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Setmanari d’informació local

Ses Majestats els Reis d’Orient saluden els assistents a la cavalcada moments abans de rebre de mans de l’alcalde la clau màgica que obria les llars castellarenques per fer arribar presents a tothom. || Q. PASCUAL

El retorn dels Reis
TRADICIONS | P 02 I 03

Castellar va poder recuperar la Cavalcada

La sisena onada de la 
pandèmia toca sostre 
després del Nadal

Es recupera la 
cursa solidària 
de Cap d’Any
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Una petita saluda el rei ros a l’interior de la Capella del Palau Tolrà, dimarts passat al vespre. || Q. PASCUAL

Un palau 
per somiar  

Siguis gran o petit, Nadal és una 
època per somiar, per posar per es-
crit aquests desitjos materials o im-
materials –els últims, els més difícils 
d’aconseguir–, aquells regals que tant 
anhelem, i que amb una mica de sort 
els Reis d’Orient van deixar al menja-
dor de casa la matinada del 5 de gener. 
Per facilitar la feina a Ses Majestats, 
des del 2 de gener i fins al matí del dia 
5, va tornar als jardins del Palau Tolrà 
el Palau Reial de Castellar. Les dues 
primeres jornades les Ambaixado-
res van rebre i van escoltar totes les 
famílies que van visitar-les, i que van 
dipositar a les bústies reials, daurades, 
llampants, màgiques i xerraires, les 
cartes per als Reis d’Orient. Dimarts i 
dimecres, però, Ses Majestats van fer 
acte de presència per copsar totes les 
peticions dels vilatans més menuts, i 
els van esperar a la Capella del Palau 
Tolrà. Els reis van fer nit al Palau, per 
esperar la comitiva reial de dimecres 
passat, que els va venir a buscar amb 

Prop de sis mil persones van passar pel 
Palau Reial per entregar la carta als Reis

les carrosses per donar el tret de sor-
tida de la cavalcada. 

Cal destacar que l’itinerari de 
haimes que es va instal·lar durant les 
dues primeres jornades als jardins, 
amb les Ambaixadores, comptava 
amb diverses parades com les bús-
ties màgiques i un espai per escriure 
els desitjos de grans i petits. També 
es van exhibir a la glorieta dels jardins 
els vestits que Melcior, Gaspar i Bal-
tasar van dur per a la cavalcada. Val 
a dir que les Ambaixadores van estre-
nar vestits per a l’ocasió. Ara bé, amb 
l’arribada de Ses Majestats, dimarts 
passat, el Palau Reial es va engalanar 
de nou i es va vestir de vint-i-un botó 
amb un recorregut renovat, especial-
ment dissenyat per acollir la reialesa, 
després d’un viatge tan llarg. 

Així, al campament s’hi podi-
en trobar els carboners, l’estel que va 
guiar els reis, l’estança on van guar-
dar el seu equipatge –les corones, l’or, 
l’encens i la mirra, incloses–, la carpa 

en què s’emmagatzemen tots els re-
gals i la llista de qui també ha de rebre 
carbó, el bosc màgic i fins i tot el po-
derós anell dels Reis. Tot plegat, en 
una visita guiada plena de sorpreses 
i d’agradables acompanyants, mem-
bres de la comitiva reial. 

Com és habitual, es van seguir els 
protocols de prevenció de la Covid-19, 
i és per això que les visites es feien es-
paiades, amb cita prèvia i amb grups 
reduïts d’entre 6 i 10 persones, en fun-

ció de la jornada del campament reial. 
Des de l’organització, amb l’Ajunta-
ment i el Grup Il·lusió al capdavant, 
s’ha fet un esforç per mantenir el cam-
pament reial i combinar-ho amb la ce-
lebració de la cavalcada. “L’any pas-
sat va ser la primera edició del Palau 
Reial, que es va fer perquè no es po-
dien fer les cavalcades. Volem que 
no només els infants puguin veure 
i gaudir dels Reis d’Orient, i és per 
això que també es fa la cavalcada, 

perquè tothom en tingui l’oportu-
nitat”, explica Joana Borrego, regi-
dora de Cultura. 

Segons l’organització, durant els 
quatre dies del campament reial prop 
de 6.000 castellarencs i castellaren-
ques van visitar tant les Ambaixado-
res com els Reis d’Orient. Un èxit de 
participació que corrobora que aques-
ta proposta nadalenca sorgida durant 
la pandèmia, s’ha fet un forat entre la 
ciutadania.   || ROCÍO GÓMEZ 
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La cavalcada retorna més inclusiva

Aquest any, la comitiva va arrencar des del carrer Major. En aquest tram la desfilada es va fer en silenci com a mesura inclusiva. || Q. PASCUAL

Fa un any, el principi de prudència va 
portar els municipis a suspendre les 
cavalcades de Reis, segurament l’ac-
tivitat més popular i transversal de la 
tradició nadalenca. Aquest any, amb 
xifres de contagis superiors però, això 
sí, amb bona part de la població ja amb 
terceres dosis de la vacuna i amb més 
coneixement sobre la propagació del 
virus, es va poder tornar a repartir ale-
gria als principals carrers de Castellar 
del Vallès amb una cavalcada de la mà 
del Grup Il·lusió que van seguir cente-
nars de veïns i veïnes.

En total, la cavalcada va comp-
tar amb sis carrosses que van arren-
car cap a les sis de la tarda del carrer 
Major. D’una banda, les tres carros-
ses dels Reis Mags d’Orient van lluir 
amb el decorat, mobiliari i visuals 
que es van renovar l’any 2018, des-
prés que sortís escollida la proposta 
del Grup Il·lusió en el procés de pres-
supostos participatius del municipi. 
A més de les carrosses de Melcior, 
Gaspar i Baltasar, les Ambaixadores 
van dur la seva per recollir les cartes 
de ‘darrera hora’, una carrossa amb 
forma de vaixell de vapor i una altra 
de camió de bombers, segurament les 
més sorolloses. Acompanyant la comi-
tiva, també hi van ser presents, com 
és tradició, els vehicles de l’ADF, els 
Bombers Voluntaris, la policia local i 
el servei d’ambulàncies. 

La principal novetat d’aquest any 
va ser que el primer tram del recorre-
gut al carrer Major es va fer en silenci, 
com a mesura inclusiva que permeti 
integrar a la festa els adults i infants 
amb trastorns de l’espectre autista o 
amb dificultats per gestionar els am-
bients sorollosos i les aglomeracions. 
De fet, a l’inici del recorregut també hi 
havia un espai reservat per a col·lectius 

 J.G.

amb diversitat funcional. Aquest any, el 
recorregut també va incloure la plaça 
de Cal Calissó, el Passeig, el carrer de 
Pedrissos, de Portugal, de Suïssa, de 
Barcelona, l’avinguda de Sant Este-
ve, el carrer de Sant Pere Ullastre, el 
passeig Tolrà, l’adoració al Pessebre 
Vivent de Colònies i Esplai Xiribec a 
la zona esglaonada del passeig de la 
plaça Major i recepció institucional a 
la plaça d’El Mirador per fer el lliura-
ment de les claus.

Un dels moments de més expec-
tació va ser el de l’adoració al Pessebre 
Vivent de Colònies i Esplai Xiribec, 

que enguany arribava a la 34a edició, 
un cop els Reis van arribar al passeig 
de la plaça Major. Baixant de les seves 
carrosses, es van agenollar davant el 
nen Jesús per fer els seus tradicionals 
obsequis (or, encens i mirra). En aquest 
punt és on es van viure més aglomera-
cions perquè molts assistents volien 
fer fotos i vídeos del moment. També 
es van viure els moments de més aglo-
meració durant la pujada de l’Avingu-
da Sant Esteve, un carrer estret on es 
van fer diverses aturades. 

La cavalcada va finalitzar a la 
plaça d’El Mirador amb l’entrega de la 

clau màgica que obre totes les llars de 
Castellar a Melcior, Gaspar i Baltasar, 
un moment que també es va interpre-
tar en llengua de signes. L’alcalde, Ig-
nasi Giménez, abans de lliurar la clau 
va voler donar les gràcies als volunta-
ris i voluntàries que fan possible la ca-
valcada a la vila i, en especial, als veïns 
i veïnes que han seguit les recomana-
cions -tothom anava amb mascareta- 
per fer l’esdeveniment més segur. En 
aquest sentit, l’alcalde va dir que el ci-
visme demostrat justificava recuperar 
aquest any la cavalcada. Per acabar, Gi-
ménez es va adreçar als Reis per de-

manar “una cosa que no és materi-
al però sí molt preuada, molta salut 
per a l’any 2022”. 

Per part de Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient, va parlar Gaspar, el rei 
ros. A banda de demanar als més pe-
tits que anessin a dormir d’hora i dei-
xessin aigua pels camells i vitualles per 
ells que tenien una dura feina per da-
vant, Gaspar va desitjar que “el 2022 
sigui més just, més solidari i que 
acabi la pandèmia”. És evident que 
tothom va marxar cap a casa sastis-
fet del que s’havia viscut i amb aquest 
mateix desig al cap.

Amb un recorregut 
modificat, centenars 
de veïns van gaudir 
d’un esdeveniment 
suspès l’any passat
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L’adolescència, l’etapa de transició entre 
la infància i l’edat adulta, comporta molts 
canvis en les expressions psicològiques, 
cognitives i fins i tot culturals, i pot ser 
un trànsit complicat per a certes perso-
nes en alguns moments. 

Per aquest motiu, per estar al cos-
tat dels adolescents i joves que ho ne-
cessitin, la regidoria d’Atenció Social de 
l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha 
posat en marxa un servei gratuït i con-
fidencial d’atenció individual adreçat a 
adolescents i joves de 12 a 20 anys del mu-
nicipi. El recurs ofereix suport emocio-
nal i orientació a la població adolescent i 
jove, especialment la que pugui tenir més 
risc d’exclusió social. Sota el títol Jove, 
t’escoltem, i en coordinació amb la Regi-
doria de Cicles de Vida, l’equipament 
juvenil La Fàbrica ofereix cada dijous, 
de 17 a 19 hores, aquest servei d’escolta i 
acompanyament que es pot utilitzar de-
manant cita a l’adreça jovetescoltem@
castellarvalles.cat.

El projecte es marca com a objec-
tius que aquest espai d’escolta activa per-
meti detectar situacions de risc, millorar 
les habilitats socials de la població diana 
i donar resposta a les seves necessitats, 
a més d’establir un circuit de detecció, 
derivació i tractament de casos entre els 
professionals de la xarxa sociosanitària.

En aquest sentit Jove, t’escoltem 
s’adreça a joves que puguin patir dificul-
tats en les relacions familiars o situaci-
ons de fracàs escolar, consum de subs-
tàncies estupefaents, baixa autoestima, 
poca tolerància a la frustració… Alhora, 

però, s’atén qualsevol adolescent o jove 
que tingui la necessitat de ser escoltat, 
independentment de la seva situació 
sociofamiliar. Una altra via per accedir 
al servei és a partir de la derivació dels 
professionals dels serveis socials i d’al-
tres serveis que atenen persones usuà-
ries d’aquesta franja d’edat.

Dins del projecte, a banda de l’aten-
ció personalitzada dels adolescents i 
joves, i de la derivació a altres recursos 
municipals, també es preveu la imple-
mentació de projectes complementaris 
que reforcin les orientacions i assesso-
raments que es donin als joves. 

