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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

CINEMA | P20

SALUT | P 09

Biznaga de Plata
per a la cineasta
Cèlia Novis

4.700 firmes al Parlament
per revertir les retallades
al CAP de Castellar

LES ESCOLES SURTEN AL CARRER || Dimarts passat la comunitat educativa castellarenca va convocar una concentració als Jardins del Palau Tolrà com a colofó a les diverses jornades de vaga que
s’han fet en els darrers dies. La protesta va culminar amb la lectura d’un manifest contra les retallades, contra el nou calendari i currículum escolar, i també contra el 25% del castellà. || FOTO: Q. PASCUAL
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Castellar recicla el 50,5% dels residus
És el sisè municipi del Vallès Occidental que millor fa la recollida selectiva però encara és lluny del 60% fixat com a objectiu
RECOLLIDA SELECTIVA BRUTA · Origen domèstic i comercial
J. G.

Castellar del Vallès es manté entre
els municipis del Vallès Occidental
on es fa millor recollida selectiva.
En concret, segons les dades fetes
públiques pel Consell Comarcal del
2021, Castellar va aconseguir reciclar més del 50,5% dels residus generats a la població. Aquest percentatge situa el municipi en el sisè lloc
del rànquing del Vallès Occidental i
bastant per sobre de la mitjana comarcal, que és del 43%.
Tot i superar la mitjana comarcal, Castellar, però, no arriba a
complir els objectius de reciclatge
marcats per al desembre del 2021,
que són arribar a una recollida selectiva del 60%. Només Matadepera,
Ullastrell, Vacarisses i Palau-solità i
Plegamans han realitzat la recollida
porta a porta durant el 2021, fet que
contribueix clarament a arribar al
llindar del 60% en recollida selectiva. Aquest 2022 també s’estan afegint a la recollida porta a porta Rellinars i Sentmenat, i el mes d’abril
s’inicia a Sant Llorenç Savall.
Quant a volums totals, Castellar va tancar el 2021 generant

Orgànica
Vidre
Paper i cartró
Envasos
Voluminosos
Fracció vegetal
Tèxtil
Resta
Altres

passat de les 13.143 tones de l’any
de la pandèmia a les 13.406 tones
del 2021. Repartits per habitants,
cada castellarenc genera mitja tona
de residus a l’any, gairebé un quilo
i mig diari d’escombraries per castellarenc. La fracció resta es manté
força estable, al voltant de les 6.500
tones anuals des de fa 10 anys. Quant
a la recollida selectiva, s’aprecia un
augment considerable de la recollida de la fracció vegetal i del funcionament de la deixalleria que destaquen molt per sobre de la resta.
valoració del consorci de residus

Evolució de la recollida de residus a Castellar dels darrers 10 anys. || OBSERVATORI DE RESIDUS DEL VALLÈS OCCIDENTAL

un total de 13.406 tones de residus.
La fracció de resta (és a dir, el contenidor gris) és la més voluminosa
(6.600 tones) seguida de la fracció
vegetal (amb 1.932 tones). A més dis-

tància se situen la matèria orgànica (740 tones), paper i cartró (663
tones), vidre (513 tones), voluminosos (467 tones), envasos (465 tones)
i, finalment, tèxtil (106 tones). Per la

seva banda, la deixalleria va rebre
un total de 1.887 tones.
Si comparem les dades del 2021
amb el 2020 veiem que s’ha produït un lleuger augment, ja que s’ha

Després de donar a conèixer les
dades, el president del Consorci i alcalde de Matadepera, Nil López, ha
fet una valoració global de la situació a la comarca del Vallès Occidental: “Les dades de l’any 2021 ens
indiquen que ens queda camí per
fer en la millora del percentatge
de reciclatge. Hi ha fraccions,
com l’orgànica, en què hem de
millorar encara més i no podem
descuidar la resta. Es tracta de
poder assumir uns hàbits ciutadans, tal com també estem assumint hàbits de reutilització o de
prevenció de residus”.
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PROTESTA | SEGURETA VIÀRIA

Pedalant en record del Raúl
Més d’un miler de persones van sortir a la C-1415a a pedalar en record del ciclista atropellat mortalment el 19 de març
Guillem Plans

Quan van trucar al timbre de casa,
la família esperava que fos el Raúl,
que a aquella hora havia de tornar
de la sortida amb bicicleta amb els
seus amics. Però en obrir la porta
van trobar dos agents que els portaven la seva cartera, el mòbil i una
notícia terrible. Dissabte passat al
matí més d’un miler de ciclistes es
van concentrar a l’entrada de Terrassa en record del ciclista mort la
setmana passada per l’atropellament d’un conductor que va donar
positiu en el test de drogues. Després de diversos parlaments en què
es va insistir en el reclam de millores a la carretera C-1415a, entre
Castellar del Vallès i Matadepera,
la concentració massiva va pedalar fins al lloc de l’accident. El punt
quilomètric 20,8, on es va produir
la col·lisió entre dos turismes i tres
ciclistes, un dels quals el Raúl, que
tenia 44 anys. Els mossos d’esquadra van coordinar un operatiu per
facilitar que la mobilització transcorregués sense incidents.
La Federació Catalana de Ciclisme, els alcaldes per on transcorre la carretera (Castellar, Terrassa i Matadepera), el club esportiu
RCR19, amics, familiars, companys
i centenars de ciclistes atrets per la
convocatòria van voler participar
en la concentració feta a rotonda de
Can Peti, a l’entrada de Terrassa i
que connecta amb al C-1415a. “No
és un accident, és un assassinat.
No més morts de ciclistes”, clamaven samarretes dels assistents.
Les paraules més íntimes dirigides
al Raúl el recorden com una persona “noble i honesta”, marit i pare
d’un nen i una nena.
“Hem de donar seguretat
a la pràctica del ciclisme. S’han
realitzat millores a la carretera,
però són totalment insuficients.

Cal reforçar-ne la seguretat per
evitar els perills que encara hi
ha i endurir les accions contra
les actituds temeràries al volant
que poden causar accidents de
gravetat com aquest”, va declarar l’alcalde de Castellar, Ignasi
Giménez, que va ser present a la
trobada per donar suport als familiars i a l’entitat esportiva del ciclista mort. També va recordar que es
tracta d’una via “molt concorreguda per l’activitat econòmica i
les connexions entre municipis”,
però que cal “fer-ne compatibles
tots els usos”.
Per la seva banda, el president
de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana, va exigir
respecte pels ciclistes i també va
demanar endurir les accions contra la conducció temerària. Per
altra banda, l’alcalde de Terrassa,
Jordi Ballart, va reclamar a la Generalitat millores per la carretera, com eixamplar-la o, si calgués,
un carril bici.
Representants del club esportiu RCR19 van llegir un manifest davant la concentració ciclista per recordar el Raúl. Alhora,
van demanar lluitar “per un món
amb carreteres pacificades” i on
es respecti els ciclistes. També van
reclamar “carrils bici decents”
i van reivindicar la bicicleta no
només com una passió, sinó com
“un mitjà de transport que pot
salvar el planeta”.

La pedalada va concloure al punt quilomètric on es fa produir el fatal accident a la C-1415a, en el terme de Terrassa. || G. PLANS

dos companys a l’hospital

Malauradament, a més de la defunció del Raúl, el greu accident manté
dos companys hospitalitzats amb
situació preocupant a causa de les
gravíssimes ferides que van patir
per l’atropellament. En el mateix
moment de l’accident, l’autor de
l’atropellament va ser detingut pels
Mossos, i l’endemà va sortir en llibertat amb càrrecs.

Intervenció del president de la Federació Catalana, Joaquim Vilaplana, acompanyat dels alcaldes de Castellar i Terrassa. || AJ. CASTELLAR
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CRÒNICA | PLE MARÇ

El ple diu
‘No a la guerra’
També es va aprovar una moció contra el gir
del Govern espanyol a la situació del Sàhara
J.G.

Els darrers esdeveniments de la política internacional també van tenir el
seu impacte en el ple ordinari de març,
celebrat dimarts passat. D’entrada,
l’ordre del dia incloïa dues mocions
d’ERC i Junts sobre la guerra a Ucraïna, però finalment la Junta de Portaveus va acordar una declaració institucional consensuada. La regidora de
Cooperació, Àngela Bailén, va ser l’encarregada de fer lectura d’un text de
rebuig frontal al conflicte que recuperava el lema No a la guerra enarborat
per la societat catalana i espanyola en
anteriors situacions bèl·liques viscudes aquest segle.
“Cal manifestar i reafirmar el
no a la guerra com un principi essencial segons el qual s’afirma que les
guerres no poden ser mai l’instrument per resoldre conflictes ni tan
sols en el cas que les causes invocades puguin semblar justes a algú”,
va llegir Bailén. La declaració també
apunta que “aquest no a la guerra
no pot equiparar l’agressor i l’agredit, ni l’atacant i l’atacat. Això seria
tant com admetre que les dues parts
tenen la mateixa culpa i la mateixa responsabilitat. És per aquest
motiu que cal condemnar la invasió d’Ucraïna per part de Rússia i
l’inici d’una guerra de conseqüències imprevisibles que ja ha provocat víctimes innocents en una població civil indefensa”. En acabar
la lectura de la declaració l’alcalde Ignasi Giménez va “donar les gràcies

als membres del consistori que han
col·laborat per transformar les mocions en una declaració institucional”, així com als veïns del municipi
que han col·laborat en la col·lecta solidària amb el poble d’Ucraïna.
La part resolutiva del ple va incloure informar de la liquidació del
pressupost. Segons va detallar la tinent
d’alcalde de Finances, Yolanda Rivera,
l’escenari de pandèmia “continua condicionant els exercicis econòmics
i, per tant, l’any 2021 no ha estat un
any fàcil”. En concret, el pressupost
de l’any passat es tanca amb un superàvit de 6 milions després d’haver passat
dels 24 milions als 27 finalment executats amb incorporacions de romanents
del 2020, xifres que es van traduir en
una execució del 114% de les despeses
i del 54% de les inversions.
Com acostuma a passar en el
debat sobre la liquidació dels comptes, el percentatge d’inversions executades va centrar les intervencions
de l’oposició. Segons Rafa Homet, portaveu d’ERC, “l’Ajuntament recapta
molt més del que pot gastar i des de
fa temps insistim que cal modernitzar-ne l’estructura i el personal per
poder gastar el que la ciutadania necessita”. El portaveu de Junts, Pau
Castellví, va mostrar la seva “inquietud” pels 6 milions de superàvit. “El
fet que l’Ajuntament no hagi sigut
capaç de donar un destí a tot el que
s’ha recaptat ens hauria de fer reflexionar”, va dir. Com a rèplica, Rivera
va dir que el nivell d’execució està en la
línia d’altres administracions. Pel que
fa l’execució del 54% de les inversions,

Moment de debat durant el ple de març, que va tenir lloc dimarts passat a Ca l’Alberola. || R.G.

la regidora va matisar que si es miren
els números absoluts es va passar de
tenir 1 milió en inversions a executar
finalment més de 4 milions.
La part deliberativa va incloure
una moció d’ERC que aposta per implementar millores en la gestió dels equipaments esportius i que es va aprovar
per unanimitat. Tal com va justificar
Oriol Martori (ERC), en els darrers
temps “s’ha anat modificant molt
l’ús i la freqüència dels equipaments
esportius i, per tant, la planificació
és necessària i urgent”. Per part del
govern, el regidor d’Esports Nakor
Bueno va coincidir que “han canviat
els hàbits esportius, amb més aposta pels espais oberts, i estem d’acord
que ara és un bon moment per actualitzar el pla director d’equipaments i
ho farem amb l’ajut de la Diputació”.
La regidora de la CUP, Marga Oncins,
va proposar que també es tingués més
en compte “l’educació en valors esportius per al jovent i com a eina
de salut emocional que es pogués
oferir a les persones que no s’ho
puguin permetre”.
Junts per Castellar també va
aconseguir el suport de tots els grups i

l’abstenció de la CUP en la seva moció,
que proposa actuacions “per compatibilitzar el model d’economia circular que es vol impulsar des de l’administració en consonància amb la
legislació vigent a la Unió Europea,
amb els criteris de cooperació internacional al desenvolupament favorables a la promoció i l’enfortiment
d’una indústria tèxtil pròpia a països objecte de polítiques de cooperació”, segons va llegir Pau Castellví. La
qüestió és, va dir Castellví, “establir
criteris per l’enfortiment tèxtil als
països en vies de desenvolupament
i revisar convenis amb entitats que
poden fer un ús econòmic de la roba
que es recicla a Castellar”. Tot i el
vot favorable, el regidor de l’equip de
Govern Pepe González va expressar
alguns dubtes sobre el rerefons de la
moció. Per part d’ERC, Dolors Ruiz
va subratllar que en aquesta qüestió
el més important és “reduir la petjada ecològica” i, per tant, moderar
el consum de roba.
Finalment els grups d’ERC, Junts
i la CUP van presentar una moció per
“qüestionar la nova postura del Govern espanyol envers la situació

del poble saharaui”, segons va resumir la regidora d’ERC Núria Raspall.
Per tant, es “demana al Govern de
l’Estat espanyol que rectifiqui de
forma immediata el seu posicionament favorable a un pla d’autonomia del Sàhara Occidental, que és
contrari als drets del poble saharaui” i s’aposta per la via del referèndum, “posició que estava vigent des
de fa 50 anys”. L’equip de Govern, en
paraules de la regidora Bailén, va expressar “la incomoditat del seu grup
municipal” davant el canvi de rumb
que ha promogut el Govern central en
aquesta qüestió i és per això que van
optar per l’abstenció perquè la moció
pogués prosperar. “Som conscients
que per acabar amb el conflicte cal
reprendre el procés negociador cap
a una solució mútuament acceptable, com estableix Nacions Unides”.
El ple de març també va aprovar atorgar a títol pòstum la Menció
Honorària de la Corporació al poeta
sabadellenc però vinculat a Castellar des de la seva infantesa JosepRamon Bach i Núñez (1946-2020),
per la seva contribució a la literatura i la llengua catalanes.

