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CASTELLAR DEL VALLÈS
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Campionat de
Catalunya per a
persones amb DID

Reconeixement
al poeta JosepRamon Bach

ACTUALITAT | P 03 I 04

Un refugi
a Castellar
Diverses llars del municipi ja estan
acollint aquests dies famílies -sobretot
mares amb fills- que han sortit d’Ucraïna

D’esquerra a dreta, la Yuliia i la seva amiga Anastasiya amb els seus fills Yaromir i Bozhena, viuen des de fa uns dies a casa de la castellarenca Anna M. Díaz. La guerra a Ucraïna els ha portat a Castellar com a refugiats. || Q. PASCUAL
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ucraïna

Convertir Castellar en casa seva
Dues llars castellarenques, la de Lyudmyla Kysylytsya i la d’Anna Maria Díaz, ja tenen persones refugiades d’Ucraïna
transmet unes paraules a través de la
seva germana: “Estem molt agraïts
a Espanya i Catalunya per l’ajuda i
l’acolliment”.

Cristina Domene

40 km en taxi des de Txernivtsí fins a
la frontera amb Romania. Després, 15
km a peu, a 13 graus sota zero, amb un
fill d’un any i mig en cotxet i un altre
d’11 anys. Autobús fins a la primera ciutat amb aeroport i avió fins a Barcelona. És el recorregut que va haver de
fer a principis de març la Nadiia, amb
els seus fills Volodymyr i Vladyslas,
per retrobar-se amb la seva germana
Lyudmyla. Ella, veïna de Castellar des
del 2015, ha acollit la seva família. La
germana i els nebots van arribar el 5
de març i els seus pares, dos dies després: “Jo rebia les alertes per Telegram. Sabia que la meva família era
als búnquers i moltes vegades no
podia contactar amb ells. Ells van
organitzar la seva sortida, perquè
jo només podria plorar i cridar-los:
‘Veniu ja, veniu ja’”.
Després de quatre nits baixant al
soterrani de l’edifici amb els dos nens,
la Nadiia va decidir que havia de sortir d’Ucraïna pels seus fills: “Va sonar
la primera sirena passada la mitjanit. Va agafar al petit embolicat en
una manta i va treure el d’11 anys
del llit. Van baixar set pisos a peu,
perquè no podien fer servir l’ascensor, i van estar-nos en un soterrani
amb molts altres veïns, però allò no
és un búnquer preparat. Si un míssil hagués impactat contra l’edifici,
haurien quedat soterrats”, explica
la Lyudmyla.
Tota la família ara està sana i estàlvia a Castellar i la Lyudmyla s’està encarregant de tots els papers per
escolaritzar el nebot i regularitzar la
situació. “Els meus pares diuen que
aquí estan bé, però que volen tornar a casa, a Ucraïna. Jo els he agafat els passaports. D’aquí no marxen”. Txernivtsí, d’on provenen, és la
primera gran ciutat que hi ha després
de passar la frontera amb Romania i
és un dels punts per on arriba l’ajuda
humanitària: “Avui dia estan llançant míssils. Jo ho sé perquè m’arriba l’alerta per Telegram. La ciutat

la llar de l’anna maria

L’Anna Maria, servint cafè, comparteix un berenar amb la família ucraïnesa que acull a casa seva des de fa dues setmanes. || Q. PASCUAL

no està derruïda, però han destruït
l’aeroport i la carretera”.
La família Kysylytsya, de moment, no es reuneix a la vila amb altres
ucraïnesos. “Estem tota la família
junta i ens sentim acompanyats. Si
ens trobéssim amb altres ucraïnesos, només podríem plorar”. És una
situació difícil d’entendre i suportar.
“Un dia estàs preocupat perquè no et
funciona l’ordinador, tens el cotxe al
mecànic i fa fred. Llavors t’arriba un
missatge de la teva mare a les 6 del
matí que diu ‘ha començat la guerra’, i a partir d’aquí, ja no importa res
més”, assegura Lyudmyla. Ella és contundent amb el que ha de passar perquè s’acabi la guerra: “Que Putin no
estigui al poder. Tant de bo, la gent
de Rússia s’adoni i faci un cop d’estat. La manera d’escurçar la guerra és que Europa i els Estats Units
ens facilitin armes d’atac. Ens envien armes de defensa i estem agraïts,
però som valents i forts i necessitem
més armes per lluitar”. La Nadiia

