i Joan Munar.

Noms com els d’Aleix i Pol Es-
pargaró, Maverick Viñales, Toni 
Bou, el campió del món de Moto3 
Pedro Acosta, Ana Carrasco, Xavi 
Artigas, José Miralles, Jaume Masià 
o Randy Mamola, que va fer pare-
lla amb Pedrosa, van ser alguns dels 
que van passar per l’espectacle de 
flat track, un circuit de revolts molt 
tècnics i salts, on predomina la perí-
cia dels pilots sobre la velocitat pura.

Pel que fa a Dani Pedrosa i 
Randy Mamola, van acabar en 
17a posició en la primera cursa, a 
la 37a en la segona i a la 17a a l’es-
print.  ||  A. SAN ANDRÉSMax Sánchez va competir amb els més experimentats pilots del moment. || CEDIDA

esportspoliesportiu
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cultura pessebrisme

La Festa de la llufa se
celebra dimarts 28, a càrrec 
de l’esplai Sargantana

Com cada any, els monitors i mo-
nitores de l’esplai Sargantana or-
ganitzen una trobada per cele-
brar la Festa de la Llufa, que tan 

agrada, sobretot, als petits de 
casa. A les 10 del matí, i fins a la 
13 h, a la plaça d’El Mirador es po-
dran retallar  llufes de totes les 
mides imaginables, i també hi 
haurà jocs de cucanya i música. 
L’acte és obert i només es realit-
zarà si les mesures ho permeten.

Quintos nadalencs 
programats per diverses 
entitats del municipi

Durant aquests dies, com ja és tra-
dició, diverses entitats del munici-
pi ofereixen la possiblitat de jugar 
al Quinto, un joc molt nostrat per 

Nadal. Per exemple, diumenge dia 
2 hi haurà Quinto Capgirat amb 
els Castellers de Castellar, a l’Es-
pai Tolrà. Vilabarrakes també farà 
quinto el dimecres dia 5, a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà. Altres enti-
tats també han programat quin-
tos pels socis.

El Pessebre Vivent escampa la màgia

Aquest diumenge passat, 19 de de-
sembre, es va celebrar l’onzena 
edició del Pessebre Vivent de Sant 
Feliu del Racó. Tot que va comen-
çar per primera vegada el 2010, l’any 
passat s’havia hagut de suspendre 
a causa de la Covid. 

Un total de 700 persones van 
poder gaudir de la primera sessió 
del muntatge pessebrístic, que va 
comptar amb un centenar de figu-
rants, d’una proposta que es repe-
tirà diumenge 26, per Sant Esteve. 

Enguany, els veïns i veïnes te-
nien moltes ganes de tornar. En 
aquest sentit, durant aquest temps 
d’espera, han tingut l’oportunitat 

Fins a 700 persones van veure la primera cita pessebrística amb figurants, que es repetirà per Sant Esteve

  Marina Antúnez 

Sant Josep i la verge Maria van fer la seva entrada per la plaça Doctor Puig de Sant Feliu del Racó amb burro, com marca la tradició nadalenca. || Q. PASCUAL

real que ja es va adquirir fa un pa-
rell d’anys i que decora l’escena 
dels pescadors. També es  va poder 
veure una altra escena, més enda-
vant en el recorregut, dels pesca-
dors venent peix.

I, evidentment, per als més 
petits hi va haver una escena molt 
ben rebuda, i és que la presència 
dels Reis de l’Orient va convertir-se 
en un esdeveniment màgic. D’entre 
totes les escenes, la que més pols 
aixeca i la que més fumera sem-
pre provoca és la dels dimonis, que 
torna al principi del recorregut, com 
fa uns anys. Amb caldera del Pere 
Botero i tot i amb un vestuari que 
feia impressió de veure. 

Al final de l’itinerari del Pes-
sebre Vivent, a la plaça del Doctor 

Puig, s’hi va instal·lar un any més 
l’Ambaixador Reial, disposat a re-
collir les cartes dels infants. També 
hi havia tres fades orientals que ofe-
rien la possibilitat de poder-se fer 
un foto en un photocall molt florit, el 
mercat de productes  artesans, on 
no van faltar els formatges Mont-
brú, les llaminadures i, com a nove-
tat, una parada d’articles fets a mà 
elaborats per algunes noies sant-
feliuenques.

Al final de la sessió, a les 21 h, 
també es va fer el tradicional sor-
teig de paneres. I, és clar, també va 
lluir l’Arbre dels Desitjos, al bell mig 
de la plaça i cada dia més carregat 
d’esperança de cara l’any 2022, amb 
desitjos de tota mena i manera de 
totes les edats.   

d’elaborar nous vestuaris, un at-
trezzo encara més bonic i algunes 
escenes d’estrena. També n’han 
millorat d’altres i han recuperat el 
recorregut llarg de l’itinerari pels 
carrers de Sant Feliu del Racó.