CUP | SENTÈNCIA CASTELLÀ A LES AULES

La CUP retreu a ERC i Junts el pacte amb el PSC i els comuns
La CUP de Castellar es mostra molt
crítica amb la postura de Junts i ERC
quant a la resposta legal a la sentència
del TSJC que ratifica l’obligatorietat
d’impartir un 25% de classes en castellà a les escoles de Catalunya. En una
roda de premsa davant de Cal Targa,
dimarts passat, la portaveu Marga
Oncins va assegurar que el pacte
d’ERC, el PSC i els comuns, del qual
Junts es va desmarcar tot i anunciar inicialment el seu suport, per una
proposició de llei que modifica la llei
de política lingüística, per donar resposta la sentència del TSJC “acaba
amb la immersió lingüística”. Des
de la CUP asseguren que “reconeix
el castellà com a llengua vehicular,
integra la sentència del 25% de llen-

gua castellana a les aules, deixa en
mans dels centres educatius i dels
seus projectes lingüístics la presència del català i del castellà”. A
més, Oncins va asseverar que el pacte
“deixa els centres a la mercè de la
pressió dels tribunals per imposar
el català a les aules, retira el català com a llengua d’acollida de tots
els infants nouvinguts”. En paraules de la portaveu de la CUP, “mentre la CUP érem als carrers, ERC
i Junts eren als despatxos pactant
amb els comuns i els socialistes”.
Junts per Castellar va reaccionar l’endemà amb un comunicat per
“celebrar la rectificació de Junts
que deixa sense efecte l’acord”. Des
del partit puntualitzen que la recti-

ficació arriba després que les seccions locals de Junts, incloent-hi la de
Castellar, “féssim constar el nostre
profund desacord i indignació davant una decisió inicial presa sense
involucrar les persones afiliades,
simpatitzants o les agrupacions
territorials”.
acte reivindicatiu pel sàhara

La CUP de Castellar convida aquest
divendres a les 20.30 h a un acte reivindicatiu al c. Major 72, en què es llegirà
un manifest pel trencament de la neutralitat del Govern espanyol sobre el
Sàhara, a favor del Marroc, “una postura contrària al consens dels partits polítics del Congrés i dels acords
de les Nacions Unides”. || R.G.

Executiva de la CUP en la roda de premsa davant de Cal Targa, dimarts passat. || R.G.
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La comunitat educativa surt al carrer
Mobilització contra l’última reforma d’Educació del currículum i el calendari, i la sentència del 25% de classes en castellà
Rocío Gómez

La comunitat educativa s’uneix per
rebutjar la reforma del calendari i del
currículum escolar per al curs 22-23,
que va anunciar fa unes setmanes el
conseller d’Educació Josep GonzálezCambray. Després de les primeres jornades de vaga d’ensenyament i de les
manifestacions a Barcelona, que van
tenir lloc fa dues setmanes, dimarts i
dimecres passat, es va reprendre la
vaga amb dues jornades més de mobilitzacions convocades pels sindicats
majoritaris del sector. En total, cinc
dies de vaga unitària –amb seguiment
irregular als centres de primària i secundària de Castellar– en què també
es rebutja la sentència de l’obligatorietat del 25% de classes en castellà a les
escoles de Catalunya.
A Castellar del Vallès, dimarts
passat el conjunt de la comunitat educativa es va mobilitzar amb una concentració al punt de les cinc de la tarda
als jardins del Palau Tolrà. Representants de les direccions dels centres escolars, de les AFA, del consell escolar
municipal, del consell d’alumnes i de
SUMA+, amb el suport del regidor
d’Educació, Joan Creus, van llegir un
manifest que va reivindicar més recursos per a la inclusió, més plantilla, més
planificació i participació, per exemple,
per consensuar des del departament
amb els docents l’elaboració del nou
currículum escolar de primària, ESO i
batxillerat o el nou calendari que avança la tornada a l’escola, i la defensa del
model lingüístic català “com a model
d’èxit”. La concentració es va convocar sota el lema “L’escola no s’im-

Un grup
d’infants, mares
i pares i mestres
a la concentració
als Jardins del
Palau Tolrà
dimarts passat.
|| Q. PASCUAL

provisa, l’educació és cosa de tots i
totes, millorem la qualitat educativa”. De fet, entre els participants a la
concentració es podien llegir pancartes com “No és per les hores, és per
les millores”, “Sense català no hi ha
escola”, “Prou canvis, deixeu-nos
treballar!”, “Reversió de les retallades, recuperem drets laborals” o
“La nostra llengua, el nostre futur”.
En aquest sentit, el manifest va
criticar que el debat social sobre la
qüestió “s’està reduint a si els do-

cents fem més o menys vacances”.
El text subratllava que “és un debat
que va sobre la qualitat de l’educació. No ens queixem per les vacances sinó per les mancances”. El text
també va lamentar la unilateralitat
amb què s’han pres aquestes mesures,
perquè “cada centre educatiu necessita retrobar-se amb el seu projecte
original abans de la pandèmia, necessita estabilitzar-se i enfortir-se
de nou. Ara mateix no és moment de
canvis”. El director de l’escola Emili

Carles-Tolrà, Francesc Tresserras, recorda que les retallades en l’àmbit de
l’educació no s’han revertit, i posa damunt la taula el sobreesforç i adaptació de tots els centres durant la pandèmia. Les últimes reformes anunciades
i les circumstàncies anteriors han fet
que tota la comunitat s’hagi unit, explica el director. Des de les AFA, Marina Muntada, membre de l’associació
de l’Escola El Sol i la Lluna, assegura
que volen “mostrar el nostre suport
al professorat en la lluita per pre-

servar els seus drets, perquè també
són els drets dels nostres fills, i en
les reivindicacions. Les acollides,
els menjadors, les extraescolars...
De retruc tot queda afectat”. Justament, en el manifest també es va
demanar “comunicació, confiança
i línia de treball conjunta” entre els
centres i el departament, però també
entre les escoles i les famílies “per
una educació pública, inclusiva,
de qualitat, laica i amb tots els recursos necessaris”.
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INCLUSIÓ | MUSICAL ‘MAMMA MIA!’

Transportistes castellarencs
presents a les protestes de Madrid

El TEB celebra el Dia Mundial del Teatre

El Govern central rebaixa 20 cèntims per litre el preu del carburant
Tot i que l’aturada de transports ha
baixat d’intensitat després de les mesures que va anunciar el Govern central, David Segarra i Juan Ramón
Moreno són dos dels camioners castellarencs que continuen de vaga. “Segurament a finals d’aquesta setmana o a principis de la que ve haurem
de tornar a treballar, amb acords o
sense, però la mesura de rebaixar
0,20 € per litre el preu del carburant és insuficient. Tal com està el
preu actualment, és una misèria.
No soluciona res”, diuen. Però Segarra posa èmfasi en el fet que el sector
del transport, com a mínim els autònoms i les pimes, no només reivindiquen abaixar el preu del gasoil: “Són
moltes altres coses, com pujar i actualitzar els preu de cada viatge,
poder jubilar-nos als 60 anys o tenir
seguretat en les àrees de servei”.
Els transportistes no només han
fet vaga durant dues setmanes, també
han participat en marxes lentes, com
la que es va fer el 21 de març entre
Manresa i Zona Franca o la concentració de camioners que va tenir lloc a
Madrid divendres 25 de març davant
del Ministeri de Transports. “Divendres vam anar en cotxe quatre companys a Madrid. El sentiment, per a
mi, va ser d’alegria de veure milers
i milers de companys demanant el
mateix i que finalment accedissin a
reunir-se amb Manuel Hernández,
president de la Plataforma Nacional per la Defensa del Transport”.

Els camioners castellarencs Segarra i Moreno amb un company de Sabadell. || CEDIDA

La vaga del transport ha tingut un seguiment diferent al territori. A altres punts com Andalusia
l’aturada ha estat més contundent
i això es va provocar la paralització
de part de la distribució alimentària i l’activitat industrial: “Aquí a
Calalunya no hi ha hagut tant de
seguiment. O milloren les coses o
jo, per exemple, hauré de deixar
aquesta feina, deixar el que tenim
i perdre-ho tot”.
A banda de la rebaixa del car-

burant, el Govern i el Comitè Nacional del Transport de Carretera van
negociar altres aspectes com ajudes
directes de 450 milions, ajuts per
l’abandonament de professió i ampliacions del termini de venciment dels
crèdits ICO. En aquest acord però, no
està representada la Plataforma Nacional per la Defensa del Transport,
organització convocant de l’aturada,
que ha rebutjat l’acord per ser “un
pacte format per engrunes i propines”. || C. DOMENE

Després de mesos preparant l’obra
de teatre Mamma mia! (Inside), diumenge, finalment, a les 11 del matí,
TEB Castellar va poder estrenar
l’obra en un auditori ple de gom a
gom. L’espectacle que ofereixen els
usuaris i els monitors de la cooperativa ja és un esdeveniment esperat per bona part dels castellarencs
i castellarenques. A més, l’estrena
va coincidir amb el Dia Mundial
del Teatre.
La proposta que van presentar els actors i actrius diumenge és
una adaptació del musical Mamma
mia!, inspirat en les cançons més
conegudes del grup suec ABBA.
“Després de cancel·lar dues

vegades l’obra per culpa de la
Covid-19, l’11 de desembre i el 22
de gener, finalment la vam poder
fer i el públic va respondre, amb
èxit de convocatòria, i els nois i
noies van superar l’estat de nervis natural abans de cada representació i van aconseguir transmetre moltíssima alegria i ho van
donar tot dalt de l’escenari”, assegura el monitor ocupacional del
TEB, Sergi Truyols.
La proposta va acabar amb el
públic dempeus i una gran ovació.
“Vam passar una molt bona estona i ara ja ens estem centrant en
la propera, que si tot va bé, serà
al desembre”. || C. DOMENE

COMERÇ | FIRA

Es prepara la Fira de Sant Jordi
Comerç Castellar i l’Ajuntament
organitzen conjuntament la Fira
de Sant Jordi dissabte 23 d’abril
a la plaça Major. L’esdeveniment,
que es farà des de les 10 h fins a les
20.30 h acollirà parades de comerços, autònoms, entitats i associacions locals que s’ompliran de lli-

bres, roses i productes artesanals
relacionats amb la diada cultural i
tradicional catalana de Sant Jordi.
Per demanar la inscripció hauran
d’omplir la fitxa de sol·licitud de
participació i enviar la documentació requerida a Comerç Castellar. || REDACCIÓ
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El turisme revifa
per Setmana Santa
La reactivació dels viatges de l’Imserso i la
reducció de mesures Covid-19 es tradueixen
en un augment de l’activitat en el sector
Rocío Gómez

Les mesures de contenció de la
Covid-19 s’han relaxat en la recta
final de la sisena onada i són menys
estrictes que fa uns mesos, tant en
el dia a dia com en el protocol per viatjar. El sector del turisme comença
a agafar de nou el ritme després de
dos anys amb una aturada generalitzada quant als viatges de mitjana i
llarga distància. Des de l’agència de
viatges de Castellar, Ambartours (c.
Catalunya, 70), expliquen que el 2022
ha començat amb un repunt evident
de l’activitat turística, per exemple,
amb la reactivació dels viatges per a
gent gran de l’Imserso. “Des del 14
de desembre de l’any passat es van
començar a organitzar viatges de
l’Imserso a destinacions com les
Canàries, les Balears o Almeria.
Es nota que la gent en tenia ganes
i ho han agraït molt”, explica Laura
Triviño, responsable d’Ambartours.