La castellarenca Anna Maria Díaz
no és ucraïnesa ni té família a Ucraïna, però des de fa uns 15 dies la Yuliia,
l’Anastasiya, el Yaromir i la Bozhena
viuen amb ella i el seu marit. “En el
moment que va esclatar la guerra i
vaig veure les imatges de les mares
amb els seus fills vaig tenir la necessitat d’ajudar d’alguna manera.
Vaig fer l’acolliment a través d’una
amiga d’Ucraïna”. De seguida que
van arribar va trucar a l’Ajuntament
per informar que tenia una família en
acollida i fer tots els tràmits a través
del Servei d’Acollida, que els han anat
guiant. “El primer objectiu és que
poguessin estar empadronats, escolaritzar els nens i estar a gust”.
La Yuliia prové de la zona de la
frontera amb Bielorússia. Va passar
per Polònia i Alemanya abans d’arribar: “Volia venir aquí perquè parlo
castellà i així puc buscar feina i viure-hi. Gràcies a l’Anna Maria ara tinc
tot el que necessito, però la meva família és allà, els meus pares i el meu
germà, no poden sortir”. De Castellar li agrada la calma, diu. “Em sento
millor, no haig d’estar tota l’estona
pensant a anar al búnquer i puc planificar el meu futur, però estic trista per la meva família”.
La Yuliia és coneguda de l’Anastasiya, que ha arribat a Castellar amb
els seus fills, la Bozhena i el Yaromir.
“Ningú ens esperàvem la guerra.
Vam estar dues nits en els búnquers,
escoltant els bombardejos. Els meus
pares són allà perquè han cridat el
meu germà com a soldat. Han destruït la ciutat i no hi ha feina. El
meu objectiu ara és aprendre castellà i català i buscar feina”. La tristesa que l’acompanya és patent fins i
tot en la seva gesticulació quan parla:
“Els soldats russos torturen, violen

La Nadiia, amb els seus fills Volodymyr i Vladyslas ja són a Castellar, a casa de la seva
germana Lyudmyla. La imatge és a Txernivtsí, la seva ciutat, abans de la guerra. || CEDIDA

continua a la pàgina 4
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dones i nenes, roben cases, maten
civils. Surten d’Ucraïna amb ordinadors, neveres... No són soldats,
són delinqüents, no són persones,
són el mal absolut”. Els petits Yaromir i Bozhena aviat iniciaran les classes a Castellar. Fa uns dies, la Bozhena va fer 10 anys. “Va ser la primera
vegada que vam compartir una estona tots junts. Amb una petita celebració”, explica l’Anna Maria. I és
que la família castellarenca respecta
els tempos i els costums dels nouvinguts: “Intentem que estiguin al més
còmode possible. Nosaltres fem la
mateixa vida, però amb més alegria
perquè hi ha més gent. La convivència és molt bona perquè són persones molt educades, intenten no
molestar en res, es preocupen de
la seva roba, del seu dinar. Ha de
ser molt difícil, no només perquè
venen d’una guerra, és que canvien costums, menjar... Nosaltres
només oferim allotjament, i elles es
mantenen econòmicament. Poden
quedar-se el temps que necessitin,
estem molt a gust. Suposem que ells
volen tenir casa seva, i això depèn
de Serveis Socials. Crec que no els
importaria quedar-se a Castellar”.
Les dues joves ucraïneses
estan agraïdes: “Volem donar les
gràcies a l’Anna i al seu marit. És
fàcil perquè ens ajuden molt”, diu
l’Anastasiya fent servir les paraules
que ja ha après amb els pocs dies
que fa que és a Castellar.