‘Jove, t’escoltem’, nou servei d’orientació

Els dijous a la tarda els joves poden trobar a La Fàbrica un lloc d’escolta i orientació si ho necessiten. || Q. PASCUAL

La Fàbrica posa en marxa un recurs gratuït d’escolta a la població adolescent i jove

  Cristina Domene

l’afectació de la pandèmia en els joves

Si l’adolescència pot esdevenir una etapa 
complicada per si mateixa, la pandèmia 
ha afectat el món afectiu i emocional dels 
joves. En un estudi publicat pel Ministeri 
de Sanitat, el psiquiatre i psicoterapeuta 
d’infància i adolescència José Luis Pedrei-
ra assenyala diferents experiències que 
han pogut afectar un adolescent: veure 
un familiar patir una malaltia, passar per 
la mort i el dol d’un ésser estimat, el tren-
cament sobtat amb l’àmbit escolar i amb 
els seus amics habituals, el confinament, 
i l’hiperconsum de tecnologies de la co-
municació i la reducció de mobilitat.

FINALITAT 
Oferir suport 
emocional i 
orientació 

PÚBLIC 
Servei adreçat a 
joves de 12 a 20 anys 

HORARI 
Cada dijous, de 
17 a 19 hores, a 
l’equipament 
municipal La Fàbrica 

CICLES DE VIDA | ATENCIÓ SOCIAL

Marató 
de donació 
de sang 
El 2021 Castellar del Vallès va 
batre el rècord de donacions amb 
753. El 2020 se’n van registrar 
578, i el 2019, 542. Tot i aquest èxit 
de participació, el Banc de Sant 
i de Teixits de Catalunya fa una 
nova crida a la ciutadania perquè 
les reserves de sang, i sobretot de 
plaquetes, són molt baixes. L’úl-
tima onada de Covid ha impac-
tat en el ritme de donacions i la 
demanda, i és per això que des 
del banc organitzen una mara-
tó de donació de sang als hospi-
tals, a la Universitat de Barcelo-
na, i a les seus locals, del 8 al 15 
de gener. A Castellar, la jornada 
de donació serà al CEC (c. Colom 
s/n)  dijous 13 de gener. Per parti-
cipar-hi, cal reservar cita al web 
donarsang.gencat.cat o bé trucar 
al telèfon 93 557 35 66. L’horari 
de donació serà de 9.30 h a 13.30 
h i de 16.30 h a 20.30 h. Per donar 
sang cal pesar més de 50 quilos, 
tenir entre 18 i 70 anys i gaudir 
d’un bon estat de salut. Les dones 
poden donar sang un màxim de 
tres vegades l’any i els homes, 
quatre. Entre donació i donació 
ha de passar un mínim de dos 
mesos. Si heu patit la Covid-19 
haureu d’esperar un mes per 
poder donar. El Banc de Sang 
té reserves de seguretat per a 
situacions d’emergència. Les re-
serves són de les 6.000 unitats, 
mentre que la xifra òptima n’és 
de 10.000.   || R.GÓMEZ  

CEC | BANC DE SAN G
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2021: l’any de la vacunació intensiva

LA VACUNACIÓ AGAFA EMBRANZIDA PER AL CONJUNT DE LA POBLACIÓ
Després de vacunar els usuaris i personal de les residències entre gener i febrer, la vacunació per frenar la 
Covid-19 es va estenent a totes les franges d’edat. La implantació del passaport Covid per entrar a restaurants 
i discoteques va reactivar la campanya, així com la proximitat de les festes de Nadal. Ara la batalla es concentra 
en l’aplicació de la dosi de record per poder aturar l’avanç de la variant òmicron, que és més contagiosa. 
Paral·lelament, l’aixecament del toc de queda nocturn i l’aixecament de moltes restriccions –encara que 
algunes es van recuperar a finals del 2021– va donar la sensació de la recuperació d’una certa normalitat.

PROTESTA VEÏNAL PEL COL·LAPSE DE LA C-1415A I REFORMES A LA CARRETERA
El  febrer una cinquantena de veïns i veïnes de Can Font i de Ca n’Avellaneda van pro-
testar pels continus accidents dels camions que accedeixen a la pedrera de Vallsallent.  
Els veïns  alertaven que el pas de camions és continu i han calculat que per la carretera C-1415a passen 
diàriament entre 150 i 200 camions. El 15 de març la Generalitat començava  les obres a la carretera, 
xifrades en més de 3 milions d’euros, per realitzar millores en el ferm, la senyalització, l’abalisament, 
el drenatge, les barreres de seguretat i les interseccions amb la B-124 i l’entrada a Matadepera.

ASSOCIACIÓ VÍCTOR NUÑO PER CONSCIENCIAR I FORMAR EN SEGURETAT I  RISCOS LABORALS 
La mare de Víctor Nuño Salvador, mort el novembre del 2020 en accident laboral en una empresa del 
ram del metall del polígon del Pla de la Bruguera, va decidir crear l’Associació Víctor Nuño Salvador 
per conscienciar i formar en matèria de seguretat i salut les persones que s’inicien en el món laboral 
perquè accidents com el del jove castellarenc no tornin a passar. A l’any exacte de la mort, l’associació 
va organitzar un espectacle flamenc com a homenatge i també recaptar diners per a l’associació, 
per poder oferir cursos gratuïts sobre prevenció i riscos laborals.

MURAL FEMINISTA A LA CARRETERA DE SENTMENAT EL 8 DE MARÇ
El col·lectiu feminista Les Carnera va llegir el manifest ‘Juntes som més fortes’ davant del mural 
feminista que van realitzar Laia Capdevila, Beatriz Hernández, Gisela i Cristina Castañé, Maria 
Bedson, Sara Bosch, Marta López i Viena Boedo, entre d’altres. Algunes d’aquestes artistes també 
van confeccionar el mural per a la salut mental que impulsava Suport Castellar, amb col·laboració 
de l’Ajuntament i Les Carnera, en una de les parets exteriors del pavelló Dani Pedrosa, a la façana 
del carrer Sant Feliu, dins dels actes de La Marató amb TV3.

APROVAT FER UN CONVENI AMB L’INCASÒL PER EDIFICAR 90 PISOS DE LLOGUER A L’ANTIGA PLAYTEX
Després del ple d’octubre que  va aprovar els pressupostos més expansius dels darrers anys, d’uns 
27 milions d’euros, en el de novembre  es va aprovar per unanimitat establir un conveni a tres bandes 
amb l’Incasòl i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya per aixecar 90 pisos de lloguer públic que 
s’ubicaran al solar comprat i cedit per l’Ajuntament per als propers 75 anys, l’espai de l’antiga Playtex 
a Can Carner.  Per poder accedir als habitatges caldrà una antiguitat mínima d’empadronament de 
tres anys a Castellar del Vallès.

ELECCIONS MARCADES PER LES MESURES PREVENTIVES I L’ABSTENCIÓ
El 14 de febrer Castellar va celebrar uns comicis atípics al Parlament de Catalunya per la presència 
del coronavirus i la necessitat d’adoptar mesures preventives per evitar el contagi.  Això va fer que 
la participació se situés en el 55,26%, més de 30 punts per sota de les 2017 –moment en què es va 
registrar un 85,61% de participació–. La jornada electoral va transcórrer sense  incidències. ERC 
va guanyar les eleccions al Parlament a Castellar amb 2.550 vots, seguits per  JxCat amb 2.261 i el 
PSC, a només 22 vots de Junts.

actualitat
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En un moment de gran expansió de 
la variant òmicron i quan encara no 
s’ha arribat al màxim de contagis de 
la sisena onada les autoritats sanitàri-
es posen sobre la taula una nova eina 
per intentar treure pressió a l’atenció 
primària, col·lapsada per la pandèmia. 
Segons van presentar aquest dilluns 
la directora del CatSalut, Gemma 
Craywinckel, i el president dels far-
macèutics, Jordi Casas, les persones 
que tinguin un positiu per Covid per 
un test d’antígens fet a casa ho podran 
comunicar a les farmàcies, que seran 
les encarregades d’introduir la infor-

mació al sistema de salut perquè s’in-
clogui a l’historial clínic de la persona.

Craywinckel ha deixat clar 
que aquest nou circuit que s’obre no 
“substitueix els existents”. “Les 
persones amb simptomatologia 
han de continuar anant al CAP”, 
ha dit tot i també admetre que “en 
aquestes dates el 061 i els CAPs 
estan patint una pressió molt im-
portant”. La mesura també servirà 
perquè afegint aquests positius al sis-
tema de salut també es contribueixi 
“a evitar més pressió hospitalària 
per casos asimptomàtics”.

El circuit per aquests casos serà 
el següent: un cop confirmat el conta-
gi, s’ha de començar l’aïllament i s’ha 

Una allau de 
contagis col·lapsa 
l’atenció primària
Les farmàcies introduiran els positius de 
tests d’antígens al sistema de salut. Castellar 
viu el pitjor moment de la sisena onada, amb 
cinc veïns hospitalitzats aquesta setmana

  J.G.

aris des de Nadal. Això ha fet que el 
risc de rebrot es dispari a uns núme-
ros desconeguts fins ara i es voregin 
els 4.000 punts.

De moment, la sisena onada no 
ha comportat cap defunció a Caste-
llar però els cinc ingressos produïts
demostren la gravetat de la situació 
que s’està vivint en aquests moments, 
ja que fa més d’un any que no hi havia 
tants veïns castellarencs hospitalit-
zats a causa de la pandèmia. 

de comunicar el positiu a una farmà-
cia que estigui adherida al llistat de 
les farmàcies per realitzar TAR su-
pervisats. Llavors serà la farmàcia 
qui comunicarà el resultat del TARs 
domiciliari. A Castellar existeixen 
set establiments que hi estan adhe-
rits i que es poden consultar  al web 
del Canal Salut.

En plenes festes de Nadal, la si-
sena onada continua disparada a Ca-
talunya i a Castellar del Vallès. Segons 

el Departament de Salut són 60.000 
les persones que han demanat la baixa 
en els darrers set dies per culpa de la 
Covid –el doble que la setmana ante-
rior– i en les darreres 24 hores s’han 
produït 82 ingressos hospitalaris, 9 
dels quals a l’UCI. A Castellar, ara 
mateix hi ha cinc persones ingres-
sades a l’Hospital Parc Taulí a causa 
de la pandèmia i els contagis conti-
nuen descontrolats: gairebé es con-
firmen una seixantena de positius di-

Una farmacèutica de Castellar mostra un test d’antígens en una imatge del juliol passat. || Q. PASCUAL
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Una creació lluminosa cada dia

Les famílies podien crear juntes i gaudir d’un moment de llum, color i música relaxant en la proposta immersiva Castellar de Llum. || Q. PASCUAL

L’aparador de Sílvia Moda enguany s’ha endut el primer premi.  || CEDIDA

Han estat dies de compartir temps i 
riures, però aquest any, com el Nadal 
passat, la pandèmia ens ho està po-
sant difícil. Per sort, sempre hi ha 
propostes creatives que ens perme-
ten emocionar-nos i interactuar amb 
altres persones. És el cas de la inicia-
tiva Castellar de Llum, que l’Ajunta-
ment de Castellar va instal·lar la set-
mana passada a la plaça d’El Mirador. 

Es tractava d’un projecte in-
novador que consistia en una instal-
lació immersiva radiant per unir les 
persones mitjançant una experièn-
cia creativa. Quan el sol es ponia, vi-
sitants de totes les edats arribaven a 
la instal·lació, una estructura inspi-
rada en els tres símbols de la marca 
Fem Castellar. Els monitors i moni-
tores repartien tubs lluminosos flu-
orescents que permetien una infini-
tat de combinacions gràcies als forats 
de les estructures. Així començava 
la decoració col·laborativa. “El més 
estimulant d’aquest projecte és 
veure el resultat final de cada dia, 
quan ja tothom marxa. Observar 
les formes, els pictogrames i la cre-
ativitat de cadascun dels castella-
rencs i castellarenques. Cada dia 

  Cristina Domene

NADAL | CASTELLAR DE LLUM

és diferent. El mural canvia per-
què venen persones diferents, són 
moments diferents, tubs de colors 
diferents i energies diferents”, va 
explicar Lluís Campmajó, creador 
artístic de la proposta.