A les portes de les vacances
de Setmana Santa, Triviño apunta
que els clients de l’agència es decanten per destinacions com Itàlia o Portugal, clàssics com París o Londres, o
una mica més lluny, amb escapades
a Noruega.
Ara bé, les reserves per a l’estiu
es concentren per viatges de llarga
distància, amb els EUA, Costa Rica
i Sri Lanka com a destinacions principals. “Hi ha un boom per aquests
països perquè han aixecat moltes
de les restriccions. També estem
gestionant viatges per a Egipte,
Turquia, Islàndia i Finlàndia”, concreten des d’Ambartours. “Tailàndia i Vietman també ens els demanen, i el Japó, però en aquest cas
encara està tancat al turisme i no
s’hi pot viatjar”, concreta Triviño.
“La gent no només vol sol i platja,
sinó que també triomfen les destinacions on el paisatge, la natura, són molt presents”, detalla. La
posada en marxa de vols directes a

Vistes de Nova York des del mirador Top of the Rock del Rockefeller Center. || J. R.

partir del juny a destinacions com
Mèxic, Los Cabos i Baixa Califòrnia,
també amplia el ventall per a l’estiu.
Arran de la pandèmia, “hem
notat que el paper de les agències
de viatges s’ha posat en valor, sobretot per a les gestions burocràtiques, que a causa de la pandèmia s’han multiplicat”. Tot i que
l’any passat el turisme de proximitat va revifar i es va consolidar a
causa de les restriccions imposades
per la pandèmia, la responsable de
l’agència apunta que el fet que per
entrar a molts països només dema-

nin la pauta completa de vacunació,
sense una PCR prèvia, afavoreix que
la gent s’animi a fer viatges llargs.
“Per a qui no s’animi a sortir fora
del país, per Setmana Santa li recomano visitar el Priorat, que té
pobles petits meravellosos amb
la ruta de la cultura del vi, o Tarragona, la gran desconeguda, però
alhora molt interessant. Una altra
bona opció és fer una escapada al
Delta de l’Ebre, ara que encara no
fa gaire calor i no hi trobem un dels
principals inconvenients, el mosquit tigre”, subratlla.

l’‘estalviatge’ de la generalitat

D’altra banda, per incentivar el turisme de proximitat la Generalitat
va posar en marxa la campanya Estalviatge per fer turisme d’interior a
Catalunya. La iniciativa consisteix en
ajudes per a escapades turístiques.
A través d’estalviatge.cat els usuaris
es podien registrar per comprar un
paquet turístic en una agència de viatges, amb descomptes de fins a 150
euros per viatjar entre l’1 de març i
el 29 d’abril del 2022, excepte del 9 al
18 d’abril, el període de vacances de
Setmana Santa.
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Quicktendr centra la seva estratègia
en esdeveniments de gran afluència

Propera restauració
de parterres de la
ronda Llevant

La ‘start-up’ castellarenca abandona la línia del repartiment a domicili

El cofundador i director general de Quicktendr, Cristian Castillejo. || Q. PASCUAL

L’alumnat de segon del grau mitjà
de Jardineria restaurarà aquesta
setmana els parterres de la ronda
de Llevant situats a la zona propera al molí del vent com a culminació del projecte de síntesi que han dut a terme durant el
curs i que també incloïa el disseny
d’aquest espai.
La intervenció, supervisada
per la Regidoria d’Espai Públic,
és una altra de les col·laboracions
que porten a terme el centre i
l’Ajuntament amb l’objectiu que
els i les estudiants duguin a terme
les pràctiques en espais exteriors
de titularitat municipal.
També formava part
d’aquesta iniciativa l’execu-

afluència perquè la gent conegui
la nostra marca i indirectament
quan la vegin en un restaurant ja
sàpiguen què han de fer”.
Entre els actes amb gran presència de públic hi ha els esportius
o musicals. Per exemple, aquest mateix cap de setmana Quicktendr serà
a l’Esperit de Montjuïc, que se celebra aquest cap de setmana al circuit
de Montmeló. “Hi posarem una
furgoteca i tots els assistents podran demanar amb Quicktendr
sense fer cues”. En esdeveniments
d’aquests tipus “els beneficis de
Quicktendr s’aprecien molt més
ràpidament que no pas en un restaurant. A l’establiment encara

L’alcalde, Ignasi Giménez, i la directora de Les Garberes, Berta Tasias. || AJ. CASTELLAR

Jordi Rius

La start-up castellarenca Quicktendr,
amb una app que permet consultar
la carta de bars i restaurants directament des del dispositiu mòbil, fer
la comanda sense intervenció del
cambrer i pagar directament des
del mòbil, afronta una nova etapa
consistent a fer-se present en esdeveniments que comportin gran afluència de públic.
“El 2021 vam decidir canviar d’estratègia perquè veiem que
els esforços per entrar i créixer
ràpidament en el món de la restauració era massa grans per al
retorn que hi havia amb el volum i
el reconeixement de la marca que
tenim”, adverteix el cofundador i director general de Quicktendr, Cristian Castillejo. Des del 2021 l’empresa
oferia la possibilitat de lliurament a
domicili, sobretot arran de la pandèmia, i “ha estat un error perquè el
‘delivery’ és molt complicat, a més
que hi ha les grans marques del
sector i és una guerra en què no
volem entrar, ja que és una activitat per la qual vam néixer nosaltres”. És per això que la companyia
castellarenca, que té la seu al Centre de Serveis, ha preferit “tornar
als nostres orígens, al codi QR i a
l’estalvi de cues”.
En tot cas, per tal que la gent
s’acostumi a fer la demanda pel codi
QR, Quicktendr “va a llocs de gran

hem d’educar tant el restaurador com la gent”, apunta Castillejo.
Per la setmana que ve, l’empresa emergent castellarenca ja ha
tancat un conveni amb una federació esportiva per oferir l’aplicació a
prop de 3.000 restaurants. Més endavant, també té previst tancar un
acord amb un representant esportiu que gestiona diferents tornejos.
Per portar a terme aquesta
nova etapa, l’empresa està fent una
ronda de finançament que també li
servirà per tenir presència a altres
mercats més enllà de l’estatal. En el
seu moment, va fer algunes proves a
Colòmbia i Holanda i ara vol expandir-se per Europa i la resta del món.

ció d’un projecte de restauració dels parterres de la plaça de
Lluís Companys, els que delimiten amb el carrer dels Garrofers,
que va dur a terme a principis de
març l’alumnat de segon del cicle
formatiu de grau superior de Paisatgisme i Medi Rural.
Precisament la setmana passada, l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i la directora de l’Institut de Jardineria i Agricultura
Les Garberes, Berta Tasias, van
signar un conveni de col·laboració
que regula aquesta propera actuació a la ronda de Llevant, com ja
es va fer anteriorment amb la intervenció a la plaça de Lluís Companys. || REDACCIÓ
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4.700 firmes al Parlament
per revertir retallades al CAP
La plataforma Lluita
per una Sanitat Digna
denuncia grans
mancances al CAP

Cristina Domene

Després d’un mes treballant intensament per recollir signatures i
donar-se a conèixer, la plataforma
castellarenca Lluita per una Sanitat Digna va anar divendres 25 de
març al Parlament de Catalunya
per exposar les seves reivindicacions. El col·lectiu es queixa de la
falta de recursos tant materials
com humans a l’atenció primària
de l’ambulatori de Castellar i demana que es reverteixin les retallades que va patir el centre sanitari l’any 2011.
Tres membres de la plataforma van anar al Parlament acompanyats de representants d’UGT i
CCOO, també de l’alcalde de la vila,
Ignasi Giménez, el tinent d’alcalde de l’Àrea de Salut, Joan Creus,
i el regidor de Cicles de Vida, Dani
Pérez. Una vegada allà es van reunir amb tres diputats del grup parlamentari socialista del Parlament
de Catalunya. Van poder mantenir
una reunió en què els membres de
la plataforma van exposar les seves
reivindicacions i queixes, i van lliurar el manifest. Seguidament, la
portaveu de la plataforma, Maria

Carme González, l’alcalde Ignasi Giménez i la diputada del PSC
Assumpta Escarp van registrar
les 4.700 signatures recollides a
la vila. González assegura que van
sortir-ne contents. “Va anar molt
bé, però una cosa és dir i l’altra
és fer. El grup parlamentari del
PSC es va comprometre a portar les nostres reivindicacions
al ple del Parlament”.
González també va expressar que els partits locals del PSC i
JxCat s’han compromès a fer força
comuna envers aquest tema: “És
la impressió que ens van donar
i ens ho van transmetre”.
La plataforma ha programat
una assemblea informativa el divendres 8 d’abril a les 19 hores a la
sala d’actes d’El Mirador per exposar a la ciutadania i als partits polítics de Castellar el que han fet fins
ara: “Exposar les reivindicacions
que van fer arribar al Parlament
i de les accions que tenim preparades. Tothom hi està convidat”.
Lluita per una Sanitat Digna
assistirà a la manifestació convocada per Marea Blanca diumenge,
3 d’abril, a les 12 hores a la plaça
Universitat, a Barcelona, per una
sanitat pública i de qualitat. La
plataforma també ha estat convidada per CCOO a la manifestació
que s’ha programat pel 7 d’abril,
coincidint amb el Dia de la Sanitat.
reunió també amb borràs

Abans de la trobada, però, la plataforma Lluita per una Sanitat Digna
va tenir una breu trobada amb la

presidenta de la cambra, Laura
Borràs, a través de la gestió de
Pau Castellví, de Junts per Castellar. “No vam poder aprofundir
gaire, però vam poder exposar
les queixes relacionades amb
les condicions de l’atenció primària a Castellar. Borràs es va
comprometre a tenir una segona reunió amb nosaltres i que
faria tot el possible perquè hi
assistís el conseller de Salut,
Josep Maria Argimon”, explica González. En aquest sentit,
Junts per Castellar ha emès una
nota de premsa en què confirma
que “totes les seves reivindicacions es traslladaran al conseller de Salut”.
El portaveu del grup municipal de Junts per Castellar, Pau
Castellví, ha indicat que “de seguida que vam saber que la plataforma es disposava a lliurar
al Parlament, únicament amb
el grup del PSC, les 4.700 firmes recollides a Castellar, vam
fer el possible, amb dos dies
de marge, perquè la presidenta Laura Borràs també rebés
els seus representants”. Junts
afegeix que seguiran treballant
per aportar solucions “mitjançant la via de la negociació
amb la Conselleria de Salut”,
i que “això necessàriament ha
de passar perquè cap grup,
de manera unilateral, s’apropiï per al seu benefici polític
d’una causa com aquesta, que
ens interpel·la absolutament
a tots com a castellarencs”.

Membres de la Plataforma amb representants de l’equip de govern, de CCOO, d’UGT i
diputats del PSC al Parlament. || PLATAFORMA SANITAT DIGNA

Membres de la Plataforma amb la presidenta Parlament i responsables locals de Junts. || JUNTS
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LA FOTO

Intercanvi de l’Escola El Casal amb un centre danès
L’Escola El Casal fa quatre anys que promou un intercanvi amb un centre proper a la capital de Dinamarca.
Aquesta setmana una vintena d’alumnes de secundària d’entre 14 i 15 anys d’un centre educatiu del municipi de Måløv està de visita per Castellar del Vallès. En concret, aquests estudiants desenvolupen un programa
d’intercanvi amb alumnes de tercer d’ESO d’El Casal dins de l’anomenat Exchange Project. Dins d’aquest projecte, es duen a terme diverses activitats curriculars en els àmbits d’anglès, cultura i valors i treball de síntesi
que es van iniciar el mes de setembre amb diverses propostes en línia i que es completa ara amb dos viatges: el
que estan duent a terme ara els alumnes danesos a Castellar i, al mes de maig, el que faran els alumnes castellarencs fins a terres daneses. Entre les activitats que s’estan fent aquests dies, s’ha inclòs una visita a l’Ajuntament de Castellar, on han estat rebuts aquest dilluns pel primer tinent d’alcalde i regidor d’Educació Joan
Creus, i de la professora d’El Casal Montse Gestí, a més dels alumnes castellarencs de 3r d’ESO del centre. ||
TEXT: REDACCIÓ || FOTO: AJ. CASTELLAR

Maria Rosa Ventura, Maria Rosa López,
Yasmina Martínez - referents de l’equip
d’atenció primària de PAFES de Castellar

Què faig jo per millorar la
meva salut?
Camino cada dia? Pujo escales o agafo
l’ascensor? Faig exercicis d’enfortiment muscular mentre estic assegut a l’ordinador o miro la televisió?
El Dia Mundial de l’Activitat Física
se celebrarà el dia 6 d’abril del 2022.
L’objectiu d’aquest dia és promoure
l’activitat física com a eina de salut
i benestar, i estendre els efectes beneficiosos d’aquesta pràctica enfront

L’actual.cat

el sedentarisme, un dels principals
factors de risc de mort als països occidentals. El Dia Mundial de l’Activitat Física és una de les eines amb
què comptem cada any per fer realitat el compromís per promoure hàbits de vida activa, tant per infants
i adolescents com per a persones
adultes i grans.
El lema mundial d’enguany és “Mou
la vida”. El 2022 la campanya específica per a l’atenció primària en el
marc de SumaSalut promogut pel
Departament de Salut és “activat i
comença a sumar”.
En els darrers anys, i amb la pandèmia de Covid-19 encara s’ha accentuat més, els nostres hàbits de feina

i d’oci han hagut de canviar, però no
per això s’han de convertir en hàbits
sedentaris. Segons l’Organització
Mundial de la Salut, l’activitat física
regular és un important factor protector per a la prevenció i el tractament de malalties cardiovasculars,
la diabetis tipus 2 i diversos tipus de
càncer. L’activitat física també és beneficiosa per a la salut mental, ja que
retarda i/o disminueix el deteriorament cognitiu i els símptomes de la
depressió i l’ansietat. A més a més
contribueix a mantenir un pes saludable i un benestar general.
L’OMS ha elaborat sis directrius
mundials que ajudarien a evitar cada
any entre 4 i 5 milions de morts si