ucraïna

CLUB TENNIS | SOLIDARITAT

RACÓ ESPORTS | SOLIDARITAT

Torneig del club Racó Esports per recaptar
fons per als refugiats ucraïnesos
El CTC recapta més de 1.600 € per
Ucraïna en una americana de tennis i pàdel
Diumenge el Club Tennis Castellar va organitzar des de les 9.30 h i fins
a les 14 hores l’acte Americana de Tennis & Pàdel per Ucraïna. “El torneig
americana consisteix a fer grups i jugar tots contra tots, durant un temps
de mitja hora per partit. No es tracta d’una competició, sinó de passar
una bona estona”, expliquen des de l’entitat. Així, la matinal d’ahir “amb
nevada inclosa”, va ser una jornada d’esport i companyonia. La participació de 72 jugadors va ajudar al fet que la iniciativa solidària fos un èxit.
“Estem molt contents i agraïts”, asseguren des del club.
Gràcies a les inscripcions de les 36 parelles participants i als tiquets
del sorteig, el club va recaptar 1.644 euros, “diners que ja han estat transferits a l’ONG TANU, Ajuda Nens d’Ucraïna”.
El sorteig d’obsequis i un piscolabis va posar el punt final a una jornada esportiva i solidària. || C. DOMENE

Dissabte al matí el club Racó Esports va organitzar un torneig solidari de
pàdel amateur per recaptar fons per ajudar els refugiats ucraïnesos que
fugen de la guerra. Gràcies a la participació de més d’una trentena de parelles i de la realització de sortejos, l’entitat va recaptar 716 euros. Durant
les 4 hores que va durar la jornada, amb més d’una seixantena de partits,
la solidaritat no va parar quieta ni un moment a les cinc pistes que gestiona l’entitat.
Els fons aniran destinats a l’ajuda humanitària, al transport de refugiats ucraïnesos i a la compra de productes de primera necessitat, que
seran enviats a fronteres del país com la de Polònia.
L’ONG És per Tu, que va ser present a la jornada esportiva solidària, serà
l’entitat que s’encarregarà de gestionar els fons. Originàriament, s’encarrega de treballar per l’acollida d’infants afectats pels estralls de la central
nuclear de Txernòbil, tot i que ara s’ha bolcat en l’ajuda als refugiats de
guerra. A la jornada organitzada per la directora esportiva del club, Marina Guinart, van ser presents les regidores de l’Ajuntament de Castellar
Angela Bailén i Yolanda Rivera. La marca de pàdel Corial Esport va patrocinar la cita i va posar a disposició productes per sortejar-se. || G. PLANS
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TERROTORI | MOBILITAT

TROBADA ANUAL | TERRITORI

El trànsit de Castellar col·lapsa
la B-124 i la Gran Via de Sabadell

Les infraestructures,
el repte d’Àmbit B30
Divendres passat va tenir lloc a Parets del Vallès la trobada anual dels
socis de la plataforma Àmbit B30, ens que agrupa ajuntaments i entitats que acullen o generen activitat i coneixement al voltant d’aquesta
via de comunicació i a la qual pertany Castellar del Vallès. La trobada
va servir per prioritzar actuacions en infraestructures i serveis de mobilitat del territori i també per activar de cara a aquest 2022 el Mapa
Formatiu de la B-30, enfocat a l’FP. En línia amb la posada al dia de les
prioritats en matèria d’infraestructures i serveis de mobilitat del corredor de la B-30, en què podria figurar l’enllaç de Castellar amb la C-58,
també es detectaran necessitats dels polígons de la B30 i es continuarà
promovent l’economia circular a escala territorial.
Josep Monràs, president d‘Àmbit B30 i alcalde de Mollet del Vallès,
ha destacat que “Àmbit B30 és un espai per compartir realitats i sinergies del nostre territori” i ha valorat la feina feta fins ara de forma
positiva. Entre les iniciatives que planteja l’entitat per aquest any, Monràs ha destacat el Mapa Formatiu amb “l’objectiu d’ajustar els plans
de formació professional respecte a l’activitat econòmica que hi ha
a la B30 i relacionar aquests dos elements per guanyar competitivitat en el nostre mercat laboral”. || REDACCIÓ