Del més destacat del Pessebre 
Vivent d’enguany, va tenir molt èxit 
la màquina de fer neu instal·lada 
sobre una porxada, gairebé a l’ini-
ci del recorregut. Només entrar, 
també es va poder fer un donatiu 
per La Marató de TV3, que enguany 
va coincidir amb el pessebre sant-
feliuenc, el primer dia.

Com sempre, van agradar molt 
les parades que escenifiquen un 
mercat de productes artesans: forn 
de pa, herbes remeieres, llegums i 
fruita seca, fruita i verdura, i també 

molt ben decorades van ser les es-
cenes dels oficis, com és el cas del 
cisteller, l’espardenyer, el ferrer, 
el terrissaire, el teixidor, el pica-
pedrer, els taps de suro o el fuster, 
entre d’altres.

En un racó de l’hort on els pa-
gesos feien feina, també hi havia, 
amagat, un caganer. Una petita ca-
ganera, més aviat. 

La posada en escena de les ren-
tadores, que estava situada acom-
panyant el naixement, just a con-
tinuació, va comptar com sempre 
amb un nadó de debò, també aquest 
any, a més d’un àngel penjat dalt 
d’un gronxador que havien instal-
lat els companys del Canglomerat.

 A més, durant el recorregut, 
també es va poder veure una barca 
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culturanadal

Els pessebres també trenquen murs 

El Grup Pessebrista de Castellar ha 
estat l’encarregat enguany, en nom 
de la Federació Catalana de Pesse-
bristes, d’elaborar el pessebre popu-
lar al Santuari de Núria. La federa-
ció també s’ocupa de demanar a les 
entitats pessebristes un altre pesse-
bre per a Montserrat, des de fa uns 
quants anys. 

Els pessebristes castellarencs 
que han fet la creació d’aquest any són 
Enric Benavent i Laura Golanó. El van 
instal·lar el dia 4 de desembre, amb 
la presència de mossèn Joan Perera, i 
seguirà allà fins al dia 6 de febrer.  “El 
mossèn ens va dir que no volia un 
pessebre de caixa, sinó un d’obert, 
per poder cantar nadales davant 
del pessebre el dia de Nadal”, ex-
plica Benavent.

Han fet un pessebre de taula, de 
1,5 m x 70 cm, amb molsa, suro i sorra. 
“Hi ha un cel, un riu de paper de 
plata, muntanyes, és un pessebre 
de casa”, diu el pessebrista. Les figu-
res són obra d’Aurora Mas, una figu-
raire “que enguany ja no ha exposat 
a la Fira de Santa Llúcia perquè ja 

GRUP PESSEBRISTA | NADAL

Diumenge dia 2 de gener, les Ambaixa-
dores s’instal·laran al Palau Reial, als 
Jardins del Palau Tolrà, per rebre les 
cartes dels infants. L’horari serà d’11 a 
14 h i de 16.30 h a 20 h, i caldrà fer la re-
serva d’hora a través de l’adreça www.
castellarvalles.cat/palaureial. Hi col-
labora Can Juliana. També hi seran el 
dilluns 3 de gener. Dimecres 5 hi tor-
naran, però només en horari de matí, 
de 10 a 13 h.

En canvi, el dia 4 de gener  hi haurà 
els Reis Mags d’Orient, també al Palau 
Reial que s’instal·la als Jardins del Palau 
Tolrà. L’horari de recepció de les car-
tes dels infants serà de 10.30 h a 14 h i 
de 16.30 h a 21 h. Cal fer reserves d’ho-
ra a www.castellarvalles.cat/palaureial. 

L’Ambaixador Reial també recolli-
rà cartes i esperarà els infants al final 
del recorregut del Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó, a la plaça Doctor 
Puig, diumenge 26 de desembre.  || M. A.

Reis i Ambaixadors

Els dies 26 de desembre i 2 de gener del 
2022, Colònies i Esplai Xiribec tornarà 
a pujar a l’escenari amb la representació 
de Xiribec i Xiripiga. Els pastors cantaires 
de Betlem, de mossèn Joan Abarcat. La 
proposta, que es fa a Castellar cada dos 
anys, tindrà lloc a l’Auditori Municipal.

A Colònies i Esplai Xiribec treba-
llen perquè Els pastors cantaires arribin 
a tots els públics. “Més enllà de la part 
tècnica, arribem al públic des d’una 
altra banda”, segons  Clara Martí, la di-
rectora coral. Enguany, els actors que in-
terpreten els papers de Xiribec i Xiripiga 
són Oriol Gibert i Fiona Salvador [veu-
re’ls a La Contra, pàgina 24]. 