L’actual TV

totes les persones es mantinguessin més actives físicament:
· L’activitat física és bona per al cor,
el cos i la ment.
· Qualsevol temps invertit en l’activitat física és millor que cap i com
més millor.
· Tota activitat física compta.
· L’enfortiment muscular beneficia tothom.
· Massa sedentarisme no és sa.
· Totes les persones poden beneficiar-se d’incrementar l’activitat física i reduir els hàbits sedentaris.
Des del nostre municipi s’ha apostat per un projecte de salut, iniciat
l’any 2016 i portat a terme pel centre
d’atenció primària, l’Ajuntament de
Castellar del Vallès i el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquest projecte va néixer amb
l’objectiu principal de fomentar els
hàbits saludables, així com millorar
les condicions de vida de la ciutadania. Promou la participació activa
dels usuaris en activitats comunitàries relacionades amb:
· Trobades d’espai social i cultural.
· Activitats motrius: esport, caminades.
· Espais de voluntariat: Creu Roja,
Càritas, etc.
· Activitats per a gent gran: informàtica, tallers de memòria.
Fer activitat física acompanyats
ajuda a ser constant i a sentir-se bé.
Per exemple caminar a l’aire lliure
acompanyats és la forma més fàcil
de millorar la salut i ajuda a reforçar llaços socials entre els ciutadans de Castellar.
Us animem a millorar els hàbits
saludables.
Suma-t’hi! Hi faltes tu!

Llorenç Genescà Ferrer

Agraïments
“En nom de dona”
Com a autor de la recerca que ha
contribuït a la modificació de la llista de carrers de Castellar del Vallès, incloent-hi noms de dona i de
diferents col·lectius de dones, i amb

Ràdio Castellar

motiu de la publicació “En nom de
dona”, adjuntada fa unes setmanes a aquest setmanari, m’agradaria fer arribar el meu agraïment pel seu ajut a: Josep Castells,
Montserrat Carner, Joan Daví,
Maria Àngela Rovira, Josep Maria
Costa, Concepció Costa, Gemma
Perich, Esteve Canyameres, Esteve Prat, Ester Planas, Àlex Portolés, Maria Carme Rossell, Belén
Teruel, Antoni Guàrdia, Angelina
Sayol, Magda Usart, Antònia Ferrer, Paquita Cledera, Cinta Calvó,
Caterina Rovira, Maria Carme Rosell, Maria Ramon, a l’Arxiu Municipal i l’Ajuntament de Castellar
del Vallès, i al Centre d’Estudis de
Castellar - Arxiu d’Història, pels
estudis del procés a les tres acusades de bruixeria, publicat a la
revista Plaça Vella i el treball de
buidatge de les actes municipals.

Antoni Comas

El cos i la seva imatge
Hi ha moltes persones que es preocupen potser excessivament de
la seva imatge, per la impressió i
impacte que poden fer als altres.
Però sempre és bo que no s’exageri la nota.
Però fins i tot pot ser útil per a les
seves relacions socials.
Tenir cura del cos, si s’utilitza i es
fa amb la finalitat de millorar la
imatge exterior, pot ser convenient, però enfront d’aquesta preocupació o obsessió hi ha respectar
i mantenir el nostre cos no solament perquè duri més sinó perquè puguem gaudir d’una vida en
les més bones condicions.
El cos necessita un manteniment
i unes revisions periòdiques per
conservar-lo convenientment.
Això que es fa usualment sense
dubtes amb un cotxe, amb més
motiu s’ha de fer amb el nostre
cos que, a diferència del cotxe,
no es pot substituir per un altre,
quan falla.
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La Vallesana

U

na vegada més pujo
al meu poble nadiu
en la Vallesana. Per
a la immensa majoria de castellarencs,
el fenomen Vallesana esdevé tan
arrelat com can Barba, cal Pascuet, cal Villaró o cal Datzira, sense
que això que estic dient pugui entendre’s com un menysteniment
envers altres establiments, entitats o negocis de la vila...
Avui, davant meu ha pujat al vehicle una noia carregada amb un
patinet elèctric plegat.
Afortunadament, les dificultats
per accedir-hi han estat mínimes.
De ben segur l’edat i l’envejable
estat físic de la passatgera, sumat
a la bona predisposició d’altres
usuaris, ha minimitzat el problema al màxim.
Aquesta situació del tot anecdòtica m’ha portat a la memòria, el record d’un fet relativament recent.
El darrer Nadal que vam poder
baixar la meva mare, Trini, a
dinar a casa ho vam fer amb la
Vallesana.
Per la seva mobilitat reduïda i el
seu malmès estat d’ànim a l’hora d’emprendre grans aventures motrius, defenso que la vam
encertar de ple amb la pensada.
Tant d’anada com de tornada vam
poder constatar la comoditat del
desplaçament i la predisposició
del xofer a l’hora de baixar la plataforma d’accés i d’acomodar-la
al lloc. Continuo...

Pau Castellví*

Per una salut pública
digna, per sobre de tots
els colors polítics

U

ns dies després d’una
primera reunió de treball entre la Plataforma
de Lluita per la Salut
Digna i Junts per Castellar, el divendres 25
de març des de Junts vam poder facilitar a l’entitat castellarenca una reunió al Parlament amb la M. H. Presidenta Laura Borràs, en representació
de les més de 4.700 signatures recollides a Castellar a favor de la prestació d’atenció continuada a les nits
al nostre CAP (un servei que actualment, per llei, ja s’hauria d’estar prestant), així com per restituir els altres
serveis que es prestaven abans de la
crisi. La presidenta del Parlament va
recollir les reivindicacions de la plataforma i les ha traslladat al conseller de Salut, Josep Maria Argimon,
per tal de poder implementar solucions reals a aquestes problemàtiques.
Posteriorment a aquesta primera
reunió, la plataforma també va tenir
una reunió, de bracet de l’alcalde, Ignasi Giménez, amb el grup del PSC
al Parlament, amb qui van lliurar les

PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

“14-03-1914”. || JOAN MUNDET

L’inspector de La
Vallesana apareixia
per sorpresa i causava veritable terror
entre els més joves

firmes recollides.
Des de l’equip de Junts per Castellar,
continuarem la tasca que fem des de
fa molt temps per trobar solucions a
les problemàtiques que pateix el nostre CAP i la nostra salut pública, una
tasca discreta, que hem pogut fer sobretot des de fa 10 mesos quan Junts
va assumir la cartera de Salut al Govern de la Generalitat, intentant activament incidir sobre la conselleria.
Cal posar en valor que el Govern de la
Generalitat, amb el conseller Argimon
al capdavant de Salut i del conseller
Giró al capdavant d’Economia, ja ha
fet una gran tasca incrementant un
15% el pressupost de salut per al 2022
i adoptant el compromís de revertir
totes les retallades de governs anteriors en aquest àmbit. Per aquest motiu,
creiem que la via amb més potencial
per aconseguir els objectius que ens
hem proposat com a municipi en matèria de salut (definits pel ple municipal), és la via de la negociació amb
la conselleria, fent pinya els diversos
grups més enllà del color polític, conjuntament amb la societat civil organitzada. Això necessàriament ha de
passar perquè cap grup, de manera
unilateral, s’intenti apropiar pel seu
benefici polític de la reivindicació.
Ja per acabar, des d’aquí voldria agrair
la tasca de les persones que han posat
el seu granet de sorra per fer possi-

Quan jo vaig començar a moure’m
amb “la valle”, pel cap baix, cobrien el servei tres persones: l’expenedor del bitllets, el conductor i
el revisor que a mig camí donava fe que tothom havia pagat i,
alhora, despatxava en marxa els
bitllets als passatgers que havien accedit al vehicle en les parades a mig trajecte.
Moltes vegades a aquestes tres
persones se’ls afegia una quarta que causava veritable terror
entre els usuaris més joves: l’inspector. Solia aparèixer per sorpresa i la seva missió no era altra
que fer la comprovació de la nu-

meració dels tiquets, quan molta
gent ja no sabia on dimonis els havia
entaforat... Aquella fou una època
d’angoixes malaltisses i de molts
temors forassenyats en què fins la
gorra de plat de l’agutzil de l’Ajuntament portava implícit un respecte fora de mida.
Afortunadament, en general, el
temps han anat posant les coses
al seu lloc.
Un sol professional és suficient per
interpretar tots els papers de l’auca durant el viatge.
Tot i això, el passatge és força més
deshumanitzat i el curt trajecte ja
no s’aprofita per fer safareig com

abans. Ara tothom va a la seva: allò
que en diuen multiculturalitat, ens
fa pagar aquest peatge. Els vehicles tampoc tenen les “panes” amb
què ens havien obsequiat anys enrere i que et donaven l’excusa de
criticar, subliminalment, els amos
de l’empresa.
Bé, ja soc a Castellar. Bo i absort
en la redacció d’aquest text, m’he
adonat que m’he saltat tres parades reglamentàries.
Ara només tinc dues alternatives: o baixar a la pròxima i desfer
el camí caminant o no moure’m,
amagar-me sota el seient per tornar a Sabadell i reiniciar el viatge.

ble aquesta mobilització cívica i política que està permetent que els que
tenim diàleg amb la conselleria, activament, tinguem encara més força
per aconseguir que el nostre CAP
presti el servei d’atenció continuada a la nit, així com millorar l’atenció
primària, la presència d’especialistes
i les emergències mèdiques al nostre
municipi. L’equip de Junts farem tot
el que estigui a les nostres mans perquè això passi.

El canvi del nou currículum de primària, ESO i batxillerat, la manca de planificació del Departament d’Educació
de la Generalitat, el desplegament deficient del decret d’inclusió, la necessitat d’ampliar i donar estabilitat a les
plantilles dels diferents centres educatius i la manca de garanties que es
mantindrà del model lingüístic català
com a model d’èxit són algunes de les
reivindicacions legítimes dels docents
catalans que fem nostres.
És evident el descontentament dels
i les mestres de Catalunya. També el
fet que un col·lectiu desmotivat, que se
sent agredit i poc valorat, no és una garantia que els nostres fills i filles rebin la
millor educació possible. Calen recursos humans, materials i de formació del
professorat per assegurar una educació de qualitat i a l’abast de tothom. Si
volem que hi hagi igualtat d’oportunitats per a tothom, hem de oferir una
educació capaç d’atendre les necessitats de l’alumnat.
Els dos anys de pandèmia han estat
temps complicats per a tothom i entre
els col·lectius més afectats destaca els
dels mestres, que s’han hagut de reinventar per adaptar-se a la nova situació
amb els centres oberts i amb confinaments constants. A poc a poc estem
tornant a la normalitat, però això no
pot significar que tornem a les retallades i a la manca de recursos humans.

Necessitem projectes educatius sòlids
i coherents. L’educació és una aposta de país, però és impossible tenir
bones escoles i instituts si estem improvisant contínuament i perpetuem
les seves mancances.
El contingut del manifest també serà
tractat al Consell Escolar Municipal,
dilluns, i portat al proper ple municipal. Tot el suport a la nostra comunitat educativa!

*Regidor portaveu de Junts per Castellar

Ignasi Giménez*

El nostre suport a la
comunitat educativa

D

es d’aquestes pàgines
volem donar suport a
la comunitat educativa de Castellar, que dimarts es va manifestar
als Jardins del Palau Tolrà.
Cal insistir, una vegada més, en la necessitat de garantir una educació pública, inclusiva, de qualitat, laica i amb
tots els recursos necessaris per poder
atendre l’alumnat com cal.

*Alcalde
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Dani Pedrosa es passa
a les quatre rodes

El pilot provador de KTM Dani
Pedrosa participarà en els pròxims
mesos en tres curses del Super
Trofeo Lamborghini, amb el prestigiós equip FFF i al volant d’un
Lamborghini Super Trofeo Evo2.
El castellarenc ha pogut provar

el cotxe en un test a Imola (Itàlia)
aquesta setmana i farà parella amb
el suís Antonin Borga, pilot de contrastada experiència en prototips i
GTs. Imola, Misano i Algarve seran
les tres curses en què participarà el
pilot, de les sis que té el campionat.