El trànsit procedent de
Castellar contribueix a
que passin per la Gran
Via 1.000 vehicles
cada hora de mitjana

Segons el darrer mapa actualitzat
per l’Ajuntament de Sabadell sobre
el trànsit en aquest municipi, la B-124
és la segona via més col·lapsada després de la Gran Via. En concret, la
carretera que uneix Castellar amb
Sabadell suporta al seu terme una
mitjana diària que supera els 15.500
vehicles. Aquesta intensitat de vehicles a la B-124 contribueix al col·
lapse diari de la Gran Via, la que té
més trànsit de Sabadell superant els
22.000 vehicles diaris, per tant, gairebé un miler de vehicles cada hora. De
fet, el punt més crític de la Gran Via
és el pont número 7, a l’altura de Can
Puiggener, justament per on entra i
surt tot el trànsit generat per Castellar del Vallès. També és un punt
negre del trànsit l’Avinguda Alcalde
Moix que connecta amb la Gran Via
a la plaça Espanya.
La problemàtica de la Gran Via
s’ha anat posant sobre la taula en
les diverses trobades en matèria de
mobilitat que s’han fet a nivell de comarca i de país, per on molts dels vehicles que hi transcorren no tenen
com a origen ni destinació la ciutat

Imatge d’arxiu de la carretera B-124. || L’ACTUAL

de Sabadell. En l’horitzó marcat pel
Pla de Mobilitat del Vallès la solució
que s’albira és el tancament de la
Ronda Nord que permetria a Castellar tenir accés directe a una via ràpida, la C-58, i, per tant, obviar el pas
obligat per la ciutat de Sabadell per
la Gran Via o l’Avinguda Estrasburg.
Ara fa un any es va fer l’aprovació definitiva d’aquest Pla de Mobilitat i el ministeri de Transports
ha dotat amb 6 milions d’euros la
posada en marxa del corredor Bus
Ràpid Trànsit (BRCAT) a la carretera B-124 entre Castellar i Sabadell.
El BRCAT ofereix serveis d’autobús
acompanyats de millores infraestructurals específiques, que permeten

prioritzar el pas per als busos i que
en aquest cas també suposaran oferir un carril bici. Les obres han d’estar acabades el desembre de 2024.
Tot i que també està inclòs al
Pla de Mobilitat del Vallès, queda
per lligar la ronda nord dels sistemes urbans de Terrassa i Sabadell,
el desdoblament de la B-124 entre
Sabadell i Castellar del Vallès, sempre buscant l’acord entre totes les
administracions. Aquesta solució
suposaria un pas de gegant per a la
mobilitat dels castellarencs i castellarenques que han de travessar Sabadell i per als propis sabadellencs
que veuen passar cada hora 1.000
cotxes per la Gran Via.

L’Ajuntament és un dels promotors de l’associació Àmbit B30. || ÀMBIT B30
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setmana santa
DIVENDRES SANT | OFICIS

Recordant el viacrucis de Castellar
El castellarenc Josep Maria Sáiz va ser portant del Crist quan es feia aquesta devoció catòlica pels carrers de la vila
Jordi Rius

La foto en blanc i negre que il·lustra
aquesta notícia és una de les poques
que existeixen d’una de les tradicions
de Setmana Santa que si bé va tenir
molt seguiment a Castellar fins a la
dècada dels 60 del segle XX, ara està
totalment en desús. És el viacrucis,
la devoció catòlica que consisteix a
recordar la passió de Jesucrist recorrent, pregant i meditant davant
catorze creus o estacions que representen els episodis del camí de la creu
que va fer Jesucrist fins al Calvari,
i que es clou amb els episodis de la
crucifixió i l’enterrament.
El castellarenc Josep Maria
Sáiz, de 86 anys, va ser un dels portants del Sant Crist entre els anys
cinquanta i seixanta. A la confraria dels portants de Sant Crist “hi
havia molta gent, les forces vives
del poble, molts d’Acció Catòlica,
l’alcalde mateix...”, recorda Sáiz,
que afegeix que va ser el més jove
de tots en el moment que va entrar
a la colla.
A la foto apareix amb el crucifix
fixat amb dos corretges a la cintura,
disposat a entrar al carrer Retir per
després enfilar el carrer de les Bassetes. “Teníem molts itineraris, el que
fèiem més sovint era el que passava
pel que avui és la plaça Calissó, enfilàvem el carrer Passeig avall, torçàvem a la dreta pel carrer Catorze
d’Abril, agafàvem el carrer de Francesc Layret i fèiem la pujada de Cal
Verge”, explica l’exportant del Sant