 Castellar de Llum es va pensar 
com un espai digital de creació i con-

Castellar de Llum, 
una proposta 
immersiva i 
col·laborativa, omple 
de llum i música la 
plaça d’El Mirador

templació en què els visitants podien 
interactuar i jugar. Una combinació 
infinita d’efectes d’il·luminació acom-
panyats de sons rítmics que submer-
gien els espectadors en un estat de 
calma i relaxació. Per a Campma-
jó es necessiten experiències així, 
“no només a Castellar, sinó a tot 

arreu. Necessitàvem recuperar 
aquell somriure, de tornar a sortir 
al carrer, fer coses col·laboratives 
i compartir”.

L’experiència es va crear ex-
pressament per a les festes de Nadal. 
I és que la pandèmia ha empès a pen-
sar moltes més activitats a l’aire lliu-

re. “Fins ara jo feia moltes peces 
visuals relacionades amb la projec-
ció i m’ha despertat, m’ha permès 
investigar la part de la interacció, 
però no interacció amb programes 
o robots, sinó una interacció huma-
na, i això és el que més m’ha agra-
dat”, conclou Campmajó. 

COMERÇ| CAMBRA DE SABADELL

Sílvia Moda, primer premi 
local del concurs d’aparadors

L’establiment Sílvia Moda, situat al 
número 10 del carrer de Sala Boa-
della, ha guanyat el primer premi 
de la secció local del 52è Concurs 
d’Aparadors de Nadal que cada any 
organitza la Cambra de Comerç de 
Sabadell i que compta amb la col-
laboració de l’Ajuntament de la vila. 

Disscopi i Esports 
Castellar s’han endut 
respectivament, 
el 2n i 3r premi 

A Castellar, el certamen també ha 
guardonat la copisteria Disscopi (c. 
Sala Boadella, 2), que ha quedat en 
segona posició, i Esports Castellar 
(c. Sala Boadella, 20), que ha acon-
seguit la tercera plaça. 

Val a dir que un any més els 
guardons locals estan dotats per 
part de l’Ajuntament, que col·labora 
en aquest concurs des de fa 17 anys, 
amb 500, 300 i 100 euros, respecti-
vament, per als tres guanyadors.

En aquesta edició els tres pri-
mers premis per al conjunt d’apa-
radors de la demarcació de la Cam-
bra de Comerç de Sabadell han anat 
a parar per a comerços de Polinyà, 
Montcada i Reixac, i Sabadell. La flo-
risteria El Jardinet de les Fades de 
Polinyà ha estat l’establiment gua-

nyador. S’ha concedit un segon guar-
dó al comerç Tot & Més de Montcada 
i Reixac, i el 3r premi anirà a mans 
de la Merceria Ca l’Amàlia de Saba-
dell. A més d’aquests guardons l’en-
titat concedeix un premi a la millor 
campanya nadalenca a les xarxes 
socials que s’atorgarà un cop fina-
litzi el període nadalenc. 

El certamen compta, ja fa més 
de 50 anys, amb el suport dels ajun-
taments i la col·laboració de les asso-
ciacions de comerciants i dels mer-
cats municipals de la demarcació. 
És una eina per promoure el comerç 
local i de proximitat, per reivindi-
car-lo i per donar-lo a conèixer no 
només entre la ciutadania sinó entre 
la resta d’establiments que confor-
men el teixit comercial de km 0. 

 Redacció

nadal
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Es prorroga la validesa del distintiu de zona blava
L’adhesiu actual distintiu de la tarifa especial de zona blava serà 
vigent fins al 31 de desembre de 2022.

+ info: tel. 937144040 (de dl. a dv. 8.30 a 20 h -del 27/12 al 07/01, de 8.30 a 14.30)

Si encara no el tens, demana’l al SAC (El Mirador) amb cita prèvia a 
www.castellarvalles.cat/citapreviasac*

*Aquesta modalitat de tarifa està adreçada exclusivament a les persones usuàries que estan al corrent del pa-
gament de l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM) a l’Ajuntament de Castellar del Vallès. Permet dis-
posar de 30 minuts addicionals d’aparcament gratuït previ pagament d’un import mínim de 30 cèntims d’euro.

actualitat

Durant la campanya 2021-2022, Cà-
ritas Castellar ha distribuït 160 lots 
de Nadal amb un contingut especial 
de torrons, productes carnis i bosses 
d’higiene personal. Així mateix, l’en-
titat ha repartit 200 joguines per als 
nens i nenes de les famílies que reben 
ajuda de Càritas.

En aquest context, l’entitat vol 
agrair les col·laboracions dels nens i 
nenes de l’Esplai Xiribec, que han fet 
la donació de 130 barres de torró, i del 
col·legi FEDAC Castellar, els nens del 
qual han redactat 200 felicitacions per 
a les persones de les residències de 
Castellar. A més, els joves de l’Institut 
Puig de la Creu i de FEDAC Castellar 
han col·laborat amb l’aportació d’ali-
ments i en la confecció de lots i regals.

De la mateixa manera, cal desta-
car l’aportació d’aliments, dos quilos 
per participant, de l’11è Cros de Sant 
Silvestre solidari que es va celebrar el 
31 de desembre a les pistes d’atletis-
me. L’entitat també fa un agraïment 
especial a l’Agrupació de Pessebristes 
que, enguany, ha confeccionat un pes-

Càritas reparteix 160 lots de Nadal

Alguns dels lots que ha confeccionat Càritas aquest Nadal. || CEDIDA

Les paneres tenien torrons, productes carnis i bosses d’higiene personal
S’hi poden fer aportacions fins al 17 de gener

sebre per adornar l’aparador de Càri-
tas Castellar.

Recentment, la cadena de super-
mercats Consum va fer un reconeixe-
ment a Càritas Castellar per desen-
volupar el Programa Profit. Aquesta 
iniciativa pretén donar sortida a tots 
els aliments que el supermercat retira 

 Redacció

SOLIDARITAT | NADAL

de la venda, però que segueixen sent 
aptes per al consum i que els volun-
taris de Càritas reparteixen durant 
aquell mateix dia de forma immedia-
ta. Des del local del carrer Portugal, es 
va lliurar un xec de 100 euros  als res-
ponsables de Càritas Castellar  en se-
nyal d’agraïment per la seva tasca.

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha obert el procés d’exposició 
pública del Pla de Transició Ecològica i Canvi Climàtic fins al 17 de 
gener. Aquest document té com a finalitat el desenvolupament d’una 
proposta integral d’actuació al municipi davant la situació d’emer-
gència climàtica i s’estructura en quatre grans línies estratègiques, 
7 objectius i 44 accions.
Pel que fa a les línies estratègiques, el document planteja els eixos 
següents: la preservació de l’entorn natural privilegiat de què dis-
posa la vila; l’increment de la sensibilitat ciutadana i l’apoderament 
del veïnat envers la sostenibilitat ambiental; l’aplicació d’un model 
d’entorn urbà sostenible, eficient i mitigador dels efectes derivats 
de l’escalfament global, i finalment l’aposta per la qualitat de la vida 
amb nous hàbits, per exemple, en l’àmbit de la mobilitat. En relació 
amb els set objectius, el document proposa la protecció i potencia-
ció de l’entorn natural i dels serveis ecosistèmics; la reducció de la 
generació de residus sòlids urbans; la transformació del model ener-
gètic local; la potenciació de l’economia sostenible, local i circular; 
la millora del confort tèrmic de la vila; la potenciació de la mobili-
tat sostenible, i totes aquelles accions vinculades al cicle de l’aigua.
El Pla de Transició Ecològica i Canvi Climàtic es pot consultar en 
aquest apartat web (http://www.castellarvalles.cat/platransicioe-
cologica) i la ciutadania hi pot fer aportacions i suggeriments a tra-
vés d’aquesta mateixa pàgina fins al 17 de gener, inclòs. 
En aquest espai de la web municipal també es pot consultar el do-
cument previ de diagnosi del pla.
Un cop finalitzat el període de recollida d’aportacions al document 
del Pla d’Acció del Pla de Transició Ecològica i Canvi Climàtic, tant 
per part de la ciutadania com dels grups municipals, l’empresa con-
sultora encarregada d’elaborar el pla i procedirà a la redacció del 
document definitiu. La seva presentació pública i aprovació està 
prevista per al mes de febrer del 2022.  || REDACCIÓ

El Pla de Transició Ecològica 
s’exposa públicament

MEDI AMBIENT | MUNICIPI
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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.

Tant a la feina com en totes les ac-
tivitats en general, s’ha compro-
vat per part dels psicòlegs que les 
bones relacions milloren el rendi-
ment dels empleats o socis d’una 
manera clara i absoluta.
Es va fer una enquesta per Internet 
entre 3.500 participants i el 40% 
opinava que els bons resultats a la 
feina tenen tanta importància com 
els bons contactes. Únicament un 
19% opinava que l’únic que millora 
el rendiment a la feina era treba-
llar molt i molt bé, és a dir, el ren-
diment i les aptituds professionals 
dels empleats.
En conclusió, el rendiment en les 
entitats pot millorar si hi ha una 
bona relació i harmonia entre els 
que hi treballen.
Per això, cada vegada es dona més 
importància  a un nou càrrec dins 
de les empreses, que és el de rela-
cions públiques, i que s’encarrega 
de facilitar la millor relació entre 
directius de l’empresa i els treba-
lladors i, alhora entre els matei-
xos companys.

A la feina: bones 
relacions

 Antoni Comas

 Pau Castellví*

 Dolors Ruiz*

on any 2022! Amb 
l’inici del nou any, co-
mença un nou cicle 
pressupostari per al 
nostre ajuntament; 

enguany, amb més fons que mai 
abans, a conseqüència de la sus-
pensió de la regla de la despesa i 
de l’increment dels ingressos. És 
per això que, malgrat les diferènci-
es, en el període de negociació que 
va concloure l’octubre passat, des 
de Junts vam presentar a l’equip 
de govern 41 propostes en tots els 
àmbits, i vam arribar –a canvi de la 
nostra abstenció– a fins a 8 acords 
estratègics que permetran posar 
al dia el nostre municipi en diver-
ses matèries clau.
A conseqüència, enguany es farà 
una inversió sense precedents en 
manteniment de places i carrers, 
amb el compromís explícit per part 
de l’equip de govern de prioritzar 
aquelles zones del municipi en pitjor 
estat. S’incrementarà i es millorarà 
la neteja de la via pública. Per pri-
mer cop d’ençà que governa, l’equip 
de govern del PSC s’ha compro-
mès, davant la insistència constant 

er a molta gent, el 
canvi d’any és el 
moment perfecte 
per revisar cos-
tums i  posar en 

marxa nous projectes. 
Deixar anar allò que no ens fa 
bé o és insostenible i, de forma 
responsable i generosa, buscar 
la felicitat. 
Disposar de més temps i mi-
llor salut. 
Visualitzar com millorar la nos-
tra vida i la de qui ens envolta. 
El 23 de desembre l’estimada 
Núria Picas anunciava al Par-
lament que deixava el seu escó 
com a diputada per dedicar-se 
a les seves grans passions: 
l’esport, la muntanya i la natura. 
“Torno als meus orígens, a la 
meva vida. Marxo allà on tinc 
l’ànima”
Núria Picas s’acomiadava amb 
un missatge ple d’energia i com-
promís, aquells missatges que 
necessitem com a poble i sobre-
tot els que creiem en la possi-
bilitat de millorar la vida de les 
persones a través de la políti-
ca: “Us encoratjo a seguir tre-
ballant fins la victòria defini-
tiva. Jo ho seguiré fent des del 
carrer; ho seguiré fent des de 
les muntanyes. Visca Catalu-
nya Lliure”.
No sempre podem gestionar el 
temps per dedicar-lo a allò que 
ens apassiona. 
Hi ha responsabilitats que 
tenen prioritat. 
Sobretot quan hem de tenir 
cura de qui depèn de nosaltres, 
o quan la situació econòmica 
ens fa fer equilibris per arribar 
a final de mes. 
Des de la Conselleria de Femi-
nismes es destinen 20 milions 
d’euros per tal que ajuntaments 
i consells comarcals ofereixin 
serveis de cura infantil  i ado-
lescents fins als 14 anys, de pro-
ximitat i fora del temps escolar.  
Un programa que permetrà 
generar temps lliure per a les 
persones que cuiden, majori-
tàriament dones, i a més crea-
rà ocupació de qualitat i profes-
sionalitzada, i així aconseguirà 
que les persones que treballen 
en les cures gaudeixin de tots 
els drets com a professionals.
Cal que la cura de les persones 
sigui una feina reconeguda i va-
lorada, de la qual governs, admi-
nistracions i famílies ens hem 
de fer corresponsables.  
Aquest any comença amb un 
pas endavant per generar temps 
lliure i millorar la nostra quali-
tat de vida. 