Setmana d’infart per al CB Castellar
Quatre partits en set dies han fet recuperar el ritme a l’equip, que ja es prepara per a la segona fase de la competició

Albert San Andrés

Han canviat molt les coses en pocs dies
per al CB Castellar: de perdre el ritme
de competició pels continus ajornaments, a veure’s saturat de partits en
tres setmanes. L’obligació d’haver de
jugar tots els partits de cop per tancar
la primera fase de la competició ha fet
que l’equip jugui un total de quatre partits en set dies. Una bogeria que ha fet
que l’equip pugui recuperar el ritme de
competició que ha perdut en els últims
tres mesos per encarar amb garanties
la segona fase, en què lluitarà per evitar el descens.
Amb quatre partits pendents, els
groc-i-negres en fa dues que juguen dos
partits per setmana, però aquesta s’ha
convertit en bogeria. Quatre partits en
set dies, un ritme d’NBA per a un equip
amateur que està acostumat a jugar-ne
només un en aquest període. La gira s’ha
saldat amb tres derrotes i una victòria,
però amb bones sensacions de cara a la
recta final de la temporada, que començarà en tres setmanes.
Aquesta segona fase acollirà, d’una
banda, els quatre primers de cadascun
dels tres grups que jugaran per l’ascens
i la victòria absoluta en la Copa Catalunya. De l’altra, els equips classificats
entre el 5è i el 12è –en què es troba el
Castellar– quedaran repartits segons
classificació en sis grups de quatre, en
què el primer salvarà la categoria automàticament, el segon i el tercer promocionaran per mantenir-la i el quart
baixarà directament.
En aquest camí, i obligat a resoldre els partits ajornats abans del
final d’aquesta setmana, els de Quim

El partit del Puigverd contra el Sant Josep ha estat l’única victòria dels quatre disputats. || A. SAN ANDRÉS

P. Alarcón van haver de programar els
partits en un període de temps curt i
la victòria contra el cuer, el Lliçà, va
ser el primer fa dues setmanes. Per a
la passada van quedar els duels amb
el líder Montgat, al Puigverd, la visita
a la pista de Sant Gervasi i la del Sant
Josep d’aquest dimarts, amb la jornada entremig de Lliga amb aquests últims al Puigverd.
Davant de la UE Montgat fa dos
dimecres, els locals no van tenir opció

contra un dels equips forts de la categoria. Tot i això, van caure per només set
punts de diferència (69-76), mostrant
una bona versió en el joc d’equip i amb
un Albert Germà sublim, que va anotar
un total de 24 punts, dos menys que en el
partit anterior, de manera que van agafar el lideratge de l’equip davant la ja prolongada absència d’Albert Cadafalch.
Dissabte, la visita va ser al Sant
Gervasi de Mollet, per disputar un duel
d’iguals en què el Castellar tenia les espe-

rances de repetir la victòria de la primera volta. Tot i dominar el segon i el tercer
quart, els tirs lliures van ser decisius en
l’últim, decantant la victòria per als locals per 81-73 amb Germà com a màxim
anotador del partit amb 34 punts.
Diumenge, un clàssic del bàsquet
català en hores baixes, el Sant Josep, va
visitar el Puigverd, en un duel que es
preveia força ajustat per la classificació dels dos equips. Amb dues victòries més que el Castellar, els de Badalona

no van ser rival pels groc-i-negres, que
ja des del primer quart van aconseguir
una renda de 15 punts (26-11) i de 20 al
descans (44-24). Novament, el tir exterior va ser l’arma més potent del conjunt
local, que amb un espectacular Germà
–aquesta vegada amb 24 punts i quatre triples– van desmuntar al Sant Pep,
que només es podia apropar al marcador en els minuts finals, en què aconseguien fer demanar l’hora als locals amb
un parcial de 13-28. La diferència, però,
era insalvable i es va acabar amb la victòria per 74-67.
Però aquest dimarts es va capgirar la història viscuda el diumenge i va
ser justament a l’inrevés: el Sant Pep
amb avantatges de fins a 22 punts, dominant tot el partit i ensurt del Castellar en els últims minuts col·locant-se a
només un punt. El resultat, gairebé el
mateix, 75-67 a favor dels badalonins,
que també s’emporten l’average per
només un punt.
“L’equip cada vegada està millor. Estem començant a jugar bé
a bàsquet, a jugar en equip, a passar-nos la pilota, a fer moviments
llargs,acontribuirtotsunamicamés,
ja que fins ara hi havia poca consistència. El partit del Sant Gervasi és
un clar exemple: estem tota l’estona
dos punts amunt, dos avall perquè hi
ha bona defensa però ens va fallar la
punteria. El que més importa és anar
fent passos, i la victòria amb el Sant
Josep n’és un altre” va explicar el tècnic Quim P. Alarcón. “Hem d’arribar a
l’abril amb l’equip més fet i més unit
que mai perquè volem salvar la categoria”, conclou.
Aquest dissabte, l’equip conclou
la primera volta al Masnou.
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De la Vega
debuta al
nacional
Després del desencís en la primera prova
de la temporada al català de muntanya,
l’Alta Perfumeria Team ha decidit fer el
salt al campionat d’Espanya i deixar de
banda el català, en què no van quedar
satisfets per diversos motius de pes a
Alcover i que els va desmuntar la plani-

ATLETISME | C. D’ESPANYA

Rivera, 5a al
Campionat
d’Espanya
Laia Rivera arrodoneix el seu gran
mes en competició amb una cinquena plaça en llançament de pes en el
XXXV Campionat d’Espanya de pista
coberta sub-16 disputat a Sabadell.
La llançadora del CA Castellar
va poder completar el cicle iniciat la
setmana passada en el Campionat de

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

Victòria de
tràmit per a
l’FS Castellar
La ratxa de l’FS Castellar segueix i
ja són vuit les jornades consecutives
sense perdre i en què només ha deixat
escapar dos punts. El cap de setmana passat els taronges van sumar tres
punts de tràmit (5-2) contra el Sant

ficació per la temporada 2022 per causes alienes a l’equip.
Per aquest motiu, aquest cap de
setmana Xavi de la Vega va debutar en
la primera cita de la temporada del nacional amb la disputa de la Subida Peñas
Blancas de Estepona celebrat a la localitat andalusa.
Amb una competència més ferotge que al català, De la Vega va quallar una
bona actuació i va finalitzar en novena posició en la categoria I, en què va haver de
lluitar contra els elements i contra vehicles de potència superior, com el Ginetta G55 del guanyador Manuel Avilés, el
Ford Fiesta R5 de Gerard de la Casa o
diversos BMW M3.
La pluja de fang que va caure dijous

a la nit va deixar el tram molt relliscós i
l’equip va optar per muntar slicks els dos
dies de competició. Dissabte van marcar
el millor crono personal i es van classificar amb bones sensacions. Diumenge
la pluja també va fer acte de presència,
però va escampar, cosa que va permetre
altes velocitats en un tram molt ràpid.
Javi Villa (BRC BR53) va ser
el guanyador absolut de la prova
amb una barqueta, acompanyat per
Mario Asenjo (Silver Cars3) i Javi
Rodríguez (BRC B49). Avilés es va
emportar la categoria I, seguit de
Gerard de la Casa amb el Ford Fiesta de
tracció total arribat del Mundial de ral·
licròs i Jorge Pérez (Porsche 911 GT3).
|| A. SAN ANDRÉS

L’Alta Perfumeria Team ha debutat amb nota al nacional de muntanya. || CEDIDA

Catalunya en el mateix escenari, on
va aconseguir un llançament d’11,99
que li va garantir la mínima.
Rivera va aconseguir el seu millor llançament en el cinquè intent,
en què va marcar 11,72, uns centímetres menys que la seva millor marca i
a només 48 cm del podi. Andrea Njimi
Tankeu (CA Olímpia) va ser la guanyadora amb un llançament de 14,16, seguida per Nerea López (CA Valladolid) amb 13,33 i Gemma Dacosta (At.
Vila de Cangas) amb 12,20.
Pel que fa al control de combinades de Palafrugell, Lucía Zorrilla va
obtenir el vuitè lloc de la classificació
general amb 1878 punts, mentre que
la seva companya Irati Hernández va
ser onzena amb 1534.

En el Trofeu Pepe Berlandino
de marxa en la pista d’atletisme del
CEM La Mar Bella de Barcelona, Daniela Gaitán (sub-14) va aconseguir la
victòria en els 3.000 m amb un temps
de 17:10,6 s, mentre que Núria Blasco
va ser novena amb 19:09,7.
En sub-12, Bernat Piña va ser
setè (17.44.9) en els 2.000 m i Raúl
López vuitè (17:44,9). Biel Pérez va
ser desqualificat. Sara Sáez (19:10) va
ser 21a en sub-12. Jan Astals (sub10)
va ser novè, pel davant del seu company Rodrigo Herrero en els 1.000 m.
En el Memorial Llorenç Cassi
de llançament disputat a la pista del
Prat de Llobregat, Carla Serral va ser
sisena en martell amb un millor llançament de 39,29. || REDACCIÓ

Rivera durant l’actuació en la fase final del Campionat d’Espanya. || CEDIDA

Julià de Ramis, equip acomodat a la
part mitjana de la taula.
L’empat de l’anterior jornada enfront del Manlleu (3-3) ha fet reaccionar als de Darío Martínez, poc disposats a tornar a cedir punts a casa i
amb l’objectiu fixat en el títol de Lliga
i l’ascens de categoria.
Contra el Sant Julià, l’equip va
resoldre per la via ràpida en la primera part, amb gols d’Oriol Fantova
(9’), Álex Martínez (14’), Ángel Olivares (16’) i Txec Tarruell (20’), però
el rival es va proposar complicar-li la
vida als taronges, aconseguint dos gols
en l’inici de la segona. L’equip va saber
reaccionar i encara va tenir força per

a fer el cinquè en l’últim minut, obra
de Marc Mas.
Tres punts que serveixen per
continuar mantenint la diferència de
tres punts amb el Parets FS, equip que
encara no ha descansat i amb el qual
s’enfrontaran la pròxima jornada en
un duel de màxima altura.
En la primera volta els de Martínez van golejar per 6-3 el Parets, quan
cap dels dos equips era a la zona més
alta, i ara es preveu un duel al màxim
nivell, que si bé no serà definitiu –encara restaran set jornades més i el
Parets ha de descansar– pot definir
la moral del guanyador de cara a la
recta final de la temporada. || A.S.A.

16a victòria de la temporada de l’FS Castellar contra el Sant Julià de Ramis. || A.S.A.
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Empat amb el Cerdanyola
La UE Castellar suma un punt (1-1) i perd dos jugadors per lesió

L’Escuderia T3, guardonada
per la Federació Catalana
L’Escuderia Tot a les Tres de Castellar –més coneguda com a T3– va ser
guardonada per la Federació Catalana
d’Automobilisme pels seus 25 anys de
filiació. L’equip castellarenc, amb tres
dècades d’història, continua treballant
per tornar a tenir motor a Castellar.
Els esforços de la T3 en els últims anys per recuperar la competició
a Castellar el 2020 van sofrir un bon
contratemps, any que estava previst
recuperar les curses socials en el cir-

cuit dels Saulons, clausurat fa set anys,
i que per culpa de la pandèmia es van
haver de cancel·lar.
Tot i que no serveix ni de lluny de
desagreujament, la Federació Catalana va entregar recentment una placa
al president, Quico Pèlachs, i a un dels
membres fundadors, Jordi Pujol –juntament amb Isidre Carner, Joaquim Casado, Lluís Romeu i Jordi Rafi–, pel 25è
aniversari de filiació en aquesta entitat. || A. SAN ANDRÉS

La UE Castellar segueix sense guanyar, però la millora mental està sent evident. || A. SAN ANDRÉS

Una UE Castellar en línia ascendent
aconsegueix un empat (1-1) contra
un rival directe com el Cerdanyola B i cau a la sisena plaça. Un penal
no xiulat a les acaballes del partit va
poder canviar el resultat final pels
locals, que tornen a perdre dos jugadors per lesió.
La 22a jornada de Lliga va portar un dels duels més interessants
que es podien veure en la categoria,
amb dos dels equips que més futbol
de toc fan del grup IV de Segona
Catalana. Ja ho van demostrar en
el partit de la primera volta (1-2) i al
Joan Cortiella ho van tornar a fer.
Un partit perillós per als castellarencs contra el quart classificat, en
què havien de sumar els tres punts
per poder-lo superar.
El filial es va avançar en el

minut 38 (Anouar Ibrahman) després de veure com uns minuts abans
Marc Ruano fallava una ocasió de gol
a porta buida. No va ser fins a la segona que un Castellar llançat, després de l’entrada de David López i
Álex Alfonso, va aconseguir igualar
el partit amb gol de Carlos Saavedra,
que va deixar l’extrem per ocupar
la punta en detriment dels dos jugadors que havien ocupat el lloc en
la primera part: Marc Estrada, que
va ser canviat per Álex Moreno al 15
per lesió, i Ruano, que es va tornar
a desencaixar l’espatlla, com ja li va
passar a Sabadell.
Els dos rivals van oferir un
bon partit de futbol, amb una segona part oberta en què el Castellar
de vegades va dominar més, però
en què l’equip verd també en va gau-

dir per guanyar.
La jugada més polèmica va arribar en la recta final del partit, amb
un penal no assenyalat sobre David
López que podria haver decantat la
balança al costat local, de manera
que es va repetir la situació que es va
viure fa tres jornades amb el mateix
jugador. Amb l’errada arbitral es va
arribar al terme del partit, i els dos
equips van marxar amb un regust
agredolç i van perdre la quarta i cinquena posició per la victòria del Gironella (3-4) contra la Pirinaica, que tot
i perdre després de 13 jornades, no
veu afectada la renda d’onze punts,
ja que el Joanenc va descansar.
La jornada que ve, l’equip visitarà el Ripollet (diumenge, 12.00
h), equip que va empatar a casa del
Berga. || A. SAN ANDRÉS