+ LITÚRGIA

Misses i Aplec de
Primavera al Puig

A l’esquerra, Josep Maria Sáiz el 1965
portant el Sant Crist acompanyat dels
portants Campderrós, Ordeig, Pobla,
Espada i Simon. A la dreta, Sáiz divendres
passat. || FAMÍLIA SÁIZ- J. RIUS

Crist. El Josep Maria encara recorda haver fet aquest últim tram amb el
crucifix, d’uns setanta quilos. “Érem
tot homes, encara que a l’església
hi havia dones, sobretot si fèiem la
processó per dins de l’església els
dies que hi havia mal temps”, rememora Sáiz. A més de les corretges,
“hi havia una bossa per apuntalar

el Sant Crist”. Quan tocava canviar
el portant l’operació requeria tot un
protocol: “El que deixava el crucifix
l’enlairava per passar-lo al relleu
que t’esperava davant”. Si el mestre
de la confraria, que és el que guiava el
portant, ja que aquest no podia veure
per on trepitjava, “veia que flaquejaves, de seguida et feia el relleu”.

recollida de farigola

El Divendres Sant era tradició anar
d’excursió al Puig de la Creu després
del viacrucis. “Era una cosa que
feia la joventut per fer l’esmorzar
i per estar amb colla i amb noies”,
assegura Sáiz. Pel camí es recollia
farigola als tres turons, que servia
per fer sopes.

Les celebracions comencen aquest
diumenge 10, Diumenge de Rams a
les 12.15 h, amb la benedicció de les
palmes a l’església de Sant Esteve,
mentre que a Sant Feliu serà a les
10.15 h. Dilluns 11, a les 20 h, hi haurà
la celebració comunitària penitencial.
Dijous 14, Dijous Sant, la celebració
es farà a les 20 h a l’Església de Sant
Esteve. El matí de Divendres Sant, el
15 d’abril, es torna a fer la Trobada
de Primavera al recinte del Puig de la
Creu organitzada per Amics del Puig
de la Creu. L’activitat començarà a
les 8 h del matí amb la litúrgia de les
hores. A les 9.15 h es farà el viacrucis
a l’interior de la capella. A partir de
les 10 h, hi haurà recinte de portes
obertes fins les 13.30 h. A les 10.30
h, se celebrarà l’esmorzar amb
torrades amb oli i sal (1 euro) i aigua
(1 euro). A les 11.30 h, se celebrarà
el Cant de la Passió de Castellar. A
partir de les 12 h, es farà la pregària
per la pau i l’ofrena de llànties durant
el matí. Els donatius seran lliurats
a Càritas per Ucraïna. La missa de
Divendres Sant a Sant Esteve serà
a les 18 h i a les 20 h un via crucis.
La Vetlla Pasqual de Dissabte
16 serà a les 22 h. Diumenge de
Pasqua, els horaris seran a les 10.15
h (Sant Feliu), 12.15 h (Sant Esteve)
i 20 h (Capella de Montserrat).

GASTRONOMIA | DOLÇOS

Alèxia, Tik Tok o Minecraft, les mones del 2022
Aquests dies les
pastisseries locals
reben encàrrecs a
través de WhatsApp
J. R.