 Els pastors cantaires de Betlem és 
una sarsuela nadalenca, formada per di-
verses peces musicals, que s’interpreta 
per part de Colònies i Esplai Xiribec des 
del 1985, quan van recuperar la  propos-
ta, que s’havia deixat de representar el 
1962. Des de llavors, i fins al 1994, es va 
representar cada any, i des d’aleshores 
se’n pot gaudir cada dos anys.  

Teatre amb Xiribec
i Xiripiga

Pessebre del Grup Pessebrista Castellar a la 

Farmàcia Casanovas. || GRUP PESSEBRISTA

Enric Benavent i Laura Golanó amb mossèn Joan Perera, al pessebre que han fet a Núria en nom del Grup Pessebrista de Castellar. || CEDIDA

és gran”. El pessebre es pot contem-
plar, entrant al santuari de Núria, a 
mà esquerra. 

A Castellar del Vallès, els co-
merços que enguany acullen pesse-
bres del Grup Pessebrista de Caste-
llar són Casé Carnissers, Òptimon 
Òptics,  Farmàcia Casanovas, Cal Ca-
milo,  la papereria Martín, Pastisseria 
Muntada, la loteria L’Estaca i Càritas. 

El Grup Pessebrista també ha 
portat pessebres a Sant Llorenç, on es 
poden trobar a l’exposició pessebris-
ta d’aquest poble veí. I, d’altra banda, 
també hi ha entitats i col·lectius que 
han vingut a veure els pessebres de 
Castellar. És el cas de les àvies d’una 
residència de gent gran de Sant Llo-
renç o grups escolars de centres cas-
tellarencs. La setmana passada TV3 
en va gravar unes imatges, que s’ha 
emès aquest dimarts al TN.

D’altra banda, aquesta setmana 
també s’ha col·locat al local el pesse-
bre que fa 18 a l’exposició d’enguany. 
Es tracta d’una vitrina feta per l’alum-
nat de la Unitat d’Escolarització Com-
partida (UEC). 

BREUS
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Baixen els llums de platea. Un Au-
ditori gairebé ple aplaudeix tímida-
ment quan surt la banda, i just des-
prés surt ella. L’aplaudiment puja 
de volum, la Beth ens ensenya el seu 
dolç somriure i comença el concert.

El seu “Sigo aquí” obre la nit 
recordant-nos que ella no ha deixat 
de crear grans cançons al llarg de 
tots aquests anys de carrera artís-
tica. Cançons que un dia li van dir 
que no eren prou bones, però que 
10 anys més tard ha tingut el valor 
de mostrar-nos en un concert a 
l’Auditori.

Ens ha presentat Origen en te-
xans, amb una posada en escena ín-
tima i un ambient proper. Però quan 
la música és bona potser no calen 
focs artificials, projeccions, vestits 
de gala ni grans jocs de llums (o pot-
ser sí. No ho sabem). 

El que sí que sabem és que 
Castellar va gaudir de 90 minuts 
de sinceritat i bons temes. Vam 
poder escoltar un “No va” i un “Go 
inside” més dramàtics i tranquils, 
però també altres temes, més ani-
mats i divertits: “¿Dónde lo viste?” o 
el seu single “Jo vull fer-ho amb tu”.

I amb riures, fotografies i autò-
grafs al hall de l’Auditori Municipal 
va acabar una nit que segur que ha 
estat tan inoblidable per a ella com 
per a tot el públic, que tot i portar 
mascaretes, s’esforçava per fer ar-

La Beth segueix aquí

Beth Rodergas va entusiasmar el públic a l’Auditori de Castellar. ||  Q. PASCUAL

La cantautora va tancar l’any de l’Auditori amb bona resposta de públic

ribar a l’artista el caliu i la força del 
públic castellarenc.

El darrer concert de l’any a 
l’Auditori no podia haver estat mi-
llor opció: una proposta que deixa 
molt bona boca als aficionats al pop 
melòdic i la música d’aquesta cata-

  Carlos Lecegui

CRÒNICA | MÚSICA

lana plena de talent musical i vocal. 
La programació cultural a l’Audi-
tori es reprendrà el dia 15 de gener 
amb el teatre de Temporada Alta - 
Grec Festival de Barcelona i la  His-
tòria d’un senglar (o alguna cosa de 
Ricard), de Gabriel Calderón.   

La Coral Pas a Pas, formada per 
usuaris d’Àdips i Suport Castellar, 
es prepara per a un doble concert 
els propers dies de Nadal, unes 
dates en què sempre participa ofe-
rint una activitat oberta a la ciu-
tadania. 