Aprofitem-ho.

*Regidora d’ERC

B

P

Nou any, noves 
oportunitats per a 
Castellar

Ja ho diu Núria Picas:  
“A la vida tot són etapes 
i reptes”

de Junts des del 2018, a incremen-
tar les places públiques d’aparca-
ment al poble fent els possibles de 
crear-ne 100 de noves d’ara fins al 
2023. S’incrementarà per primer 
cop en més d’una dècada la plan-
tilla de la policia local, posant fil a 
l’agulla a la resolució de les princi-
pals mancances que pateix el cos, 
denunciades constantment per una 
majoria dels seus agents. Es realit-
zarà una important inversió per mi-
llorar l’accessibilitat dels carrers i 
les places del poble perquè aque-
lles persones amb mobilitat redu-
ïda i baixa visió, entre d’altres col-
lectius, puguin transitar-hi amb 
més seguretat. També va adoptar 
l’equip de govern el compromís de 
portar a terme una inversió extra-
ordinària per a l’actualització de fa-
nals a tecnologia led, una tecnologia 
molt més eficient energèticament i 
econòmica. En matèria d’habitat-
ge, el compromís radicarà a pro-
moure la borsa de lloguer social i 
treballar en nous recursos per als 
joves a l’hora d’emancipar-se, in-
cloent la creació d’una plataforma 
municipal de lloguer compartit, a 
proposta de Junts, així com l’incre-
ment de l’eficiència del reciclatge. 
La política ha de servir la ciutada-
nia, no al contrari; per això, en un 
temps de crisi com l’actual, des de 
Junts hem abordat els pressupostos 
del 2022 sense cap tipus de partidis-

me, posant totes les nostres cartes 
sobre la taula per aconseguir que 
es prioritzin qüestions clau pos-
posades eternament per l’equip de 
govern del PSC en un passat. Ara 
caldrà veure si els compromisos 
seran honorats.
En conclusió, aquest 2022 serà 
un any ple de reptes i oportuni-
tats pel nostre municipi. Per fer-hi 
front amb èxit, és fonamental que 
es compti amb tothom; des dels 
treballadors municipals (que són 
els que millor coneixen realitat de 
l’Ajuntament), passant pels grups 
de l’oposició, que podem aportar 
propostes i contribuir a millorar la 
implementació d’iniciatives, i tots 
aquells col·lectius afectats per les 
polítiques de l’Ajuntament. Més 
que mai, cal que l’equip de govern 
del PSC talli amb les dinàmiques de 
mandats anteriors i governi des del 
consens, i no a cop de majoria abso-
luta. Enfront dels grans reptes del 
moment, des de Junts continuarem 
sent una força a favor de la política 
dels fets (no de les paraules buides), 
en representació del sentiment de 
tots aquells veïns i veïnes que dia a 
dia demaneu a la política que actuï 
amb generositat, sense partidismes 
i amb integritat. Som-hi!

*Regidor portaveu de Junts per 
Castellar

Hi ha moltes paraules relaciona-
des amb les festes de finals de de-
sembre (Nadal, Cap d’Any) i també 
unes expressions pròpies de felici-
tació com bon Nadal, bones festes, 
bon any, bon Nadal i feliç any nou. 
Paraules del món de l’ornamen-
tació com cinta de Nadal (i no *es-
pumilló), cotilló, galzeran, grèvol (o 
boix grèvol), vesc...
Noms de celebracions i de perso-
natges propis d’aquestes festes 
com la cavalcada (i no *cabalga-
ta), el dinar de Nadal o el sopar de 
la nit de Cap d’Any, els Reis Mags (o 
també Reis d’Orient), el Pare Noel.
I no ens oblidem de les menges 
típiques d’aquests dies: torrons 
(amb o i no *turrons), les neules, 
el tortell de Reis.

Podeu consultar més termes a 
https://esadir.cat/Nomspropis/
fitxa/node/vocabularifestesnadal

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

Cavalcada i cotilló

Han estat dues representacions plenes d’il·lusió i màgia. La possibilitat de gaudir d’uns Pastorets d’arrelament 
propi a Castellar com són els Pastorets Cantaires de Betlem de mossèn Joan Abarcat és un bé molt preuat, així ho 
saben des de Colònies i Espla Xiribec. Com cada dos anys, l’entitat ha posat sobre l’escenari de l’Auditori un espec-
tacle total per a totes les edats i, el més important, profundament castellarenc. Serveixi aquesta imatge de Xiribec 
i Xiripiga (Oriol Gibert i Fiona Salvador) des de dins de l’espectacle com a homenatge a tothom que ha participat i 
col·laborat en tornar a fer un èxit aquesta representació que no tornarà fins el 2023.   || TEXT: REDACCIÓ /  FOTOS: Q. PASCUAL

Els Pastorets cantaires, des de dins

FOTO DE LA SETMANA
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opinió

uan escric aquestes 
ratlles –desembre 
2021– es compleixen 
tres anys de l’infor-
me del Consell d’Eu-

ropa, que agrupa 47 països, sobre 
l’ús de les llengües minoritàries a 
Espanya. Aquest informe, en exa-
minar Catalunya, destacava “el 
valor del model d’immersió lingü-
ística a l’escola, que sense descurar 
la importància de l’educació multi-
lingüe, aconsegueix que els alum-
nes acabin els seus estudis obliga-
toris amb un alt domini del català 
i el castellà”. 

I, d’altra banda, l’informe con-
siderava que les lleis educatives es-
panyoles des del 2013 “desafien el 
model lingüístic català i obstaculit-
zen el sistema de conjunció lingü-
ística i immersió”. Aquest informe 
denunciava, també, com ja havia fet 
diverses vegades des del 2001 que, 
sobretot en l’estament judicial, no 
es feia cap esforç per garantir l’ús 
de les llengües cooficials.

I vet aquí que ara ens trobem 
que els jutges, que no han complert 
ni la llei ni les recomanacions que 
se’ls han fet des del Consell d’Eu-
ropa, tornen a posar-se l’uniforme 
de pedagogs i de mestres per deci-
dir com s’ha d’ensenyar els infants. 
També és cert que no ens ha d’es-
tranyar gens: darrerament s’han 

  Som Deu. || JOAN MUNDET

Jutges multifunció

Q PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

 Ignasi Giménez*

es darreres setma-
nes hem pogut gaudir 
d’un fantàstic ambi-
ent nadalenc a la nos-

tra vila, amb un bon grapat d’actes i 
experiències, malgrat la pandèmia 
i les limitacions que ens ha obligat 

L
Gràcies per haver fet 
possible aquest Nadal 
màgic!

a aplicar. 
Ho hem pogut fer gràcies a totes 
les entitats i persones que han tre-
ballat per garantir no només l’acti-
vitat, sinó també el seu desenvolu-
pament amb seguretat. 
No oblidem que darrere de cada 
activitat hi ha persones que s’es-
forcen per fer-ho possible.
Des d’aquí vull transmetre l’agra-
ïment del consistori a tots els cas-
tellarencs i castellarenques que 
s’han involucrat per fer-nos viure 
un any més tota la màgia de Nadal.

Els jutges tornen a 

posar-se l’uniforme 

de pedagogs i de 

mestres per decidir 

com s’ha d’ensenyar 

els infants

vestit de sobirans absolutistes per 
tombar decisions parlamentàries 
i s’han posat la bata de sanitaris 
per decidir sobre els comporta-
ments que hem de tenir en pandè-
mia. Dubto moltíssim que la seva 
formació els hagi donat coneixe-
ments sanitaris, pedagògics i fins 
i tot polítics.

Que l’òrgan judicial se situï 
per damunt del legislatiu i de l’exe-
cutiu suposa una alteració molt 
greu de la bona gestió de la de-

mocràcia. I ni els parlamentaris 
ni els polítics haurien de servir-se 
d’aquesta perversió de traspassar 
a la justícia els problemes que s’han 
de resoldre amb diàleg i més diàleg. 
La justícia, embriagada de poder, 
pot acabar essent injusta.  

Les nacions que han estat im-
perials sovint han volgut uniformar 
els seus dominis imposant la seva 
llengua, les seves lleis, la seva ide-
ologia o la seva religió. Com qui vol 
posar una camisa de força a la re-

alitat, a les persones, als seus usos 
i costums, a la seva manera de ser... 
Extingit l’imperi, queda en alguns 
ciutadans d’aquestes nacions –ul-
tranacionalistes, encara que no se 
n’adonin–  la incapacitat de respec-
tar i d’estimar allò que ve donat per la 
natura, per la història dels pobles, pel 
ser i pel voler de la gent. Si aquests 
ciutadans accedeixen a àmbits de 
poder, ho tenim malament. Perquè 
contribuiran a enrarir la convivèn-
cia i la bona entesa entre la gent.

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

60.000
visites

web mensuals

També a tots els treballadors i tre-
balladores municipals que han vet-
llat pel bon funcionament de les ac-
tivitats i perquè la normalitat, tot i 
viure uns moments especials i com-
plicats, hagi estat la tònica general.
Aquest any hem pogut gaudir dels 
pessebres, dedicats al canvi climà-
tic, gràcies al Grup Pessebrista, 
també de les Fires de Nadal orga-
nitzades pels comerciants o d’Els 
Pastors Cantaires de Betlem re-
presentats pels membres de Co-
lònies i Esplai Xiribec. 

Enguany ha tornat el Pessebre Vi-
vent de Sant Feliu del Racó, des-
prés que l’any passat no es pogués 
celebrar per culpa de la pandèmia.  
També ha tornat la tradicional caval-
cada de Reis, organitzada pel Grup 
Il·lusió, i hem mantingut, després de 
l’èxit de la passada edició, el Palau 
Reial als jardins del Palau Tolrà.
Hem pogut gaudir de novetats com 
Castellar de Llum, així com dels con-
certs nadalencs, el Cros de Sant Sil-
vestre, fer cagar el tió, les exposici-
ons del nou espai cultural L’Alcavot 

o de cinema.
En definitiva, han estat més de 60 pro-
postes per a totes les edats.
Ara, finalitzades les celebracions, hem 
de començar a posar fil a l’agulla de 
cara als propers mesos. 
Recuperar novament el pols ciutadà 
i continuar treballant perquè Caste-
llar sigui cada vegada millor.
Que tinguem un gran any.
Moltes gràcies a tots i totes per fer-
ho possible!