L’auge del futbol femení amb la presència estel·lar d’Alèxia Putellas com
a capitana d’un FC Barcelona amb
una trajectòria esportiva impecable
s’ha traduït en forma de mona. “Ja
no tenim el Messi, ara tenim l’11
de l’Alèxia”, explica el mestre pastisser Joan Muntada, que enguany
ha creat una mona de xocolata amb
una bota de futbol i el dorsal i el nom
de la cèlebre jugadora.
El pastisser Marc Andreví
també constata la gran atracció de
l’Alèxia, que també ha plasmat en

una mona. A més de Putellas, les altres figures de mones són els de jocs
com Pokémon, Minecraft o de xarxes socials com Tik Tok. El pastisser Muntada ha elaborat per aquest
any mones, a partir d’ous de xocolata, d’un alvocat, un ‘coco loco’, una
moto Vespa o una hamburguesa d’enganyifa. Aquests dies les pastisseries Muntada i Andreví estan rebent
encàrrecs a través de WhatsApp.
sorteig de 9 mones al mercat

D’altra banda, el Mercat Municipal
sorteja 9 Mones de Pasqua. Per participar-hi, cal omplir les butlletes que
es poden aconseguir des d’avui fins
al 12 d’abril comprant al mercat, i el
sorteig es farà el 13 d’abril. Les persones guanyadores seran notificades
per telèfon, en el cas de no respondre
la trucada, es trucarà el/la següent
participant. L’entrega de les mones
es farà el dijous 14 d’abril.

A l’esquerra, el mestre pastisser Joan Muntada amb les seves creacions i a la dreta, Marc Andreví amb les mones d’enguany. ||J. R.
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NOVA ENTITAT | VEÏNS I COMERCIANTS

ATUR | MARÇ

Neix l’Associació
del Centre

La xifra
d’aturats
se situa per
sota del miler

L’entitat, formada
per veïns i botiguers,
vol revitalitzar el
carrer Major i l’entorn
Veïnat i comerciants del carrer Major
i de l’entorn han decidit impulsar
una entitat per revitalitzar aquest
part del poble. “Feia falta una associació en aquest carrer per potenciar-lo. Semblava que hi havia
una època en què hi havia menys
comerços i que anaven tancant,
però ara la situació s’ha revertit
i és un bon moment per crear-la”,
adverteix Anna Giménez, de La Casa
de Las Chuches de la plaça Calissó
i vicepresidenta de la nova entitat.
L’Associació del Centre pretén incloure com a zona d’actuació la plaça Calissó. “Estem molt
contents que ens hagin tingut en
compte perquè tot i que estem bastant apartats lliguem molt amb el
carrer Major i podrem fer moltes
coses junts”, afirma Júlia Lluelles,
de la pastisseria Llullu Cakes i alhora

secretària de l’Associació del Centre.
I el que és més important, que veïns i
comerciants han decidit ajuntar-se a
l’entitat “ja que sempre hi són quan
fem alguna cosa al carrer”, constata Pepe Casajuana, de la botiga Stop
i president de la nova entitat. A més
de Casajuana, Giménez i Lluelles, la
junta es completa amb Antonia Palacios, del forn Sant Jordi, que n’és la
tresorera. Els veïns Jordi Domingo,
Antoni Tort i Iván Mayor i els comerciants Carlos Higueras (La Centraleta), Elisenda Agustí (Emma Mur),
Maribel Sabat (Cucum) i Kevin Física (La Piparra) són els nous vocals
de l’entitat.
“Ens hem adonat que sempre
han portat la batuta els mateixos i
ara que hi ha gent nova de comerços, cal una empenta de la nova
generació, de gent jove, amb idees
fresques i renovades per continuar mantenint l’essència del carrer
Major però amb una volta”, apunta
Física. L’entitat està enllestint la paperassa per presentar-la a la Generalitat
i a l’Ajuntament: “És bo que siguem
una entitat, ja que fins ara hi havia
molt voluntariat entre comerciants