D’entrada, el dia 30 a les 19 
hores, la coral cantarà a la Capella 
de Montserrat. “És un lloc on no 
hem actuat mai, hem volgut bus-
car la diferència de la cantada 
en això, no només nosaltres can-
tant”, diu Clara Martí, directora de 
la Coral Pas a Pas. 

Habitualment, la coral ha can-
tat en teatres com l’Auditori Muni-
cipal o la Sala de Petit Format. Amb 
les noves restriccions imposades, 
l’aforament de l’espai serà el 70 % i, 
per tant, es donarà prioritat als fa-
miliars dels cantaires. 

En aquest concert, s’interpre-
taran peces de pel·lícules de Nadal 
d’origen americà i també nadales 
d’altres països i cançons de musi-
cals que no són pròpiament nada-
les però, “pel que diu la lletra i pel 
missatge, sí que ens pot encaixar”, 
diu Martí.

En aquest sentit, la directora 
no és gaire partidària de fer les can-
çons tradicionals de Nadal i afirma 
que per això sempre és difícil esco-
llir un repertori que fugi de les típi-
ques nadales, “sempre em costa 

trobar-ne un que ens encaixi com 
a coral i que tingui a veure amb el 
Nadal”, afegeix la directora.

Aquesta vegada, als cantaires 
els acompanya al piano Miquel Gar-
cia, i al violoncel, un músic de l’as-
sociació Acció Musical Castellar. 
També hi haurà 7 nenes que canta-
ran amb els cantaires adults. “Tot 
suma, volem que la coral Pas a Pas 
sigui una coral inclusiva amb tots 
els ets i uts”. En aquest sentit, els 
usuaris d’Àdips i Suport Castellar, 
cantant, tenen l’oportunitat de fer 
una activitat que pot fer qualsevol 
altra persona i, alhora, “les nenes 
que aparentment no tenen cap di-
ficultat afegida, tot i que això sem-
pre és relatiu, poden cantar amb 
ells”. El fet de tenir ajuda, afegeix, 
ajuda a la inclusió.

A més dels músics i cantaires, 
en aquesta cita musical també hi 
haurà una contacontes, Berta Rubio, 
que farà de narradora entre peça i 
peça. “L’escenografia estarà re-
lacionada amb els contes que ens 
expliqui la Berta”, afegeix Martí. 

D’altra banda, la Coral Pas a 
Pas també actuarà el dia 31, a l’ini-
ci de la cursa de Sant Silvestre pro-
gramada pel Club Atlètic Castellar 
i ESCOAC. La cantada serà a les 18 
h de la tarda, a l’aire lliure, i és per 
això que en aquest cas no hi haurà 
limitació d’aforament.  ||  M. A.

La Coral Pas a Pas 
acomiadarà l’any cantant

CORAL PAS A PAS  | CAPELLA DE MONTSERRAT

Castellar per les Llibertats va presen-
tar, dimecres passat, el llibre Micro-
relats amb futur, que recull una selec-
ció dels relats que van ser presentats  
al segon concurs convocat al mes de 
març per l’entitat.  Van ser declarats 
guanyadors els castellarencs Pere 
Herrero, Gabi Ruiz i Edu Beltran.

L’acte va servir per a presen-
tar el llibre, que conté 91 microrelats 
de 47 participants i que han inspi-
rat les 91 il·lustracions de 58 artis-
tes . Es va donar les gràcies a totes 
les persones que l’han fet possible i 
es va fer menció de la portada, una 
obra de l’il·lustrador Joan Mundet. 
Els autors van llegir els textos i es 
van escenificar per TIC Escènic. Se-
bastià Soley va posar-hi la música 
amb el piano.  

Els microrelats surten al carrer
Pere Herrero, Edu Beltran i Gabi Ruiz, premiats al certamen literari

 CASTELLAR PER LES LLIBERTATS | PRESENTACIÓ

  M. A.

Pere Herrero, Edu Beltran i Gabi Ruiz, van ser els guanyadors 2021. || R. GÓMEZ

L’ALCAVOT  |  PROPOSTES

Rosa Fité va inaugurar les
propostes familiars de l’Alcavot

El cap de setmana passat, diverses propostes culturals van omplir l’agenda 
cultural de l’entitat L’Alcavot Espai Cultural. Domicili  inconegut del Grup 
de teatre Somdós,  la Cia. Rosa Fité amb l’espectacle Una de pastorets i la 
proposta solidària de l’Alcavot Teatre.

 Aquest diumenge 26, a les 12 h, han programat els Contes de Nadal, 
amb Gabi Ruiz, de la Cia. Alcavot Teatre. Un grapat de contes diferents 
que emanen de la tradició  però introduint personatges que es veuen atra-
pats per la màgia de Nadal. El preu de l’entrada és de 3 euros.  ||  M. A.