*Alcalde
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Malgrat tot, el 2021 ha estat un bon 
any des del punt de vista de l’ocu-
pació. A Castellar s’ha viscut una 
clara remuntada, primer superant 
els estralls de la pandèmia en ma-
tèria de contractació i, segon, bai-
xant el nombre de persones a l’atur 
a xifres prepandèmiques que es 
poden considerar històriques. En 
concret, el desembre s’ha tancat 
a Castellar del Vallès amb 15 atu-
rats menys que el novembre i, per 
tant, l’any ha acabat amb una xifra 
total de persones desocupades de 
954, la més baixa del 2021 i també 
dels darrers anys. De fet, cal re-
trocedir a la primera dècada dels 
2000, en concret el 2008, per tro-
bar una dada similar. En la dèca-
da passada, el millor tancament 
d’any va ser justament el 2019, a 
les portes de l’esclat de la pandè-
mia, quan al desembre es van as-
solir els 971 aturats. 

D’aquesta manera, el municipi 
consolida una taxa de desocupació 
per sota del miler de persones, la 

La policia local de Castellar del Vallès està vivint unes festes nada-
lenques força tranquil·les des del punt de vista de la seguretat ciuta-
dana. Segons dades de la regidoria, durant les festes s’han detectat 
quatre positius per alcohol o drogues en els diversos controls realit-
zats, una xifra baixa si es compara amb anys anteriors. Així ho con-
firma el regidor de Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva: “Hem fet con-
trols d’alcoholèmia i drogues gairebé cada dia durant els festius i 
els 4 positius són una dada que podem considerar bastant baixa”. 
Cal recordar que també hi ha en vigor el toc de queda a partir de la 1 
de la matinada, una restricció a la mobilitat que, segons detalla Leiva, 
també està funcionant amb poca problemàtica. “El compliment per 
part de la població de les mesures establertes pel Procicat és molt 
elevat i només hem aixecat un parell d’actes per incompliment 
del toc de queda i, per tant, es pot dir que ara mateix la situació 
és bastant tranquil·la”, diu el regidor, que recorda que els diversos 
operatius especials de controls encara estaran vigents aquests dies 
de Reis.  || REDACCIÓ 

Juli Boadella 
queda lliure 
de càrrecs 

Dispositiu de control de la nit de Cap d’Any. || POLICIA LOCAL

xifra al voltant de la qual s’ha anat 
movent els darrers anys amb pe-
tites fluctuacions a excepció dels 
mesos més durs de la pandèmia 
(març i abril del 2020). 

Si a Castellar comparem la 
dada de desembre del 2021 amb 
la del 2020 veiem que l’atur s’ha 
retallat en la gens menyspreable 
xifra de 292 persones.

tendència catalana positiva

La tendència catalana també és 
molt positiva: el nombre d’aturats 
registrats pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya al mes de desembre va 
ser de 369.158, gairebé 128.500 de-
socupats menys que fa un any, un 
25% per sota del 2020. De fet, com 
en el cas també de Castellar, s’ha 
arribat al nivell més baix en 13 anys.

Pel que fa a la comarca del 
Vallès Occidental, el desembre es 
clou amb 47.105 persones apunta-
des a les llistes de l’atur, xifra que 
suposa una rebaixa de 13.753 deso-
cupats.   || REDACCIÓ 

OCUPACIÓ | DESEMBRE SEGURETAT | NADAL

Juli Boadella, que va ser secreta-
ri de l’Ajuntament de Castellar du-
rant 25 anys i que també va ser-ho 
del Consell Comarcal, ha quedat 
lliure dels càrrecs pels quals se li 
va obrir una investigació el 2016 
dins del cas de contractacions al 
Consorci de Residus del Vallès Oc-
cidental obert en aquell moment, 
després d’iniciar-se diversos pro-
cessos paral·lels arran de les escol-
tes telefòniques a l’alcalde de Sa-
badell de l’època, Manuel Bustos.

Cinc anys després, el Jutjat 
que investiga el cas –una de les 
diverses peces derivades del cas 
Mercuri, amb epicentre a Saba-
dell–, assumint les conclusions de 
la Fiscalia, ha tancat la instrucció, 
on s’estableix que Boadella i dos 
treballadors més del Consorci de 
Residus deixen de ser investigats 
i passen a ser testimonis pel judi-
ci que s’ha d’obrir. Finalment, en 
aquest cas concret, només hi ha 
tres persones formalment acu-
sades: Manuel Bustos, Francis-
co Fernández i Francisco Bustos. 

 || REDACCIÓ

Castellar tanca l’any 
amb 954 aturats

Cap d’Any molt tranquil

TRIBUNALS | 
CONSELL COMARCAL

La tendència a la baixa de l’atur es consolida 
al desembre amb xifres prepandèmia
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Rodríguez i Casamada, protagonistes per Cap d’Any

La Sant Silvestre sempre s’ha destacat per ser una cursa més distesa que les de la resta de la temporada, on es poden veure els atletes engalanats per a l’ocasió. || Q.PASCUAL

Dos anys després de l’última edició, la Sant 
Silvestre de Castellar va recuperar el seu 
caràcter festiu amb una nova cursa que va 
aconseguir ajuntar un total de 70 atletes i 
160 kg de menjar solidari.

L’onzena edició de la cursa va tenir 
un circuit de 5 km per l’assequible tra-
çat que van conformar part del circuit de 
cros i la pista d’atletisme, on a les 18.00 h 
es va donar el tret de sortida per acabar 

  Albert San Andrés l’any amb esport. La prèvia de la vetllada 
va estar amenitzada per la coral inclusiva 
Pas a Pas, que en la línia del que està tre-
ballant el CA Castellar en els últims temps, 
va tornar a donar l’oportunitat una vega-
da més a una secció inclusiva per formar 
part de la festa.
Els 160 kg de menjar recollits –se n’havi-
en d’aportar dos quilos com a part de la 
inscripció– van ser una altra anècdota en 
una cursa en què es van imposar els atle-
tes locals Montse Rodríguez en categoria 
femenina i Jan Casamada en masculina.

70 atletes i 160 kg de menjar solidari per acomiadar l’any en el Cros de Sant Silvestre organitzat pel CA Castellar

Les també atletes del CAC Ivet Or-
tuño i Marta Alba van acompanyar al podi 
la guanyadora, mentre que en la part mas-
culina van ser Marc Otero (JA Sabadell) i 
el calderí David Pozo.

En la prova es van poder veure alguns 
dels atletes locals habituals durant la tem-
porada que van aportar un toc de qualitat, 
com van ser Marc Garriga, Marc Gallego, 
Mohamed el Haddad, Oriol Rico, Óscar 
Bertrán o Xavi Gual, a més de personali-
tats polítiques com els regidors Joan Creus, 
Nakor Bueno o l’alcalde Ignasi Giménez.

xavi planas, segon a sabadell

En la ciutat veïna de Sabadell, només una 
hora abans de la cursa de Castellar, es va 
disputar la Cap d’Any Race!, i també va 
estar protagonitzada per un atleta cas-
tellarenc, ja que Xavi Planas va destacar 
amb una marca de 0:15,18 en els 5k, sufici-
ent per aconseguir el segon lloc pel darrere 
de Llorenç Esteve (0:15,05). David Lombra-
na (0:15,59) va completar el podi. Moha-
med el Haddad va acabar 13è (00:17,05); 
Òscar Bertrán, 19è (00:17,35), i Javi López 
39è (00:18,33). 

van participar 
en la ‘SantSi’ 
castellarenca

ATLETES

70

 
L’atleta castellarenca Laia Casajoana 
acaba de fitxar pel club L’Hospitalet 
Atletisme. Arriba procedent de l’AD 
Marathon de Madrid, on ha aconseguit 
diferents èxits, com el campionat 
d’Espanya sub-23 en els 1.500 m o 
el campionat de cros per equips. 

Casajoana és experta en les proves 
de mig fons com els 800 o 1.500 m, 
però també distàncies més llargues, 
com poden ser el cros i ruta, i arriba 
al club hospitalenc amb la intenció 
de seguir millorant per guanyar més 
títols aquest 2022.

L’atleta castellarenca Laia 
Casajoana fitxa per 
L’Hospitalet Atletisme
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Amb gairebé dos anys seguits de pandèmia, el 
món de l’esport es va veure molt tocat en tots els 
aspectes a principis del 2021, quan les competi-
cions van tornar a començar progressivament 
després de la segona aturada l’octubre del 2020. 
Una arrencada que de moment ha estat l’última 
i que ha deixat bona boca en la major part de 
l’esport castellarenc, que va reprendre l’activi-
tat amb il·lusions renovades i amb molta força.

L’exemple més clar d’aquesta nova arren-
cada va ser la UE Castellar. Tot i quedar-se sense 
jugar la Lliga –Segona Catalana va ser l’única 
categoria que no va competir– va poder mesu-
rar les seves forces amb l’única edició de la ja 
coneguda com a Copa de Segona Catalana, en 
què va ser subcampió de Catalunya.

Els de Juan Antonio Roldán van establir 
les bases d’un projecte de futur en el retorn a 
2a Catalana, on l’equip es va imposar en la lli-
gueta prèvia i va superar tres complicades eli-
minatòries, plantant-se en la fase final de Vic 
com a principal favorit. Amb un contundent 3-0 
al Quart, els blanc-i-vermells es van plantar en 
la final contra un dels clàssics del futbol català, 
el Balaguer. Amb 2-2 al terme dels 90 minuts, 
l’equip va caure als penals (3-4), un final molt 
injust per a una temporada en què l’equip no va 
perdre cap partit i només en va empatar un. Tot 
i això, el resultat va omplir –encara més– d’il-
lusió una entitat que al maig va canviar de direc-
tiva. Joan Homet va tancar una etapa de dotze 
anys al capdavant del club i va donar pas a Mi-
quel Vilanova i un nou projecte per al club amb 
més practicants adscrits de Castellar.

La 21-22 va començar a l’octubre amb certa 
normalitat i l’equip va tornar a recuperar el 
volum de practicants d’abans de la pandèmia, 
amb els resultats del primer equip en continu-
ació als de la temporada anterior: al tancament 
d’any, l’equip ocupa la tercera posició del grup 4 
de 2a Catalana, amb perspectives de poder llui-
tar per l’ascens a Primera, quatre anys després.

L’FS Castellar també va lluitar per aca-
bar amb dignitat la temporada de futbol sala, 
en què es va retallar a només una volta la Lliga. 
L’equip de Rubén Jiménez va acabar en novena 
plaça en la zona tranquil·la de la taula, tot i que 
a només dos punts de les posicions de descens, 
que van ser cinc de les 16 existents. Sense sa-
ber-ho, l’equip també va assentar les bases per 
a un futur esplèndid en competició: el retorn a 
l’estiu del tècnic Darío Martínez i de diversos 
jugadors sorgits del planter com Álex Martínez, 
Sergi Aymerich o Txec Tarruell, entre d’altres, 
han revitalitzat un conjunt que a hores d’ara 
lluita pel lideratge de la categoria i pel retorn a 
3a Divisió Nacional. La continuació de la crea-
ció d’un producte marca de la casa –on Marc 
Mas és el màxim exponent– ha estat l’èxit més 
important del club, dirigit durant sis anys per 
Francesc Gallardo, que a principis de desembre 
cedia la presidència a les mans de Jorge Barbe-
ro, membre actiu del club i que ja formava part 
de la directiva.

La secció de vòlei també segueix creixent a 
passos de gegant, amb el sènior masculí jugant 

la promoció d’ascens a Primera Catalana i el sè-
nior femení a Segona. No es va poder complir 
l’objectiu, però en la 21-22 els equips segueixen 
a la part més alta de les respectives classificaci-
ons per tractar d’apuntalar la fita més buscada. 
El club taronja també va crear la tercera secció 
esportiva amb un grup de pàdel.