Quico Pèlachs i Jordi Pujol amb la placa commemorativa. || CEDIDA

16

DE L’1 AL 07 D’ABRIL DE 2022

esports

classificacions

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J22

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J22

C. CATALUNYA · GRUP III · J21

2A CATALANA · GRUP 1-1 · J04

2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J08

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

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

Sant Adrià - Lliçà
93-36
Santa Coloma - Mataró
77-60
Círcol - El Masnou
76-52
Pia - Granollers
47-104
CB Castellar - Sant Josep 74-67
Sant Gervasi - Montgat
78-103

Barberà - HC Castellar
Olesa - Mollet
Cubelles - Cerdanyola
Sentmenat - Ripollet

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Sabadell B
55 21 18 1 2
FC Pirinaica
43 21 12 7 2
FC Joanenc
32 20 8 8 4
CF At. Gironella
31 20 9 4 7
FC Cerdanyola B 31 21 9 4 8
UE Castellar
30 20 8 6 6
CE Berga
27 20 7 6 7
UD Tibidabo TR
26 21 6 8 7
CFU Can Rull RT 26 21 8 2 11
CF Ripollet
24 21 6 6 9
UE Avià
24 20 5 9 6
Natació Terrassa 22 20 4 10 6
UD Can Trias
17 20 4 5 11
CE Sallent
16 21 4 4 13
UD Calaf
16 21 4 4 13

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
49 20 16
Parets FS
46 21 15
R. Santa Coloma 43 20 13
CE Vacarisses
40 20 13
CFS C. Mataró
39 21 13
Vilamajor CFS
34 21 11
Sant Julià R. FS
31 21 9
CFS Lloret
28 20 8
CEFS Manlleu
28 21 8
Sant Cugat FS
26 21 8
Girona EFS
21 20 6
AE Montornés CFS 18 21 5
CF Badalona Futsal 14 19 3
FS Pineda de Mar 12 20 3
Ripollet FS B
11 20 3

1 3
1 5
4 3
1 6
0 8
1 9
4 8
4 8
4 9
2 11
3 11
3 13
5 11
3 14
2 15

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

UE Montgat			 21 18 3
UB Sant Adrià			21 17 4
Círcol Cotonifici			21 17 4
CB Granollers			20 15 5
CB Santa Coloma			21 14 7
El Masnou Bàsquetbol		20 11 9
UE Mataró			 21 10 11
CB Sant Josep			21 8 13
Sant Gervasi			21 7 14
CB Castellar			21 6 15
Basquet Pia Sabadell			21 2 19
CB Lliçà d’Amunt			21 0 21

6-6
1-5
6-4
7-6

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

Cerdanyola CH
CP Cubelles
UEH Barberà
Mollet HC
HC Castellar
Club Olesa Patí
HC Sentmenat
CH Ripollet

18
18
18
17
12
11
10
8

10
10
10
10
10
10
10
10

5
6
5
5
3
3
3
2

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

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
23
CV Roquetes
21
Panteres Grogues 16
CEV L’Hospitalet 12
CV Rubí
7
CV Martorell
7
AVA Ametlla Verd 3
Pia Calella
-1

8
8
8
7
7
8
7
7

7
7
5
4
2
2
1
0

1 0
0 1
1 2
0 3
1 4
1 5
0 6
0 7

3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J08
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Barberà B
17
Panteres Grogues 17
CV Terrassa 2013 15
FS Castellar
14
Escola Orlandai
9
CVAA Llars Mundet 8
Igualada VC
7
La Salle Bonanova 6

8
8
8
8
8
7
7
8

2
2
3
2
2
1
1
1

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

4A CATALANA FEMENÍ · CLASS. 2 · J08

ESCACS

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Gavà B
E. Pia Calella
CV Els Arcs
CV Viladecans
CV Blanes
CV Vilanova Blau
CV Sant Adrià Lila
FS Castellar B

19
18
17
13
11
8
6
0

LLIGA CATALANA · J08

Sant Quirze B - Castellar A 0-4
Castellar B - Ripollet B
3-1
Castellar C
Descansa
Vall del Tenes B - Castellar C 1,5-2,5
Castellar s12 A - Montornès s12 B 2-2
Castellar s12 B - s12 B
0,5 -3,5
Castellar s12 C - Mollet s12
0-4

8
8
8
8
8
7
7
8

6
5
5
4
3
2
2
0

1 1
2 1
1 2
1 3
1 4
2 3
0 5
0 8
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teatre i dansa

Un cap de setmana a l’Auditori
La proposta ‘Mistela Candela Sarsuela’ d’Epidèmia Teatre es podrà veure dissabte; diumenge al matí, la
companyia mallorquina Baal omplirà l’espai d’una proposta de dansa que s’inspira en Joan Miró, ‘MiraMiró’
Marina Antúnez

Mistela Candela Sarsuela, d’Epidèmia
Teatre, és la proposta que es podrà
veure a l’Auditori Municipal dissabte,
a les 20 hores. La proposta va veure la
llum l’abril del 2021 al Maldà Teatre.
En aquesta ocasió, ens trobarem amb una obra còmica, i també
amb un musical, protagonitzat per
les actrius i actors Mireia LorentePicó, Aida Llop, Lluís Oliver i Joan
Sáez. “Hi ha moments que fem cançons, i és una obra molt divertida”,
explica Llop, l’actriu castellarenca
d’aquest muntatge.
L’obra parteix de tres sarsueles
de Serafí Pitarra, un autor de finals
del segle XIX. “Vam recuperar tant
els manuscrits com les partitures
de l’arxiu de l’SGAE i l’Arxiu de la
Biblioteca de Catalunya”, afegeix.
Per tant, hi va haver tota una feina
de recuperació documental per crear
una nova dramatúrgia i nous arranjaments a partir d’unes peces que ja tenien uns anys. “I va sortir una peça
que no és actual però que és un divertimento molt fresc, en què la
gent connecta moltíssim”.
L’argument se situa en una sastreria, on hi ha una mestressa major,
la propietària. “Hi ha tot d’embolics
en aquesta sastreria, amorosos, laborals, familiars, etc”. El final serà
èpic i feliç, propi de la comèdia.
Epidèmia Teatre ha conservat el
vers rimat. Per afrontar aquest repte,
han comptat amb l’expertesa de la directora, Gemma Sangerman, “que
havia estat la nostra professora de
dicció i vers a l’Institut del Teatre”.
Els intèrprets s’acompanyen amb el
piano en directe de Joel Riu, “que va
ser qui va fer els arranjaments”.
També hi haurà arpa i flabiol. “Això
dona un embolcall a l’obra, és com
un caramelet”.
El títol Mistela Candela Sarsuela
es va triar per diversos motius, sobretot, per buscar paraules que rimessin.

Epidèmia Teatre presenta ‘Mistela Candela Sarsuela’. A la part inferior esquerra, la castellarenca Aida Llop. || CEDIDA

‘MiraMiró’, la proposta del Teatre Pral. de Palma i Baal, arriba a Castellar diumenge. || C.

“La mistela és un licor que no s’estila gaire i la sarsuela és la música
de la qual hem tret les partitures”.
Tot i que en queda poc, de la sarsuela
original, “perquè no en queda gaire,
del gènere original, després de l’arranjament”. L’equip d’Epidèmia Teatre reconeix que, aquesta vegada, han

tractat un estil diferent al que havien
tractat fins ara. “Teníem por de com
ho rebria la gent, però ha estat meravellós, és un humor molt d’aquí i
el públic hi entra molt”.
dansa, diumenge

MiraMiró és l’espectacle que l’Audito-

ri Municipal Miquel Pont acull aquest
diumenge, a les 12 hores, amb el guiatge del Teatre Principal de Palma
i la companyia Baal. La proposta és
de dansa i s’acompanya d’animació
de vídeo, unes projeccions creades
per Adri Bonsai, que va ser guanyadora del Goya 2018 pel curtmetratge
Woody & Woody.
El muntatge, ideat per Gaspar
Morey i Catalina Carrasco de Baal, i
que compta amb el suport econòmic i
logístic del Teatre Principal de Palma,
“té com a punt de partida l’obra de
Joan Miró, fill predilecte de l’illa”,
diu Morey. A Mallorca, hi ha l’Associació Miró i l’equip va demanar permís per tirar endavant l’espectacle a
partir de les obres. “La feina va ser
triar, de tota la immensa obra que
té Miró, 5 obres seves”.
Amb un bon equip de gent, format per la coreògrafa i directora artística Catalina Carrasco, Aina Pascual a la creació i interpretació, etc., van
donar forma a aquest viatge.

El llenguatge és dansat, “no teatral, ni lineal, ni narratiu”. No hi
ha text, només un moment puntual
de veu, però és irrellevant. Conté un
fort component de fantasia, “i no es
dona res mastegat, però sí que té
moltes coses per veure, els nens
s’hi enganxen”, afegeix Morey. I no
només els nens, sinó que també agradarà als adults.
MiraMiró es va estrenar l’any
2017 i ja ha fet més de 100 representacions. Mai ha deixat de funcionar perquè és molt visual. Poder col·
laborar amb el Teatre Principal de
Palma “ens ha permès poder disposar de grans espais per assajar,
necessaris per a la nostra disciplina, que és la dansa”. També compta
amb una banda sonora, una música
creada expressament per Kiko Barrenengoa, ideal per als petits. Els ballarins actuen sincronitzats amb la
videoprojecció de Bonsai, que tenen
tota l’estona de fons. Com que l’obra
del pintor Joan Miró és molt inspiradora, ha estat fàcil encaixar-ho tot.
Baal va néixer entre el 2012 i
2014, amb la Catalina i el Gaspar al
capdavant. Per als seus projectes,
compten amb altres artistes i col·
laboradors. Sovint tenen públic amb
discapacitat psíquica “i la màgia que
et dona és brutal”. També són molt
activistes amb qüestions com el col·
lectiu LGTBIQ+. De fet, l’espectacle
anterior, Crotch, utilitza nous llenguatges escènics com la dansa, el teatre i
la performance per reflexionar sobre
la identitat de gènere.
Amb el primer muntatge, Travelling to nowhere va rebre el premi a
Millor Espectacle de Recerca Teatral
CENIT 2014. Ja tenen en marxa el projecte Ginoide, amb un robot d’aspecte femení, dissenyada principalment
per a l’ús sexual. Nana es crea segons
els cànons estereotipats de cosificació de la dona, imperants a la nostra
societat neoliberal, en què el consum
marca les regles que els nostres cossos, reals o no, deuen complir.
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JAM SESSION | CRÒNICA

Revivint Pau Riba a la Jam Session del Calissó
Marina Antúnez

Divendres passat, la Jam Session que
es programa cada divendres al Calissó va ser monogràfica. En aquest
sentit, es va retre un homenatge a
Pau Riba, el músic mort el passat
6 de març a Tiana (Maresme). Els
impulsors d’aquest recordatori musical –i també visual, gràcies a una
projecció d’imatges de Pau Riba que
es van anar projectant durant tot el
concert– van coincidir en declarar
que “va ser una nit màgica, amb el
Calissó ple de gom a gom”, explica
Marc Teclas, un dels músics dinamitzadors de la sessió, al costat de
Carlos Rivero i Pol Leiva.
Sense dubte, va ser, per a tota la
gent que hi va participar d’una manera o una altra, una nit per a recordar la figura de Pau Riba a través de
les seves cançons i reivindicant tot el
llegat de tarannà més aviat filosòfic,
reivindicatiu, identitari, que Pau Riba
ha deixat, més enllà de la música.

La Jam, organitzada per Acció
Musical Castellar, Cal Gorina i Fun
Music Club, aquesta vegada va comptar amb alumnat de l’Artcàdia d’Acció Musical, amb amics personals de
Riba (la família Prat, per exemple),
“i un seguit de col·laboradors que
van anar pujant a l’escenari a cantar fins a més de 10 cançons de Pau
Riba”, afegeix Teclas.
Al llarg de la nit, va haver-hi
moments molt emotius i va quedar
demostrar que “les Jams al Calissó
estan aconseguint que molta gent
del poble tingui un espai on trobar-se per gaudir de la música”.
El Calissó aconsegueix ser avui dia
un escenari i punt de trobada on els
músics poden participar, amb temes
preparats o bé improvisant.
L’Oriol Part, amic personal de
Pau Riba, va compondre un poema
que la seva dona, la Txell, va llegir a
l’inici de l’acte. “També es van poder
veure fotos de Pau Riba que van
omplir tota la nit”, conclou Teclas.