Rosa Fité va oferir l’espectacle ‘Una de pastorets’ dissabte i diumenge. || M. A.
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Alumnes de 3r d’ESO visitant l’exposició ‘Com a casa’, de Nadryv. || M. ANTÚNEZ

ART | CECV-AH

L’alumnat 
d’ESO visita 
‘Com a casa’

Divendres passat, l’alumnat de 
segon i tercer d’ESO de l’Insti-
tut Escola Sant Esteve van visi-
tar l’exposició Com a casa de Na-
dryv, que des del 27 de novembre 
s’ha pogut veure al Centre d’Es-
tudis de Castellar - Arxiu d’Histò-
ria. La mostra va tancar diumen-
ge 19.  ||  M. A.

El Nadal a Castellar del Vallès sona 
amb les veus de les corals Sant Es-
teve i Xiribec. Una cinquantena de 
cantaires van tornar a avançar-nos 
melòdicament a la festivitat, en el 
tradicional concert a l’església Sant 
Esteve, aquest diumenge a la tarda. 
Les cadires de la parròquia van om-
plir-se de desenes de castellarencs 
que un any més tampoc es van voler 
perdre la cita musical.

Amb ritmes i tonalitats ben 
diferents, interpretades per veus 
amb textures completament varia-
des, gairebé una vintena de nadales i 

Una cinquantena
de cantaires posen 
música al Nadal 

El Cor de Menudes de la coral Sant Esteve, dirigit per Berta Junqué, va ser l’encarregat d’obrir el concert de corals. || Q. PASCUAL

cançons tradicionals van amenitzar 
la vetllada a la parròquia, mentre a 
fora el fred calava. El vespre de mú-
sica va ser acompanyat al piano per 
Guida Miró, excantaire del Cor Sant 
Esteve, i a la flauta per Clara Tarru-
ell, excantaire del Cor Sant Esteve i 
cantaire del Kor Ítsia. 

El Concert de Nadal, que l’any 
passat no es va poder celebrar per 
culpa de la pandèmia, va arrencar 
a les 18.30 h, amb el Cor de Menu-
des de la coral Sant Esteve, diri-
git per Berta Junqué. Acompa-
nyant les peces de gesticulacions, 
es van endur els primers aplaudi-
ments del vespre per interpretar 
les peces “Fa fred”, “Serra que 

serra” i “El rabadà”. Va agafar el 
relleu de la vetllada el Cor de Pe-
tites, dirigit per Mireia Cadevall. 
En aquest cas, van interpretar “Els 
aranyons”, “Estimats Reis de l’Ori-
ent” i “Nadal en banyador”. 

Amb cantaires ja de més edat, 
el Kor Ítsia, del Cor Sant Esteve, di-
rigit per Jaume Sala, va incremen-

ESGLÉSIA DE SANT ESTEVE | CONCERT DE NADAL

El Concert de Nadal, que l’any passat no es 
va poder celebrar per culpa de la pandèmia, 
va tornar a omplir les cadires de l’església
com a arrencada de Nadal a Sant Esteve

tar el ritme nadalenc amb les peces 
“Candy Cane Lane”, “Count your 
blessings”, “White winter hymnal”, 
“Jingle bells” i “Santa nit”. 

Pel que fa a la Coral Xiribec, 
dirigida per Oriol Roca, van posar 
veu a les nadales “Allà en un pesse-
bre”, “The infant king” i “Festejos 
de Navidad”, a més d’interpretar “El 

cant dels ocells”. Conjuntament, els 
cors van regalar al públic de l’esglé-
sia Sant Esteve “Joia en el món”, “Els 
àngels de la glòria” i “Adeste Fide-
les”, una peça que ja va sent habitual 
en el tradicional concert de Nadal a 
Castellar. El concert ha obert el cicle 
nadalenc a la parròquia de Sant Es-
teve, una època molt activa. 

PLAÇA MIRADOR | NADAL

Castellar de Llum, 
innovadora proposta immersiva

Castellar de Llum és una proposta innovadora que es pot veure des del 
26 al 30 de desembre a la plaça d’El Mirador. Es tracta d’un projecte 
audiovisual i sensorial que consisteix en una instal·lació immersiva ra-
diant que uneix les persones mitjançant una experiència creativa amb 
escultures de llum i sons, és un espai digital de creació i contemplació 
on els visitants interactuen, somnien, juguen, gràcies a una combinació 
d’efectes lumínics espectaculars que van acompanyats de sonoritats i 
ritmes que calmen l’estat d’ànim dels espectadors que hi siguin a prop.