En bàsquet tampoc va ser gaire normal la 
temporada 2020-21, o el que en va quedar. L’FCB 
es va treure de la màniga una solució semblant 
a la de l’FCF amb la disputa de dues competi-
cions amb els equips de Copa Catalunya amb 
un nombre de partits que només va permetre 
rodar els equips de manera molt curta. El Cas-
tellar va quedar tercer de quatre equips d’un 
grup que no es jugava res, ni ascens ni descens. 
Actualment, l’equip de Quim P. Alarcón torna 
a lluitar per evitar el descens de categoria en el 
Grup 3 i començarà el 2022 amb un balanç de 
3-7, en 10è lloc, d’una Lliga de 12 equips.

El cas de l’hoquei també va ser digne de 
menció: amb la millor plantilla de la seva his-
tòria, comandada pels germans Oriol i Ferran 
Garcia, provinents del FC Barcelona, l’equip va 
veure com l’aturada s’emportava al seu màxim 
exponent a una categoria professional. L’Oriol 
va fitxar pel Shum Maçanet com a principal re-
forç per a retornar a l’OK Lliga. La represa va 
ser bona, però l’equip va quedar fora de la lluita 
per l’ascens per només un punt. A hores d’ara, 
els de Ramon Bassols són líders del seu grup i 
principals favorits per assolir l’ascens de cate-
goria. El club grana també va fer un canvi de 
directiva i Roger Benet és el nou cap visible de 
l’entitat, que vol enlairar-se definitivament cap 
a categories més competitives.

En atletisme, els veterans segueixen sent 
el punt més fort del Club Atlètic Castellar, on 
Xavi Planas, Montse Rodríguez, Antonio Bono 
o Karim Cabeo són els més destacats, ja que 
han aconseguit diferents èxits per al club verd. 
La feina de la base està donant els seus fruits, 
amb grans actuacions de joves com Gina Tor-
res, Paula Pi, Paola Clermont, Laia Romero, Jan 
Casamada, etc.

De fora del club, però també castellarencs, 
la principal promesa és el fondista Martí Ber-
tran, que va ser campió de Catalunya de pista 
coberta en els 1.000, 3.000 i 4x300 relleus, i va 
participar en dues fases finals del Campionat 
d’Espanya. El retorn de Jordi Torrents després 
de gairebé tres anys i mig, amb una 10a posició 
en la Cursa dels Bombers, va ser una altra fita 
a remarcar en l’atletisme, en què Josep Obra-
dor segueix –sota els colors de la UA Lleida– 
donant titulars en la marxa màster, en la qual 
ha renovat els títols nacionals una vegada més.

En motociclisme no va ser el millor any, 
amb Carmelo Morales lesionat al Campionat 
d’Espanya de Superbike i fora de la lluita pel 
títol, que va ser per al portuguès Ivo Lopes. 
Max Sánchez també va tenir un any per a obli-
dar a l’equip gironí de l’ETG de Superbike Juni-
or, una gran esperança inicial que es va tornar 
un malson i en què els resultats no han arribat 
amb una moto molt inferior del que s’esperava. 
El més destacat va ser el retorn a MotoGP de 
Dani Pedrosa després de gairebé tres anys, en 
què va aconseguir una 10a plaça en el GP d’Es-
tiria, la millor KTM classificada.

Sobre quatre rodes, Albert de la Vega ha 
tornat a revalidar el títol de campió de Cata-
lunya de muntanya en categoria 2 i de la Copa 
Challenger Lluís Costa i diu adeu al seu Peuge-
ot 206 GTI per afrontar nous reptes.

Per acabar, Georgina Garcia ha estat pràc-
ticament tot l’any en blanc per culpa d’una lesió 
que la va obligar a passar pel quiròfan i a hores 
d’ara es recupera per tornar més forta aquest 
2022, que esperem que sigui l’any de la definiti-
va normalitat esportiva. 

2021: l’any de la recuperació
Després d’un 2020 
perdut, l’esport ha revifat 
amb força el 2021, tot 
i començar amb molts 
dubtes i incerteses

  Albert San Andrés

Celebració d’un gol en la fase final de la copa de 2a Catalana de la temporada 2020-21. || CEDIDA

Marc Mas –M. Sita– s’ha convertit en un dels principals revulsius de l’FS Castellar. ||A. SAN ANDRÉS

Ferran Garcia és el líder del renovat HC Castellar, que lluitarà per l’ascens de categoria. || A. SAN ANDRÉS

L’atletisme inclusiu ha estat una de les principals novetats del CA Castellar. || Q. PASCUAL
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L’alcalde, Ignasi Giménez i els regi-
dors de l’Ajuntament Nakor Bueno i 
Joan Creus, van fer a finals d’any una 
recepció al jove castellarenc Edgar 
Pujol, que recentment va debutar 
amb el Real Madrid Castilla a Primera 
RFEF. Pujol és el futbolista castella-
renc amb més projecció del moment 
i està cridat a ser el segon castella-
renc a debutar en la màxima catego-
ria, després del mític Àngel Panocha 
Suárez als anys 60.

El jove de 17 anys va aterrar al 
club blanc la temporada 2019-2020 
provinent del planter de l’RCD Espa-
nyol per jugar a l’equip sub-19 B, tot 
i que molt ràpidament va fer el salt a 
l’equip sub-19 A, on fins i tot es va es-
trenar com a golejador. Tot i tenir més 
participació en l’equip juvenil, Pujol 
és un habitual en les convocatòries  
del filial entrenat per Raúl González. 
També és un dels fixos del juvenil en 
l’Europa League amb Hernán Pérez, 
destaca per un bon desplaçament 
llarg i una àmplia visió de joc, tot i ser 
central. La premsa esportiva madri-
lenya ha destacat del futbolista el seu 
domini amb la pilota, la velocitat i la 
lectura del joc. De fet, el selecciona-

Recepció a Edgar Pujol

Bueno, Giménez, Pujol, Leiva i Creus a la recepció de l’Ajuntament. || CEDIDA

El futbolista passa per l’Ajuntament després de debutar amb el Castilla

FUTBOL | RECEPCIÓ FUTBOL | NADAL

Com ja es va avançar en l’edició anterior de L’Actual, en aquesta edició del 
sorteig de la Penya Blanc-i-Blava de Castellar hi va haver dos guanyadors 
de la tradicional panera de Nadal. Tal com es va indicar des de la penya “a 
causa de l’èxit de l’edició anterior, aquest any se n’han sortejat dues, 
amb les corresponents samarretes de l’Espanyol”, els guanyadors han 
estat Jaume Argemí i Jorge Campos.

D’altra banda, des de l’entitat s’informa que el pagament de loteria als 
seus socis i simpatitzants amb paperetes premiades es farà efectiu al local 
social de l’entitat (carrer Illes Balears, número 2), a partir del 24 de gener, 
els dilluns i divendres de 18.30 a 20.00 h.

Per a aquest 2022, la Penya Blanc-i-Blava també té previstos diferents 
actes, entre altres un torneig de pàdel.  || REDACCIÓ

Els dos guanyadors de la panera de la Penya Blanc-i-Blava de Castellar. || CEDIDA

Argemí i Campos 
s’emporten  les paneres

dor de sub-15 i sub-16 Julen Guerrero 
ja l’ha convocat en diferents ocasions, 
i també s’ha fixat en ell Pablo Amo, el 
tècnic de la sub-18 espanyola.

Pujol va començar a jugar al fut-
bol a la UE Castellar, on va estar-se 
tres anys (entre el 2010 i el 2013). Des-
prés va passar a les categories infe-

riors del Sabadell –entre el 2013 i el 
2015–, una temporada al Can Rull, a 
la Damm –la temporada 2016-17– per 
acabar a l’Espanyol entre els anys 
2017 i 2019. Fa dos anys va ingressar al 
Cadet A del Madrid, el 2020 al Juvenil 
C i al Juvenil B el 2021, any del debut 
amb el Castilla.  || REDACCIÓ
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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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L’any del renaixement de la cultura
L’any 2021 ens deixa imatges d’una cultura més regular a Castellar que l’any 2020, quan la pandèmia va obligar a 
tancar i cancel·lar la majoria d’activitats. Les entitats han tornat a ser l’eix vertebrador d’unes propostes per a tots 
els públics, conjuntament amb la programació cultural de l’Ajuntament, que ha garantit que els espais fossin segurs

APLEC: La 42a edició de l’Aplec de Castellar Vell va ser especial. D’una banda, perquè va ser una de les primeres celebracions populars 

que es van organitzar després de la finalització de l’estat d’alarma, i de l’altra, perquè la festa es va adaptar per mantenir un format que 

complís amb les mesures de seguretat per prevenir contagis de Covid-19. És per això que el concurs d’arrossos no es va poder celebrar. || Q. P.

FESTA MAJOR: L’actuació de Quim Masferrer, el dia 10 de setembre, va ser un dels 

plats forts i tret de sortida de la Festa Major d’enguany. Els concerts de El Pony Pisador 

i Sra. Tomasa, al Nou Espai del c. Osona, es van suspendre a causa de la pluja.  ||  Q. P. 

SANT JORDI: Aquest 2021 Sant Jordi va tornar a lluir als carrers de 

Castellar. A banda de les parades, enguany també cal mencionar els premis 

als autors castellarencs Miquel Desclot, Gisela Pou i Joan Mundet.  || Q. P.

BRAM!: El novembre passat es va celebrar la 13a Mostra de Cinema de 

Castellar, BRAM!, organitzada pel Club Cinema Castellar Vallès i l’Ajuntament. 

Els convidats destacats del 2021 van ser David Trueba i Judith Colell. || Q. P.

SUMA+: Suma va programar tres concerts solidaris en un sol cap de setmana, al maig, en la segona 

Marató per la Diversitat, amb Els Pets, El Pot Petit i Miki Núñez. La ciutadania va respondre massivament 

a la convocatòria solidària, que va permetre recaptar fons per finançar les vetlladores de les escoles.  || Q. P.

BIBLIOTECA: La Unitat d’Imatge de l’Ajuntament, conjuntament amb R. 

Montero, van crear un  mural a la Biblioteca amb il·lustracions de personatges 

que formen part de l’imaginari col·lectiu i de la història del coneixement. ||  Q. P.

MACEDÒNIA: El 22 de març la banda castellarenca Macedònia va reunir les quatre generacions de fruites que han 

format part del grup creat per Dani Coma en un concert de comiat definitiu dels vint anys de trajectòria d’aquest 

projecte musical pensat per al públic preadolescent del país.  ||  Q. P.
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El poeta, lingüista i professor Òscar 
Rocabert  ha publicat el llibre de poe-
mes Bondat divina. En aquest treball, 
s’hi poden llegir poemes “que van 
començar a fer-se el 2005, fa més 
de 15 anys, fins als últims, que vaig 
acabar l’any passat”, diu Rocabert. 
Aquest volum recull moltes experièn-
cies del poeta. “Som gent sense ver-
gonya, que ens exposem a la gent, 
explico la meva vida com puc”. 

El llibre de poesia ha estat pre-
miat a la tercera edició del certa-
men L’Atiador, que convocar l’Ate-
neu Torrellenc. “És un ateneu que 
té 90 anys de vida, fa tres anys van 
crear la secció literària, on es con-
voquen un premi de poesia i un de 
narrativa”, diu  Rocabert. 

‘Bondat divina’, nou llibre de 
poesia d’Òscar Rocabert

El poeta castellarenc Òscar Rocabert ha estat premiat a l’Ateneu Torrellenc per l’obra ‘Bondat divina’.  ||  CEDIDA

El treball ha rebut el Premi L’Atiador de Torrelles de Llobregat

Rocabert va decidir que no volia 
autopublicar-se. “Avui dia pots anar 
a una editorial, et fa el llibre, ma-
quetació i impressió  i et donen els 
exemplars, pagant”.  Després, vin-
drà la feina de vendre’ls a les llibreri-
es “però tens la satisfacció que hi 
ha un llibre teu a les llibreries”.  El 
poeta no és partidari d’aquesta opció 
perquè considera que és una mane-
ra “d’anar omplint les llibreries de 
coses que no tenen cap mena d’in-
terès perquè no hi ha hagut un edi-
tor o jurat que hagi considerat que 
allò té un valor”.