Moment de la Jam al Calissó. Al centre, Jordi Jové i Oriol Pat, d’Els Collons del Pare Rababa. || Q. PASCUAL

NOVETAT | TREBALL DISCOGRÀFIC

Nou disc de Firewood Band
El treball es titula
‘Here we go!’ i ja es
troba en format digital
M. A.

El grup Firewood Band ha tret un
disc titulat Here we go!. La banda,
formada pel castellarenc Quim
Aguasca (veus i guitarres), Javier
López (guitarra acústica, veus), Azorón Fenoll (teclats), Àlvaro Raigón
(baix) i David Martínez (bateria), va
néixer a Sabadell l’any 2017, a partir de la unió de músics amb carre-

ra i idees clares pel que es refereix
al so de la banda. Els avalen participacions i influències de Dr. Soul and
The Mammy Brass, Johnny McUerdo, PIK, La Ruta, i col·laboracions
amb Julián Fernández de Siniestro
Total, El Sobrino del Diablo, Marc
Ruiz de Lluís Coloma, Daniel Pérez
de Los Rebeldes i la Big Band del Taller de Músics. Firewood aposta per
la música de carretera, la Route 66,
camins que evoquen el rock més arrelat a Nord-amèrica. L’estil de Firewood Band recorda el folk rock,
influit pel blues de Neil Young o els
actuals Blackberry Smoke, Derk
Truco o els madrilenys Morgan.
Aquest que ara presenten ja

és el seu segon treball i suposa un
nou repte i una declaració d’intencions, ja que parteix de l’àlbum que
es va gravar en una sessió en directe als estudis Nicolau - Studio i Avalona. A més de l’anglès, inclouen un
tema en castellà per primera vegada, titulat “La más bella”.
Mesclat i masteritzat per Kike
Nicolau, Here we go! és una aproximació a com sonen els seus directes.
Compta amb col·laboracions com la
de Noemí Ayala, als cors del tema
“Twenty dollars” i el trio de corda a
“James”, que posen una nota extra
de qualitat. El disc ja es pot trobar
a les plataformes digitals i en format CD.

Imatge promocional de Firewood Band. || CEDIDA
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CECV-AH | ITINERARI

Les irresponsables són també divertides
Guillem Plans

‘Les Irresponsables’ van sacsejar Castellar fins i tot dies abans
de començar l’obra. Les entrades
per veure la funció de Bitò amb
la coproducció de La Villarroel i Bulthaup, que arribava precedida d’una molt bona crítica, es
van exhaurir i l’Auditori Miquel
Pont va quedar totalment ple.
Tres amigues amb tres personalitats totalment diferents i una escapada per desconnectar en un xalet
de categoria que uns amics els han
deixat. Però el que havia de ser una
oportunitat per consolar i animar
la Lila (Marta Marco), que està immersa en un drama per haver trencat la relació amb la seva parella i es
passa l’obra bevent, es converteix en
una nit esbojarrada de sobresalts.
Les tres protagonistes juntes
són una combinació perfecta per
detonar, perquè entre elles es retroalimenten. Es deixen endur per
estirabots i rampells emocionals, a
mesura que avança la nit cada vegada més forassenyats. Al principi, la Núria (Nora Navas) i la Fabi

Un moment de l’obra ‘Les Irresponsables’ || CEDIDA

(Cristina Genebat), que és la germana de la dissortada amorosa,
ho intenten frenar, però la situació
els supera i surten dels seus rols.
Amb grans actuacions de les tres
actrius, que són ben conegudes
per la gran majoria d’espectadors,
entre altres coses per sèries de

TV3, l’obra transcorre entre la comèdia i un drama molt suau. S’alternen les ocurrències humorístiques i les clatellades dialèctiques i
gracioses entre personatges amb
escenes en què les amigues es mostren abatudes per la vida.
Tot plegat, són emocions molt

CINEMA | AUDITORI MUNICIPAL

humanes, àmpliament compartides per l’espectador, per la qual
cosa s’hi identifica ràpidament.
Entre escridassades i abraçades,
Les Irresponsables ens fan pensar sobre grans temes, com l’amor
o l’amistat. També ens indueixen,
si l’espectador hi està disposat, a
reflexionar sobre la necessitat de
complir el paper que s’espera de
nosaltres a la vida. S’aconsegueix
amb el contrast de personalitat tan
diferent de les protagonistes.
La Núria és assenyada i ponderada, fa pinta de no haver trencat mai un plat a la vida; la Fabi és
impulsiva, segura de si mateixa,
arrauxada; i la Lila, que ben segur
que de petita havia estat una nena
exemplar a ulls de tothom, fa pinta
d’haver seguit el camí que la vida
li ha dibuixat per agradar a tothom. La ruptura amorosa, però,
mostra la seva enorme fragilitat.
Són realment així? El que és segur
és que les tres amigues acaben sobrepassant els límits del que, fins
aleshores, estaven disposades a
dir i a fer. Això és el que les converteix en unes irresponsables,
ben divertides.

Trepitjant
el nostre
Modernisme
Diumenge passat, al matí, va tenir
lloc el tercer dels itineraris programats aquest 2022 Un tomb per
la història del Centre d’Estudis
Castellar - Arxiu d’Història. En
aquesta ocasió, l’itinerari va centrar-se en el Modernisme i altres
estils arquitectònics del municipi de Castellar del Vallès.
Els 38 participants d’aquesta caminada van poder gaudir de
les explicacions de l’historiador
Llorenç Genescà i van admirar
indrets com els safareigs de la
Baixada de Palau, el mateix Palau
Tolrà –fins i tot van baixar al soterrani i a la gruta que hi mena–,
el carrer de Josep Maria Valls, les
Escoles Patronat Tolrà, Cal Nastasi, Ca l’Alguer, etc. En resum, es
va fer un recorregut per diversos
edificis construïts a inici del segle
XX i finals del XIX.
La propera proposta tindrà
lloc el 24 d’abril i servirà per donar
a conèixer més detalls de la família Tolrà. Les inscripcions s’obriran una setmana abans al web del
CECV-AH. || REDACCIÓ

CINEMA| BISNAGA DE PLATA

‘Jo sí que et crec’, aquest divendres Cèlia Novis, guardonada
El documental aborda el periple de les dones després d’una agressió

al Festival de Màlaga

Redacció

Aquest divendres, a les 21 h, el Club Cinema Castellar Vallès projecta a l’Auditori Municipal el documental Jo sí
que et crec, dirigit per Núria Vilà Coma
i Norma Nebot. El film denuncia com
les institucions, la policia, els mitjans
de comunicació i el conjunt de la societat qüestionen les dones que han patit
una agressió sexual i fallen a l’hora de
donar una resposta sòlida davant aquesta xacra social.
Arran de la violació grupal de
cinc homes contra una jove a Pamplona durant els Sanfermines del 2016 i el
judici posterior, que va causar commoció a tot Espanya, les autores d’aquest
documental van preguntar-se si aquell
era un cas aïllat o es repetia en altres
dels nombrosos judicis que tenen lloc
diàriament arreu del país, lluny dels
focus mediàtics.
Després d’una extensa recerca
durant tres anys, feta assistint a diversos judicis a l’Audiència Provincial de
Barcelona, parlant amb víctimes, advocades, jutgesses i psicòlogues, es van
adonar que el problema es repetia en tot
el circuit d’atenció, no només en l’àmbit judicial. Van detectar la falta de coordinació i un protocol públic poc clar
d’actuació entre les diferents instituci-

Cèlia Novis recollint la Bisnaga de Plata al Festival de Màlaga. || CEDIDA

Imatge promocional del documental ‘Jo sí que et crec’, d’N.Vilà i N. Nebot. || CEDIDA

ons per atendre les dones amb aquesta situació traumàtica.
En aquest documental s’ha recollit el testimoni de quatre dones que han
viscut episodis de revictimització quan
han volgut demanar suport després de
patir una agressió sexual. Aquestes situacions acaben generant un patiment
afegit que dificulta la recuperació de les
dones. Algunes expertes en els àmbits
sanitaris, judicials i psicològics de Catalunya acompanyen els relats de les

víctimes entrevistades.
La pel·lícula està impulsada per
l’associació de periodisme i sense ànim
de lucre Fora de Quadre. L’entitat està
formada, sobretot, per dones, i té integrada la perspectiva de gènere, treballant per la promoció d’una cultura de la
pau, la defensa dels drets humans, la cooperació amb els països del sud i la sensibilització en la justícia global, l’educació en l’equitat de gènere i la prevenció
de la violència de gènere.

Once Upon a Place, el documental de la castellarenca Cèlia Novis sobre
la història del centenari edifici La Nacional de Nova York, últim reducte del barri de Little Spain i aixopluc per a diverses generacions d’immigrants, continua ampliant el palmarès de premis. Després de guanyar
el premi a la millor pel·lícula espanyola al Festival Cine por Mujeres de
Madrid aquest 2022, i d’acabar el 2021 amb el premi al millor documental al Nunes International Film Festival, de la menció especial del jurat
atorgada al Film Sozialak de Bilbao, i de ser finalista al International
Ethnographic Festival, Once Upon a Place s’acaba d’emportar la Bisnaga
de Plata en el Festival de Cinema de Màlaga pel millor documental en la
categoria Dones en Escena.
La cineasta castellarenca Cèlia Novis explica que estan “molt contents per la Bisnaga de Plata. Com tots els premis que està rebent
el documental, va ser tota una sorpresa. Això ens dona més força i
més motivació per continuar lluitant pels nous projectes. La veritat
és que el fet que la pel·lícula estigui agradant tant és un goig, perquè
s’ha fet amb molt esforç però amb pocs diners i pocs recursos humans”. “Tot el que sigui que arribi al públic, que es vegi en festivals
com el de Màlaga i que a més s’emporti premis tan prestigiosos com
aquest. És un somni”, reconeix. || ROCÍO GÓMEZ
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S’inaugura una mostra de K. Mayet
L’artista sabadellenc inaugura una exposició d’una vintena d’obres d’acrílic sobre tela a L’Alcavot Espai Cultural

Marina Antúnez

Aquest divendres, a les 19 hores, L’Alcavot Espai Cultural inaugura una exposició del pintor sabadellenc Karlos Mayet.
L’artista mostra una vintena d’obres fetes
amb la tècnica de l’acrílic sobre tela. “Són
obres de mitjà i gran format, pintades
amb acrílics, amb espàtula”.
Mayet tria aquesta tècnica au couteau per crear uns quadres molt expressius,
“utilitzo colors primaris, que aportin
molta llum, molt vius”. Tot i que pinta
figuratiu, segons com semblen quadres
abstractes. “Faig una pintura espontània, pintant directament”.
El pintor es fixa, sobretot, en la figura humana, “i des de la pandèmia, especialment en els ulls, i m’encanta fer-ho,
generen molta empatia”. Pintar amb espàtula ha portat Mayet a pintar quadres
de gran format i amb influències clares
de l’impressionisme. “Necessites una
distància per treballar”.
En alguna ocasió també ha fet quadres més petits amb carbonet, llapis,
tinta xinesa o pilots, i també ha fet algun
quadre més gran partint del dibuix amb
carbó, sobretot en algun encàrrec, “però
esborrant-ho després i pintant amb espàtula, sempre”.
Ara fa poc ha creat una web que es
diu NFT (non fungible token), des d’on ven
les seves obres digitalitzades. Les obres
originals estan guardades en un dipòsit,
“i es vendran als qui hagin comprat
més obra digital”.
Tot i que tota la vida, des de petit,
ha pintat i dibuixat, no sempre ha viscut professionalment de la pintura, de
fet, només fa dos anys que va inaugurar.

Abans, ho combinava amb la feina de
venda de maquinària industrial, ponts i
grues, bàsicament. “Fa quatre anys vaig
pensar que era el moment d’apostar
per la pintura”, i va muntar un estudi a
l’Escala, situat al carrer del Port, 48, a la
planta baixa. “Ho vaig viure com un ‘retiro’ però estic treballant moltíssim”.
A l’Escala ha fet exposicions, també
està en converses amb un espai a Tolosa,
i a Barcelona. A més, ell treballa amb portes obertes quan ho fa a l’estudi.
És autodidacta, tot i que ha xuclat
molt d’influències impressionistes, malgrat no tenir formació acadèmica. Recorda que va intentar fer un parell de cursos
però “a vegades pot ser contraproduent, perquè et volen fer anar per una
línia que potser no és la teva”.
De moment, ja ha venut prop de
200 quadres i ara espera vendre’n uns
quants més a L’Alcavot. Ajusta els preus
perquè, diu, “jo vull que tothom tingui
un Mayet, no vull apujar el caixet”. La
mostra es podrà veure de l’1 al 17 d’abril.