L’espai d’El Mirador es tornarà emocionant i inspirador gràcies a 
una experiència compartida que es podrà viure activament durant qua-
tre tardes, de 17 a 20 h.  ||  REDACCIÓ

  Guillem Plans
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DIVENDRES 24
Vespre – PROPOSTA
Rua del Pare Noel
Can Font – Ca n’Avellaneda
Organització: AV Can Font – 
Ca n’Avellaneda

DISSABTE 25
De 17 a 01 h – PROPOSTA
Quinto Vilabarrakes
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Vilabarrakes

DIUMENGE 26
12 h - PROPOSTA
Contes de Nadal
A càrrec de Grup de Cia. Alcavot 
Teatre – Gabi Ruiz
L’Alcavot Espai Cultural (ctra. de 
Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

De 17 a 20 h - PROPOSTA
Castellar de llum
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

De 19.30 a 21 h - PROPOSTA
Pessebre Vivent de Sant Feliu 
del Racó
Sant Feliu del Racó
Organització: Pessebre 
Vivent Sant Feliu del Racó

19.30 h – TEATRE 
Xiribec i Xiripiga, Els pastors 
cantaires de Betlem
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Colònies i Esplai 
Xiribec

DILLUNS 27
De 17 a 20 h – PROPOSTA
Castellar de llum
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIMARTS 28
De 10 a 13 h  -  PROPOSTA
Festa de la Llufa
Plaça d’El Mirador
Organització: Esplai Sargantana

De 17 a 20 h -  PROPOSTA
Castellar de llum 
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIMECRES 29
De 17 a 20 h -  PROPOSTA
Castellar de llum
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

DIJOUS 30
De 17 a 20 h – PROPOSTA
Castellar de llum
Pl. d’El Mirador
Organització: Ajuntament

19 h – MÚSICA
Concert de la Coral Pas a Pas: 
Canta al Nadal
Capella de Montserrat
Organització: Coral Pas a Pas
Hi col·labora: Acció Musical 
Castellar

DIVENDRES 31 

18 h - ESPORTS
11è Cros de Sant Silvestre solidari
Per participar-hi caldrà aportar 2 kg 
d’aliments que seran donats a Via 
Solidària Pistes d’Atletisme
Organització: ESCOAC i CAC

00:30 h -  MÚSICA
Nit de cap d’any: 
Concert de Petit & Comité
Stewart Restaurant – braseria
Organització: Stewart

DIUMENGE 2
D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h -  
PROPOSTA
Les Ambaixadores, al Palau Reial
Reserva d’hora a www.castellarva-
lles.cat/palaureial a partir del 27 de 
desembre a les 10 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament
Hi col·labora: Can Juliana

De 18 a 22 h - PROPOSTA
Quinto capgirat
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Castellers de 
Castellar del Vallès

18.30 h - TEATRE
Xiribec i Xiripiga, Els pastors can-
taires de Betlem
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Colònies i Esplai 
Xiribec

18 h -  BALL
Ball a càrrec de Rico Rico
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

DILLUNS 3
De 9 13 h – PROPOSTA
Taula informativa sobre malalties 
neurològiques
Carrer de Sala Boadella
Organització: Fundació AVAN

D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h -  
PROPOSTA
Les Ambaixadores, al Palau Reial
Reserva d’hora a www.castellarva-
lles.cat/palaureial a partir del 27 de 
desembre a les 10 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament
Col·laboració: Can Juliana

DIMARTS 4
De 10.30 a 14 h i de 16.30 a 21 h - 
PROPOSTA
Els Reis Mags d’Orient, 
al Palau Reial
Reserva d’hora a www.castellarva-
lles.cat/palaureial a partir del 27 de 
desembre a les 10 h
Palau Reial (Jardins del Palau Tolrà)
Organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament
Col·laboració: Can Juliana

DIMECRES 5
De 10 a 13 h - PROPOSTA
Els Reis Mags d’Orient, 
al Palau Reial
Reserva d’hora a 
www.castellarvalles.cat/palaureial a 
partir del 27 de desembre a les 10 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament
Col·laboració: Can Juliana

De 17 a 01 h - PROPOSTA
Quinto Vilabarrakes
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Vilabarrakes

18 h - PROPOSTA
Cavalcada de Reis
Recorregut: c. Major, pl. de Cal 
Calissó, Passeig, c. de Pedrissos, 
c. de Portugal, c. de Suïssa, c. de 
Barcelona, av. de Sant Esteve, c. 
de Sant Pere Ullastre, pg. de Tolrà, 
adoració al Pessebre Vivent de 
Colònies i Esplai Xiribec a la zona 
esglaonada del pg. de la pl. Major 
i recepció institucional a la pl. d’El 
Mirador 
Organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament 
Col·laboració: Colònies i Esplai 
Xiribec, ADF i Bombers Voluntaris 
de Castellar

DIJOUS 6
De 17 a 01 h - PROPOSTA
Quinto Vilabarrakes
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Vilabarrakes