Amb l’aval del jurat, Rocabert 
publica una obra dividida en quatre 
seccions: “Mala bugada”, “que cor-
respon a una etapa estúpida de la 
meva vida”; una segona part que es 
diu “Terra de conills”; “que succeeix 
en un país anomenat així”; la ter-

cera secció es diu “Non me tenent 
vincula”, “en contraposició de la 
primera secció”, i la quarta es diu 
“Plus ultra”’, “i són els últims poe-
mes, que van una mica més enllà 
perquè alguns els he escrit per po-
sar-los a l’espectacle que fem amb 
la companyia El Desconcerti la 
proposta ‘Artsperiències’”.

Tot i que no hi trobarem poe-
mes dedicats a Castellar, en alguna 
datació apareix el nom de Castellar 
del Vallès i Tolosa, “que era un dels 
noms antics de Castellar”. 

El llibre ja es pot trobar a la lli-
breria Vallès. L’autor apunta que una 
presentació escènica seria factible 
perquè, de fet, els últims poemes ja 
van amb música. “També n’hi ha 
un de musicat per Mati Fontanet, 
quan Víctima i Botxí encara exis-
tia”, conclou Rocabert.  

 Marina Antúnez

POESIA  |  NOVETAT

El valor de Carratalà 
en el pessebrisme

Les figures de pessebre de Lluís Car-
ratalà Vila que el Grup Pessebrista 
de Castellar va cedir al Parlament ja 
s’han presentat oficialment. L’acte 
institucional es va fer dimarts 28 de 
desembre, en presència de la presi-
denta del Parlament, Laura Borràs,  
i la junta del grup pessebrista.

La importància d’aquestes figu-
res rau, sobretot, en el fet que repre-
senten pel pessebrisme de l’època. 
“Carratalà va ser un escultor de fi-
gures de pessebre molt important, 
sobretot de figures de tipologia 
catalana”, explica Enric Benavent, 
pessebrista castellarenc i estudiós 
del pessebrisme de Carratalà. Les 
figures cedides al Parlament “són el 
model més gran que va fer l’artis-
ta”. Són figures de motlle i amb indu-
mentària catalana. 

Carratalà s’inspirava en el tea-
tre català de la pre-Renaixença. Ell 
mateix feia d’actor i això li va donar 
la possibilitat d’observar el vestuari 
català vuitcentista. No va ser el pri-
mer de fer figura de tipologia catala-
na, “ja se’n veien des de finals del 
segle XVIII, però des del punt de 

vista etnogràfic les seves tenen 
molt valor perquè recullen el ves-
tuari de la Catalunya del 1800”. 
L’escultor també feia figura hebraica.

El Grup Pessebrista de Castellar 
va tenir molt bona relació amb Car-
ratalà perquè aquí també es feia molt 
pessebre de tipologia regional, ”i això 
no era habitual en altres indrets”.  
A Castellar també es treballava molt 
el paisatge local, els costums, i per 
això molts pessebristes es feien ells 
mateixos les figures. L’historicisme i 
el franquisme van fer mal. “L’histo-
ricisme pretenia demostrar l’exis-
tència històrica de Jesús i va apos-
tar per la figura hebraica”.

D’altra banda, el franquisme va 
prohibir la figura catalana. “Cap als 
anys 40, un guàrdia civil va fer re-
tirar totes les figures amb barre-
tina a Carratalà”. Com a reacció, 
ell va modelar més figures del naixe-
ment vestides amb tipologia catala-
na, “que això sí que no s’havia fet, 
fins on tenim notícia”. Va mantenir, 
això sí, la diferència entre el profà i el 
sagrat “i per això sant Josep no surt 
representat amb barretina”.   ||  M. A.

Foto oficial del Grup Pessebrista amb Laura Borràs i la resta d’autoritats. ||  CEDIDA

Les figures que decoren el Parlament han 
estat  cedides pels pessebristes de Castellar

ART | PESSEBRES
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Xiribec i Xiripiga derroten Llucifer
‘Els pastors cantaires de Betlem’ va omplir l’Auditori els dos dies de representació de l’obra, creada per mossèn Abarcat

El Xiribec i la Xiripiga es van tornar 
a ficar a la butxaca, un any més, els 
espectadors que no fallen a la tradi-
cional cita d’aquests dies. Els pasto-
rets amb segell castellarenc, Els pas-
tors cantaires de Betlem, van tornar 
diumenge passat, el vespre de Sant 
Esteve, en un Auditori al 70% de l’afo-
rament per les restriccions actuals, 
però ple de famílies que volien veure 
els protagonistes de Nadal a Caste-
llar, en acció. Qui s’ho va perdre el 
dia de l’estrena, encara va tenir una 
altra oportunitat, a la segona funció 
de l’obra el 2 de gener. 

Amb un muntatge acurat que 
situava els espectadors a les entra-
nyes boscoses de Betlem, i un vestu-
ari que feia més esgarrifós Llucifer i 
simpàticament folklòrics els pastors, 
l’obra del castellarenc mossèn Joan 
Abarcat estrenada l’any 1916 va tor-
nar a cobrar vida amb els actors de 
Colònies i Esplai Xiribec.

Per més coneguda per tothom 
que sigui, que l’Auditori es continuï 
omplint cada vegada que la repre-
senta l’entitat és un símptoma que 
s’ha guanyat l’estima de la vila. Ho 
han aconseguit gràcies a més de 35 
anys de feina, que és el temps que fa 
que Colònies i Esplai Xiribec repre-
senta l’obra, sota la direcció de Clara 
Martí Puig. A la base sòlida de tants 
anys, s’hi suma l’esforç de tres mesos 
d’assajos, enguany marcats per les 
restriccions per haver d’evitar els 
contagis de Covid.  

Tot comença amb un conte de 

  Guillem Plans que l’espectacle sigui únic, diferent 
de la resta de Pastorets. Durant els 
cinc actes de l’obra, els pastors fan 
justícia al títol de la representació i 
injecten alegria a les escenes amb 
bona entonació i ritme. També hi 
juga un paper important l’humor, que 
és present constantment de forma 
simpàtica. L’Auditori, per exemple, 
va esclatar de riure amb un pastor 
que, tot cantant, va protagonitzar un 
dels moments més divertits de l’obra, 
quan es va abaixar els pantalons i va 
fer de caganer, de forma totalment 
imprevista pel públic. 

Tot plegat, per respondre a l’ob-
jectiu final de Colònies i Esplai Xiri-
bec de forma entretinguda, que és 
“fer més entenedor als infants un 
relat entorn el Nadal cristià”, tal 
com detallen en el seu programa de 
mà. A l’Auditori es va poder veure 
com els més petits de les famílies no 
només l’entenien, sinó que s’hi en-
dinsaven i en gaudien. Amb algun en-
surt, entremig. “Tinc por, tinc por!”, 
va dir una veu infantil que va poder 
sentir tot el públic, en una escena en 
què Llucifer posa veu greu i amena-
ça els pastors cantaires de Betlem.  

Cal destacar les actuacions dels 
actors que insuflen vida a Llucifer, el 
Xiribec i la Xiripiga i la resta de per-
sonatges principals, com el Simon, 
el Samuel o l’Elies, a qui cal sumar-hi 
un nombrós conjunt format per di-
monis i pastors, molts dels quals són 
infants de Colònies i Esplai Xiribec. 
Així doncs, cada any queda demos-
trat que hi ha bona base, i això ens 
assegura molts anys més de la tradi-
cional cita amb segell castellarenc. 

Una escena de la representació d’‘Els pastors cantaires de Betlem’, amb el Xiribec i la Xiripiga al centre. || J. SERRA MANYOSA

El dimoni escuat, al centre, Llucifer abatut i la resta de dimonis. || J. SERRA MANYOSA

Moment del Pessebre Vivent, amb la simulació de la neu que tant va agradar als infants. || Q. PASCUAL

Nadal, en el pròleg, que ens explica la 
història d’Adam i Eva i ens introdu-
eix després l’anunciació a Maria del 
naixement de Jesús. Durant el trans-
curs de les escenes, veiem l’obsessió 
de Llucifer per lluitar contra el Fill de 
Déu, que contrastarà constantment 
al llarg de les escenes amb la bondat 
dels pastors. Sense notar-ho, reflexi-
onem constantment sobre diferents 
valors, com l’amistat, el bé i el mal.

Un dels factors que fa que Els 
pastors cantaires de Betlem continuïn 
triomfant és la música, que a més fa 

Per als veïns i veïnes de Sant Feliu del 
Racó que organitzen el Pessebre Vi-
vent, l’assistència d’aquest 2021 a les 
dues dates que es van proposar per a 
l’activitat (19 i 26 de desembre) ha estat 
“un èxit inesperat, ens pensàvem 
que vindria menys gent”, diu Agustí 
Salmerón, president del Pessebre Vi-
vent a Sant Feliu . Per Sant Esteve, hi 
va haver un total de 856 visitants, que 
sumats als 700 de la setmana anteri-
or sumen un total de 1.556 visitants. 
“Vam trobar que venien disposats a 
gaudir i a passar una bona estona”, 
afegeix Salmerón. Tothom va actuar 
“amb respecte i paciència” quant a 

Més de 1.500 persones han vist el Pessebre Vivent
El 19 de desembre la 
cita de Sant Feliu del 
Racó va rebre 700 
persones; el 26, 856

les restriccions  per la pandèmia, ex-
pliquen des de l’organització. La inici-
ativa també va posar el seu granet de 
sorra per col·laborar amb La Mara-
tó de TV3 i es va instal·lar a l’entrada 
una parada amb polseres solidàries. 
“Calculem que es van vendre unes 
150 polseres”, detalla.

Enguany, es va escollir un recor-
regut llarg, que també va permetre es-
paiar més el pas dels visitants. Qui va 
poder veure el Pessebre va destacar la 
bellesa de les escenes i la feinada que 
s’intueix que hi ha darrere d’aquesta 
proposta cultural. En aquesta edició, 
es van suprimir alguns espais com la 
donació d’aliments a l’entrada del Pes-
sebre o l’oferiment que es feia en altres 
anys de brou Aneto i botifarra. Sí que 
es va poder realitzar el sorteig de la pa-
nera a la plaça Doctor Puig “i posarem 
la foto del guanyador al Facebook, el 
Gerard –veí de l’Airesol–, quan ho 
vingui a buscar”.  || M. ANTÚNEZ

BALANÇ | SANT FELIU DEL RACÓ



DEL 07 AL 13 DE GENER DE 2022 21

culturaentitats

El Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història estrena l’any 2022 pre-
sentant una novetat, que es concreta amb una proposta regular d’iti-
neraris per Castellar del Vallès. La idea és oferir a la ciutadania unes 
passejades de temàtica històrica per aprofundir més en el que està do-
cumentat, sobre el terreny. Els itineraris s’emmarquen sota un mateix 
paraigua, Un tomb per la història i tindran lloc cada últim diumenge de 
mes. “S’oferiran propostes que tenen a veure amb Castellar en di-
ferents moments de la seva història”, diu Marina Antúnez, presiden-
ta del CECV-AH. 