Karlos Mayet inaugura una exposició de pintures a L’Alcavot, aquest divendres. || M. ANTÚNEZ

+ ACTIVITAT

L’univers ‘clown’ i altres
propostes, a L’Alcavot
Marcelo González va protagonitzar,
diumenge passat, l’espectacle familiar
de mim i ‘clown’ ‘Angirú’, programat
a L’Alcavot Espai Cultural. L’acte va
agradar molt als assistents, que van
poder reviure la màgia que el pallasso
transmet, a través d’escenes hilarants i
tan còmiques que ningú no s’escapa de

riure, ni petits ni grans. D’altra banda, a la tarda,
L’Alcavot també va acollir una marató de teatre
per commemorar el Dia Mundial del Teatre.
D’altra banda, el dijous 24 de març, va tenir lloc
la primera sessió de ‘S’horabaixa’, una iniciativa
de L’Alcavot que consisteix en vetllades cultural
en format de cafè teatre. Es repetirà cada
setmana, els dijous al vespre. Aquesta primera
sessió va estar protagonitzada pels versos
de Sagarra ‘Cançons de rem i de vela’. La
propera tindrà lloc dijous 31 de març, amb un
recital de Carles Belda (acordió diatònic) i
Arnau Berenguer (guitarra). L’entrada té un
preu de 5 euros i inclou consumició. || M. A.
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DESTAQUEM

Ramon Casamada | Can Casamada
En Ramon passa la major part de la seva
vida a la masia familiar tot i que, per voluntat
pròpia, no hi viu. Ser pagès no és la seva feina,
és la seva manera de ser, que ha heretat
sense imposicions. Té la intel·ligència de qui
ha après a ser autosuficient. Viu el present
perquè el demà ja vindrà.
Enyora les trobades amb la colla al Bar
Sant Jaume i les truites amb formatge de
la Maria Rosa.
Li agrada badar i el tango.

Presentació de ‘Un mundo que
vive en otro’
Dijous 7 · 19 h · Biblioteca Municipal
Aquest dijous, a les 19 hores i a la
Biblioteca Municipal Antoni Tort, la
castellarenca Mònica Gómez presenta el seu llibre ‘Un mundo que vive en
otro’. Aquesta novel·la posa en valor
la identitat personal que descobreix
la protagonista, ja que pretén tornar
a donar vida a les seves experiències
amb la seva àvia i les històries que li va
explicar. Mónica Gómez Quero (1976)
va néixer a Sabadell i ha viscut a Artés,
Cabrianes i, actualment, a Castellar
del Vallès. Ha treballat com a professora de llengua i literatura castellana
des del 2002.

agenda

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

de l’1 al 7 d’abril de 2022

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

DIVENDRES 1
19 h - PROPOSTA
Inauguració de l’exposició de pintures de Karlos Mayet
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical
Castellar i Cal Gorina
21 h – CINEMA
Cinefòrum: Jo sí que et crec
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV

DISSABTE 2
11.30 h – CONTES
Once Upon a Time. L’Hora del
Conte en anglès
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal i Idiomes
Castellar
12 h – PROPOSTA
Portes obertes a l’INS de
Jardineria i Agricultura Les
Garberes
Més info al tel. 937143819
Institut de Jardineria i Agricultura
Les Garberes (c. Anoia, 2C)
Org.: Institut de Jardineria i
Agricultura Les Garberes
20 h - TEATRE
Mistela Candela Sarsuela
Epidèmia Teatre
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
21 h – TEATRE
Mare Nostrum
A càrrec de la Cia.
EduqueuLesCriatures
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

DIUMENGE 3
12 h - TEATRE
MiraMiró
Teatre Principal de Palma i Baal
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

18 h – BALL
Ball a càrrec de Cotton Club
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
18.30 h – CINEMA
The Batman
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
18.30 h – TEATRE
Mare Nostrum
A càrrec de la Cia.
EduqueuLesCriatures
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

DIMARTS 5
18 h – PROPOSTA
Portes obertes a l’INS de
Jardineria i Agricultura Les
Garberes
Més info al tel. 937143819
Institut de Jardineria i Agricultura
Les Garberes (c. Anoia, 2C)
Org.: Institut de Jardineria i
Agricultura Les Garberes

DIMECRES 6
9.30 h – PROPOSTA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

DIJOUS 7
De 16 a 20 h- PROPOSTA
Donació de sang
Institut Castellar
Org.: Banc de Sang i Teixits
19 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Un mundo
que vive en otro, de Mònica Gómez
Quero
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre.
“A la vora del foc”
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

DIVENDRES 8
17.30 h - TEATRE
Un plat de crema
Casal Catalunya
Org.: Grup de Teatre del Casal Catalunya
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical
Castellar i Cal Gorina
21 h - CINEMA
DocsBarcelona del Mes: Rock per
mil: La banda més gran del món
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV i L’Aula d’Extensió
Universitària per a gent gran

DISSABTE 9
11.30 h - PROPOSTA
Dia Mundial de la Literatura Infantil
Pati de Les 3 Moreres
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
21 h – TEATRE
Plaer o felicitat? La vida de Colette
sense censura
A càrrec de TIC Escènic
L’Alcavot Espai Cultura
Org.: L’Alcavot
22.30 h - MÚSICA
Concert tribut a El Canto del Loco,
amb DLOCOS
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica

DIUMENGE 10
12 h i 16.30 h – CINEMA
Cinema familiar: Llunàtics
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de David Swing
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
19 h - CINEMA
Cicle Gaudí: Mediterráneo
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

EXPOSICIONS I ALTRES

Exposició de Karlos Mayet
De l’1 al 17 d’abril
Divendres, de 18 a 20 h, dissabtes, de 12 a 14 i de 18 a 20 h, i diumenges, de 12 a 14 h
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural
Exposició del 33è Concurs de
fotografia del CEC
Local del Centre Excursionista
de Castellar
Dilluns, dimecres i divendres, de
19 a 21 h
Organització: Centre
Excursionista de Castellar
Exposició Pel rodal. Mostra
artística de Maria Moncal
Carrer de la Mina, 9
Fins al 14 d’abril. Dj. i ds., de 18 a
21 h; dv., de 17 a 20 h
Organització: Centre d’Estudis
Castellar – Arxiu d’Història
1ers Premis Científics i Festa
Literària Associació Cultural
Cal Meima
Límit de presentació de treballs originals fins el 15 d’abril
del 2022. Més informació:
Associació cultural Cal Meima
(c. del Centre, 31) o a L’Alcavot
(ctra. de Sentmenat, 58)
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“

”

penúltima

Si ets prou afortunat per ser diferent de tots els altres, no canvïis.

Taylor Swift

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 01
DISSABTE 02
DIUMENGE 03
DILLUNS 04
DIMARTS 05
DIMECRES 06
DIJOUS 07
DIVENDRES 08
DISSABTE 09
DIUMENGE 10

POSTALS DE CASTELLAR

PERMANYER
ROS
YANGÜELA
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
BONAVISTA
CASANOVAS
PERMANYER
CASTELLAR

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Catalunya Núria
655 41 61 41 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros
937 145 025 · Av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa
937 472 890 · Barcelona, 78-80
Farmàcia Castellar
937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
Servei d’urgència nocturn: a partir
de les 24 h es deriva a les farmàcies
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.
Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

DEFUNCIONS
23/01/22
Carme Burniol Beti · 84 anys
27/03/22
Magalí De Pau · 46 anys
27/03/22
Rosalia Hernández Milán · 96 anys
29/03/22
Francisco Marcos Pujante · 66 anys

Cafè de la Rabassada, 1953
Interior del cafè de la Rabassada, edifici que estava situat al Passeig. Edifici construït el 1901 pel
mestre d’obres Josep Perich Fruitós i el fuster Isidre Arús Rovira en un solar de la família Massaveu, va ser seu de diverses entitats i va acollir una gran activitat social i cultural. El 1953, hi havia
sala de cinema, sala de conferències i una pista de ball. || FOTO: WILSONS || FONS: IMPREMTA CASTELLAR
|| TEXT: ‘CASTELLAR DESAPAREGUT’

INSTAGRAM · @lactual
@silvia__cp
Estany de Banyoles

@edunardu
Granada

@yasmin.c93
Etapa dels 0-3 anys
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la contra
Q. PASCUAL

Lídia Lomas
Central de l’equip femení de la UE Castellar

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Soc empàtica
Un defecte que no pots dominar?
Tinc poca paciència
Una esportista?
Mapi León
Quin plat t’agrada més?
La paella
Una pel·lícula?
‘Harry Potter i el pres d’Azkaban’
Un llibre?
‘El bosque de los árboles muertos’
Un grup?
Txarango
Un viatge pendent?
Anar a Escòcia
Una ciutat?
Londres
Un racó de Castellar?
El camp de futbol
Un somni?
Treballar de guia de muntanya

”Alèxia Putellas és un
gran referent, però
en calen molts més

“

Jugar a futbol la fa feliç, li agrada fer equip, però el seu
somni és ser guia de muntanya. A més, gaudeix molt
compartint jocs de taula amb la família, i sempre torna
al bosc quan necessita desconnectar i una mica de pau
Rocio Gómez

· Vas ser una de les jugadores de
la UE Castellar que va llegir el manifest del 8M. Com ho vas viure?

Va ser molt especial. No estava gaire
nerviosa, m’ho vaig passar molt bé
i estic molt agraïda d’haver tingut
l’oportunitat de fer-ho. Al manifest
s’explicava que les dones encara
tenim més dificultats que els homes
per fer algunes coses, que cada dia
es produeixen violacions al carrer
o la discriminació en l’àmbit de l’esport femení. Som al segle XXI i això
s’hauria d’arreglar.
· Quina és la situació de l’esport femení?

Ara es comença a parlar de l’esport
femení als mitjans, però falta molta
feina per fer quant a la visibilització.
Les dones fem esport igual que els
homes, i és injust que un home cobri

més. Els sous s’haurien d’igualar.
Fem exactament la mateixa feina, i
un home no ha de cobrar més o tenir
més cobertura als mitjans que una
dona. Per exemple, a la lliga de futbol
americana s’han equiparat els sous
d’homes i de dones.
· Els èxits del femení del Barça o
el reconeixement a Alèxia Putellas és un primer pas?

Avancem a poc a poc, però que una
jugadora guanyi aquest premi i tingui tant de ressò és un gran pas perquè la gent vegi que les dones podem
jugar a un alt nivell, que podem guanyar premis i que també som bones.
Les dones podem fer tot allò que vulguem. El cert és que és força complicat veure partits d’equips femenins
perquè no es retransmeten de manera majoritària, a diferència dels masculins. Pels horaris, perquè només es
fan els partits importants o finals...
T’has de buscar una mica la vida.

· Fan falta més referents femenins en l’àmbit de l’esport d’elit?

Alèxia Putellas és un gran referent,
però en calen moltes més. El Barça
femení, amb tots els títols que està
guanyant, ens està donant cada vegada més referents, com Mapi León,
que és central com jo, la selecció americana també... És important que les
nenes de tot el món vegin que, si volen,
poden jugar a futbol. L’equip femení de la UE Castellar també ajuda a
aquesta visibilització, i que les nenes
més petites vegin que hi ha noies en
les categories superiors. Haig de dir
que també em miro l’esport masculí,
i per exemple per a mi Leo Messi és
un dels millors jugadors del món i un
referent per a qualsevol persona. Soc
blanc-i-vermella però també culer.
Seria un somni poder jugar al Barça.

jugat de central. M’ho passo molt bé
i crec que va ser una gran decisió. El
que més m’agrada és jugar amb les
companyes, tenir la pilota, quan guanyem i quan perdem. Tots són sempre
bons moments. Tinc un bon equip i
bons entrenadors. Totes tenim molt
bona relació, i ens agrada el futbol.
Això fa que encara ho gaudeixis més.
. Encara hi ha molts prejudicis?

Sí, i tant! I això ens ho hem trobat
nosaltres mateixes. Per exemple, que
pressuposin que per ser dones som
dolentes jugant. Als comentaris des
de la grada que busquen fer-te sentir incòmoda, no els faig cas, però si
s’adrecen a les meves companyes
em molesten més, i no ho permeto.
No tolero que els faltin al respecte.
Volen que els facis cas i és per això
que passo d’ells.

. Quan vas començar a jugar?

Vaig començar fa tres anys, quan en
tenia 13, a la UE Castellar. Sempre he

· Què et va portar al futbol?

De petita jugava a hoquei però ho vaig

deixar, i em vaig decantar pel futbol
perquè a casa sempre hi havíem jugat.
La meva mare i la meva tieta jugaven
a la Unió Esportiva Castellar, i també
el meu oncle. He viscut sempre el futbol a casa. La meva germana també hi
juga. Quan ho vaig demanar, no m’ho
van qüestionar.
· Voldries dedicar-te professionalment al futbol?

M’agradaria. Aquesta temporada,
que és la primera que fem Futbol
11, som sisenes i estem molt contentes. Ens entenem molt, sense parlar,
i lluitarem per les primeres posicions. Som una pinya. Però realment
el meu somni és ser guia de muntanya. M’encanta passejar-hi tant sola
com amb la família. Una altra de les
meves passions és cantar i ballar. He
estat a la coral Sant Esteve i a l’Espaiart fent teatre musical. Hauré de
veure si puc compaginar-ho tot quan
comenci batxillerat.