DIVENDRES 7
De 17 a 20 h - PROPOSTA
Quinto solidari a favor de La Gota 
Musical Panamà
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural (ctra. de 
Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

21 h – TEATRE
Màsters
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural (ctra. de 
Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DISSABTE 8
21 h -  TEATRE
Màsters
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural (ctra. de 
Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIUMENGE 9
De 12 h i 16.30 h - CINEMA
Cinema familiar: Encanto
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

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

19 h – CINEMA
Spencer
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament 

21 h – TEATRE
Màsters
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural (ctra. de 
Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot 
Espai Cultural

EXPOSICIONS I ALTRES

Exposició de pintures de 
tres generacions
La Taverna del Gall
Fins al 31 de gener de 2022
Violeta Vicente, Pepa Beotas, 
Blanca Gibert i Patxu Gibert
Taverna del Gall

71a Exposició de Pessebres de 
Castellar del Vallès
‘Pessebres i el canvi climàtic’
Carrer Doctor Pujol, 26
Fins al 6 de febrer de 2022
Dissabtes, diumenges i festius, 
d’11 a 13 h i de 17 a 20 h; laborables 
del 20 de desembre al 7 de gener, 
obert a la tarda
Organització: Grup Pessebrista de 
Castellar

Exposició col·lectiva: 
“Pintors històrics castellarencs”
Fins al 16 de gener a L’Alcavot Espai 
Cultural (ctra. de Sentmenat, 58)
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

Ludoteca oberta per vacances
27, 28, 29 i 30 de desembre i 3 i 4 de 
gener, de 17 a 19.30 h
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres

agenda L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h del 24 de desembre al 9 de gener
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
DIVENDRES 24 CATALUNYA 
DISSABTE 25 CASTELLAR 
DIUMENGE 26 YANGÜELA 
DILLUNS 27 FENOY 
DIMARTS 28 EUROPA 
DIMECRES 29 BONAVISTA 
DIJOUS 30 CASANOVAS 
DIVENDRES 31 ROS 
DISSABTE 01 CASTELLAR 
DIUMENGE 02 CASTELLAR 

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

DEFUNCIONS

Farmàcies d’urgències nocturnes: 
des de les 24 h a Sabadell i Terrassa.

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

“Com que no tenim res més preciós que el temps, no hi ha més generositat que perdre’l sense tenir-lo en compte.”
Marcel  Jouhandeau

@ebcolobrers @mireiacasamada @caritascastellar
Tió Escamarlans gratinats 

amb mussellina

Preparació de felicitacions de Nadal

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

En aquesta fotografia podem veure com va quedar el carrer de Torras durant la sonada nevada 
de l’any 1962, amb la M. Lluïsa Yangüela a la imatge. De baix a  dalt, a l’esquerra; la casa Alguer, 
Cal Datsira i Cal Toscas. Al costat dret, Cal Saladich amb el garatge de La Castellarense, El Coral 
(on s’ubicava el Mercat) i Cal Boter.  ||  AUTOR: DESCONEGUT  ||  FONS: ISABEL MACH

Carrer de Torras, 1962

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 74 - 937 14 32 50

info@luxurybeauty.es

La revolució de la 
micropigmentació 

de celles

Recoma-
nació

penúltima

15/12/21 
Paco Llonch Soler  
74 anys
15/12/21   
Juan Miguel Gómez Vinardell                     
73 anys

16/12/21
Encarnación Martínez Chefle                     
82 anys
18/12/21
Antonio Ferrer Rota     
76 anys

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

A causa de malalties com el càncer, situaci-
ons d’estrès agut o una depilació excessiva, 
pot produir-se una important caiguda de 
cabell i desgavell en les nostres celles. Afor-
tunadament, aquest problema té solució: la 
micropigmentació, i a Luxury Beauty ofe-
rim aquest tractament totalment gratuït a 
totes aquestes dones valentes, les nostres 
amigues, filles, mares i companyes que llui-
ten contra el Càncer.

La micropigmentació de celles consisteix en 
dipositar pigments en la zona que es desitja 
repoblar amb l’ajut d’una agulla d’una punta 
– per dissenyar els pèls- o de tres i cinc pun-
tes – per crear densitat i/o efecte d’ombreig-.
És un tractament indolor on els traços s’apli-
quen amb moviments fins que simulen dibui-
xar diminutes plomes. Amb aquesta tècnica, 
el pigment només penetra en les capes més 
superficials de la pell, oferint resultats més 
naturals i amb una alta efectivitat i durabilitat.



DEL 24 AL 30 DE DESEMBRE DE 2021

la contra

Xiribec i Xiripiga

Tenim els millors 
pastorets del món 
a Castellar!