En aquest sentit, algunes de les passejades ens faran viatjar fins a 
l’edat mitjana a Castellar Vell i el Castell de Castellar, d’altres tindran a 
veure amb el període de la Guerra Civil o el modernisme, “també conei-
xerem més bé Castellar com a vila romana i el nucli antic originari”, 
es recordarà el poeta Joan Arús recorrent els paisatges sobre els quals 
escrivia i es  podrà entendre més bé el valor de la tècnica de la pedra seca. 
A més, algun dels itineraris es dedicarà a la família Tolrà, a l’estiueig a 
les Arenes, als usos del riu Ripoll, coneixerem l’altra cara del cementiri 
i sabrem perquè tres dones de Castellar van ser condemnades per brui-
xeria. El calendari de sortides es donarà a conèixer el 2022.  ||  L’ACTUAL

Programació regular 
d’itineraris històrics

Itinerari del CEC i CECV-AH que es va programar a la Festa Major 2021. ||  M. ANTÚNEZ

CECV-AH | NOVETAT 2022

El dijous 30 de desembre, la Coral Pas 
a Pas va cantar a la Capella de Mont-
serrat amb la proposta Canta el Nadal. 
L’espai es va omplir d’ovacions, això 
sí, amb un màxim permès de perso-
nes del 70% d’aforament. 

L’acompanyament del piano de 
Roger Padrós i, al violoncel, de Laia 

La Coral Pas a Pas clou el 2021 
cantant el Nadal per a tothom
La Capella de 
Montserrat va acollir 
l’emocionant concert

Rocavert, van encoixinar les cançons 
que la Coral Pas a Pas va interpretar, 
com sempre, sota la direcció de Clara 
Martí, melodies que fugien de les clàs-
siques peces nadalenques.  Primer van 
cantar els usuaris de Suport Castellar, 
després ho van fer els d’Àdips, i van 
cloure cantant conjuntament.

Un altre element que va agra-
dar al públic va ser la intervenció de 
la contacontes Berta Rubio, que en 
dos moments del concert va explicar 
uns contes delicats i adequats a l’as-
sistència, fent referència a l’arribada 
del nen Jesús a la Terra i de les ofre-
nes que tothom li va fer. 

Un lector va transcriure els con-

CRÒNICA | CAPELLA DE MONTSERRAT

tes i les cançons amb la llengua de sig-
nes i set nenes van acompanyar els 
cantaires adults. Aquests fets, del tot 
significatius en una coral inclusiva 
com és Pas a Pas, van afegir riquesa 
al concert, que va finalitzar, amb can-
tada conjunta de totes les veus, fins i 
tot les del públic, que animat pel con-
vit de la directora, va cantar amb el 
cor Hallelujah.

L’endemà, dia 31, a les pistes d’at-
letisme, la coral va donar el tret de sor-
tida a la cursa de Sant Silvestre també 
cantant. Enguany, la coral tanca un 
curs ple d’emocions, ja que ha pogut 
tornar als escenaris i ha celebrat els 
10 anys d’història.  ||  M. A.

Cantada conjunta de la Coral Pas a Pas (Àdips i Suport Castellar), amb les set nenes que els van acompanyar. || M. ANTÚNEZ
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DESTAQUEM EXPOSICIONS  I ALTRES

del 07 al 16 de gener de 2022

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

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

DIMECRES 12

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

DIJOUS 13

9 h – SORTIDA
Vine i Camina +60: Voltant pels 
Saulons
Inscripcions al Casal Catalunya de 
dl. a dv. de 10 a 13 h i de 15 a 18 h. 
Tel. 937158998
Sortida des del Casal Catalunya
Organització: Ajuntament

De 9.30 a 13.30 h i de 17 a 20.30 h – 
PROPOSTA
Donació de sang
Local del CEC (c. Colom, s/n)
Organització: Banc de Sang i Teixits

20 h – PROPOSTA
Club de lectura de novel·la Les 
invasions subtils: Diari del tot 
verídic d’un indi a mitja jornada, 
de Sherman Alexie
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

DIVENDRES 14

21 h – PROJECCIÓ
DocsBarcelona del Mes: 
Arica
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar del Vallès i L’Aula 
d’Extensió Universitària per a 
Gent Gran

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

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 15

11.30 h – CONTES
Once Upon a Time. 
L’Hora del Conte en anglès
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Idiomes Castellar i 
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

De 18 a 20 h – JOCS
Jocs de taula a La Fàbrica
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

20 h – TEATRE
Història d’un senglar (o alguna 
cosa de Ricard)
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

DIUMENGE 16

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

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

19 h – CINEMA
La hija
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Teatre: ‘Màsters’
Divendres 7 · 21 h · Espai Cultural L’Alcavot

L’obra ‘Màsters’, de la companyia L’Alcavot 
Teatre, torna a Castellar. El muntatge es va es-
trenar a Castellar l’any 2012 i  va tornar el 2015, 
amb algun canvi d’actors, a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu, i la tardor passada a l’Es-
pai Foc de Sabadell. Malgrat que és un espec-
tacle pensat per a divertir, també s’hi entreve-
uen temes que permeten rumiar i reflexionar, 
com la bulímia i l’anorèxia, l’homosexualitat, 
els problemes que un pot tenir pel fet de ser 
diferent, i la influència del tracte rebut a la in-
fantesa a l’hora de desenvolupar la pròpia per-
sonalitat.

Exposició: ‘Abstracció figurativa i altres’
De Rafael Aguilar · Del 10 al 28 de gener ·De 9 a 20 h · Espai Sales d’El Mirador

Exposició de pintures de tres generacions
La Taverna del Gall · Fins al 31 de gener · 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
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

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 07 EUROPA 
DISSABTE 08 ROS 
DIUMENGE 09 YANGÜELA 
DILLUNS 10 CASANOVAS 
DIMARTS 11 ROS 
DIMECRES 12 PERMANYER 
DIJOUS 13 CATALUNYA 
DIVENDRES 14 FENOY 
DISSABTE 15 PERMANYER 
DIUMENGE 16 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 

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

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

“Reparar injustícies sense crear justícia sempre acaba empitjorant la realitat.”
Desmond Tutu

@descobrintcastellar @willieroman @edunardu
Carrer Major Bosc de la Grevolosa Primavera de desembre

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

La font de la plaça Major als anys cinquanta. S’hi veu el xamfrà entre els carrers Major i del Cen-
tre, i aquesta obra feta pel picapedrer Josep Sampere. El fanal ornamentat de la font és obra de 
l’artista A. Clavell. Al davant, la zona enjardinada amb arbrat, parterres i fanals, i el passeig de la 
plaça Major, amb dues fileres d’arbres. ||AUTOR: DESCONEGUT || FONS: IMPREMTA CASTELLAR

Plaça Major, anys cinquanta

penúltima

27/12/21          
Carmen Arribas Guirado · 72 anys
02/01/22  
Sebastià Serra Salabert · 95 anys
02/01/22   
Eugenio Martínez Millán · 84 anys

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

Gemma Calaf

Desitjo que puguem 
acompanyar-nos amb 
més unitat el 2022

Psicopedagoga, terapeuta energètica i formadora en meditació L’
A

C
T

U
A

L
Als 21 va marxar a l’Índia complint un dels somnis de joven-
tut. En aquell país asiàtic s’hi va estar tres anys i va conèi-
xer Mukesh Dhiman, que la va introduir en la teràpia ener-
gètica. En ple confinament, ha fet sessions de meditació

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Soc calmada
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Un llibre?
‘El mecanoscrit del segon origen’
Quin plat t’agrada més?
La paella vegetariana
Un color
Lila
Un animal?
Gos
Un cantant?
Jack Johnson
Una pel·lícula?
‘La belle verte’ de Coline Serreau
Un moment per desconnectar?
La posta de sol
Un lloc per fer meditació?
La muntanya
Un viatge pendent?
Vull tornar a l’Índia

”

“

· Quan vas marxar a l’Índia ja te-
nies previst passar-hi tres anys?
D’entrada, tenia molt interès a anar-
hi sense guies i sense res premeditat. 
Hi anava amb un bitllet obert perquè 
no sabia si al cap de dues setmanes 
de ser-hi m’hi acabaria adaptant o 
no era el meu lloc.

· On vas anar de l’Índia?
Al principi, vaig arribar a Delhi. Vaig 
fer el Rajasthan, vaig anar a la ciutat 
més antiga de l’Índia, Varanasi. D’allà 
vaig anar a Rishikesh, al peu de l’Hi-
màlaia. Allà vaig conèixer Mukesh 
Dhiman, un home molt especial que 
em va ensenyar la teràpia energèti-
ca. Era un home molt humil, fuster de 
professió, i no era cap mena de guru. 

· A casa què et deien quan vas de-
cidir passar  a l’Índia tant temps?

M’ho van respectar molt. Em van 
veure tan decidida i que havia treba-
llat i estalviat per anar-hi, que em van 
acompanyar en la decisió. Quan feia 
dos anys que hi era, el meu pare em va 
venir a veure perquè volia conèixer 
com era el país i què m’hi havia atret.

· Decideixes tornar als 24 anys...
Sí, vaig sentir que havia après tantes 
coses que m’havia servit tant com la 
meditació o la teràpia energètica que 
les volia compartir. En tornar, vaig 
decidir que el primer que faria seria 
estudiar pedagogia. Aquí es demana 
una educació formal perquè després 
un missatge més informal pugui ser 
més escoltat. Vaig fer l’especialitat 
de psicologia i mentre anava estudi-
ant, anava treballant i vaig obrir un 
centre de teràpies i vaig començar a 
portar grups de meditació.

· Què és la teràpia energètica?
És un nom ampli que inclou dife-

rents formes de treballar, però bàsi-
cament té a veure amb la filosofia de 
l’aiurveda, que és la medicina de l’Ín-
dia, relacionada també amb la medi-
cina xinesa, l’acupuntura, i la tibe-
tana. Són les medicines més ances-
trals que tenim actualment i parlen 
del fet que som energia. Així, el nos-
tre cos físic està configurat d’un cos 
energètic que regula la nostra salut. 
L’estudi de la teràpia energètica té a 
veure amb el fet que el cos energè-
tic ha de retrobar la seva salut. Des 
de l’àmbit energètic es veuen mol-
tes més coses que una simple anà-
lisi de sang, que potser t’està dient 
que estàs perfecte.

· Arran del confinament, el ioga 
i la meditació han experimentat 
un ‘boom’?
Sí, trobo que en el moment que ens 
van posar entre quatre parets, la gent 
va necessitar eines per poder gesti-
onar emocionalment tot el que es va 

trobar en el seu dia a dia.

· Tu mateixa vas experimentar un 
canvi en les sessions de medita-
ció que feies...
Quan va començar la pandèmia, però 
encara no estàvem confinats, vaig 
començar a notar a la consulta que 
la gent venia molt angoixada, amb 
atacs d’ansietat. En el moment del 
confinament, les persones que més 
ho han patit són les que han tingut 
més dificultats per poder gestionar 
el món emocional. Llavors em vaig 
preguntar què podia aportar i vaig 
decidir fer una quarantena amb me-
ditacions diàries que vaig enregistrar 
i pujar a YouTube.

· I el ressò va ser impressionant.
Vaig pensar que a algú li podia ser-
vir. El resultat és que més de 20.000 
persones l’han fet. Em va començar a 
escriure gent de tot el món dient-me 
que estaven aprenent a meditar per 

primera vegada a la seva vida. Ara, 
cada lluna plena faig una meditació 
gratuïta a través de YouTube i faig 
formació en línia de meditació a tra-
vés de Zoom.

· Ara vius al Montseny. Com és 
la vida allà?
Ens hem organitzat amb els veïns. 
Tenim un hort comunitari. Cada fa-
mília aporta uns 30 euros mensuals i 
paguem una persona que se’n cuida. 
Als pobles del voltant hi ha super-
mercats i fleques.

· Un desig per a aquest 2022?
Desitjo que puguem acompanyar-nos 
amb més unitat. Últimament, estic 
notant molta crispació pel tema de 
les vacunes. No tenim la capacitat de 
dialogar o d’escoltar, crec que l’estem 
perdent. A les xarxes socials seguei-
xes persones que pensen com tu i 
quan et trobes algú que pensa dife-
rent, la confrontació és important.

 Jordi Rius