Oriol Gibert i Fiona Salvador, pastorets de l’esplai Xiribec
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Oriol Gibert i Fiona Salvador representen el Xiribec i 
la Xiripiga, els protagonistes dels pastorets de l’esplai 
Xiribec,obra de mossèn Joan Abarcat i Bosch. El 26 de 
desembre i el 2 de gener pujaran a l’escenari de l’Auditori 

”

“

· Sou el Xiribec i la Xiripiga, que 
teniu fama de ser molt trempats. 
Presenteu-vos: qui sou?
Oriol: Som dos pastors cantaires 
de Betlem, dos grans amics que 
es coneixen des que som petits, de 
tota la vida. Cada Nadal vivim una 
gran aventura. 
Fiona: Sí, som els dos personatges 
centrals dels pastorets de Colònies i 
Esplai Xiribec. Som els encarregats 
de guiar la resta de pastorets.

· Al llarg de l’obra quina és la vos-
tra relació?
O: És una relació molt bona, tot i que 
hi ha algun moment en què tot es gira 
i hi ha alguna discrepància entre nos-
altres dos...
F: Doncs, sí... cosa de Llucifer. Un 
ésser malèvol que vol evitar el nai-

xement del Nen Jesús a tot preu. Vol 
que ens passin coses dolentes!

· Heu tingut dificultats per culpa 
de la pandèmia per preparar la 
vostra posada en escena?
O: Hem tingut alguna baixa per culpa 
de la Covid. I això ens ha posat alguna 
complicació afegida, però s’ha pogut 
solucionar. En tenim moltes ganes, 
estem assajant des del mes d’octu-
bre, amb mascareta i altres mesu-
res de seguretat.  
F: Serà el dia 26 de desembre, a les 
19.30 h, i el dia 2 de gener, a les 18.30 
h.  Ens haurem de fer un test d’an-
tígens abans de començar i l’afora-
ment s’ha hagut de reduir a un 70%. 
Però, i tant! Podrem estrenar l’obra. 

· Qui us acompanyarà a l’escena-
ri de l’Auditori?
O: Som uns 12 actors principals, 
nenes i nens de l’esplai que hi parti-

cipen com a extres i els més grans, 
que podrem veure fent de dimonis.

· Quins valors apreneu durant la 
representació de l’obra?
O: L’estima, la solidaritat, la com-
panyonia...
F: És una bona reflexió sobre l’amis-
tat, que podrem veure que té alts 
i baixos. 

· Què teniu d’especial els pasto-
rets castellarencs?
O: La idea és la mateixa que en els 
pastorets tradicionals. Però els de 
l’esplai Xiribec som uns pastorets au-
tòctons. Ens va crear el mossèn cas-
tellarenc Joan Abarcat fa més d’un 
segle i som un producte del poble. 
Està molt bé que la gent de Caste-
llar pugui gaudir d’una obra escrita 
per algú d’aquí. Tots els personatges 
principals cantarem cançons tradi-
cionals, escrites pel mateix autor de 

l’obra. Això també ens diferencia. És 
una obra entretinguda, que es canta 
i té moments que fan gràcia. I també 
hi trobarem altres escenes que són 
una mica més reflexives. 

· Ja formeu part del patrimoni de 
la cultura castellarenca, doncs.  
O: L’esplai representa l’obra des de 
fa uns 35 anys. 
F: És una part important de la cul-
tura del poble, sí. 

· Quina és la vostra escena pre-
ferida dels Pastorets?
O: A l’acte 3, estem tots els pastors 
bevent ratafia i l’escena es complica 
una mica, perquè apareix un dels 
dimonis. És un moment divertit en 
què participem tots. La gent segur 
que riurà.
F:  La meva escena preferida és quan 
surto amb el Xiribec i Llucifer ens 
encanta amb un dels seus maleficis. 

Es veurà un contrast molt fort en els 
nostres caràcters, per culpa d’ell. 

· Què significa per l’Oriol Gibert 
i la Fiona Salvador poder fer de 
Xiribec i de Xiripiga?
O: Sempre m’ha agradat molt el tea-
tre. M’hi havia apuntat anys enrere 
i havia fet alguna activitat extraes-
colar. És una de les meves aficions.  
Poder fer de Xiribec, amb l’esplai, 
és més especial que qualsevol altra 
obra –que també ho són molt!-. La 
representem amb amics, companys 
a qui coneixes de tota la vida. 
F: Jo feia teatre des de feia molts 
anys i han estat una manera 
d’aprendre més. És una manera 
de fer teatre més exagerada. Estic 
molt feliç de fer de Xiripiga. Des de 
petita que participava en els pasto-
rets i mai no havia fet aquest paper 
tan principal. Per mi, són els millors 
pastorets del món!

 Guillem Plans