Part de la junta de la nova associació, fotografiada dimarts al carrer Major. || J. RIUS

i veïns de fer les coses amb ganes,
però l’important és poder estar
protegits per una entitat en tots
els sentits”, sosté Domingo. Elisenda Agustí recorda que es va establir
amb la seva joieria Emma Mur perquè
“em feia molta il·lusió, encara que
potser costa una mica sortir-se’n
perquè de vegades hi transita poca

gent, però del que es tracta és això,
de posar-hi il·lusió, i el boca-orella
fa molt”. Ben aviat obrirà a la plaça
Calissó un nou centre de psicologia
infantil en el que havia estat l’escola
de música Tam Tam. Al maig l’entitat té previst fer una primera activitat, que servirà de presentació de la
nova associació. || J. RIUS

Castellar es continua mantenint
per sota del miler de persones desocupades en aquest primer trimestre de l’any. Concretament,
aquest març s’ha tancat amb 994
persones a l’atur, 46 més que al
mes anterior. De tots els tres primers mesos de l’any, aquest març
ha estat el més dolent de tots, ja
que al gener hi havia 967 persones sense feina i al febrer, 948. Tot
i així, el nombre d’aturats s’ha reduït en 234 en un any. La tendència també es reprodueix al Vallès
Occidental, que ha tancat al mes
de març amb 363 aturats més, que
situen la xifra total de desocupats
en els 47.506. Respecte d’ara fa un
any, però, el nombre de vallesans
sense feina s’ha reduït en 14.464.
Del conjunt de la comarca,
l’increment més important de persones sense feina ha estat a Sabadell. La cocapital vallesana torna
a superar la barrera de les 12.000
persones a l’atur, amb 127 persones més que s’han quedat sense
feina aquest març. || REDACCIÓ
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PP | SALUT

L’AULA| CONFERÈNCIA

“Vivim un temps d’epidèmies
simultànies i de col·lapse”
L’exdiputat de la CUP David Fernàndez va passar per L’Aula
Rocío Gómez

El periodista, activista social i exdiputat de la CUP David Fernàndez va oferir dimarts passat una multitudinària
conferència a l’Auditori d’El Mirador.
Convidat per L’Aula, i sota el títol
Els temps que vindran, Fernàndez va
oferir durant la ponència una retrospectiva sobre “aquests últims quatre anys d’excepcionalitat, en què
encara tenim un president exiliat”.
El polític va recordar moments com el
referèndum de l’1-O “que a tots ens
va canviar la vida”, l’empoderament
de la ciutadania que va manifestar-se
al carrer, i com l’arribada de la pandèmia, la manca d’unitat entre els partits independentistes i el judici sobre
el referèndum, han encallat el procés
sobiranista.
Amb un to que Fernàndez va
reconèixer que estava carregat de
“pessimisme”, va asseverar que
“els temps que vindran són una
prova per a la humanitat, perquè
fa temps que hem fet tard i hem travessat tots els límits”. El ponent va
posar damunt la taula el debat sobre
la crisi energètica “que no és d’ara,
ni arran de la guerra a Ucraïna”, i
va recordar que en la partida d’escacs
d’aquest conflicte ens trobem amb
“el perill nuclear”. “Les guerres se
saben com comencen, però no com
acaben”, va sentenciar. En aquesta línia, Fernàndez va subratllar que
vivim l’emergència del planeta “perquè el món és finit i els recursos no
són il·limitats, no hi ha un planeta

Segona per la dreta, la presidenta local del PP amb la Plataforma. || PP

El PP, amb la Plataforma Sanitat Digna

L’exdiputat de la CUP David Fernández a la conferència de L’Aula, dimarts passat.|| R.G.

b”. “El present i el futur són distòpics”, va afegir.
A banda de la crisi energètica
i de la guerra, el periodista va afegir
una tercera variable: les desigualtats.
“Vivim una crisi energètica i social”, va dir, i va detallar que arran de
la pandèmia la xifra de persones en
risc d’exclusió social o en situació de
precarietat han augmentat al país.
Concretament, Fernàndez va
citar l’informe FOESSA sobre l’exclusió i el desenvolupament social a
Espanya, que constata que més del
37% de la població viu en una situació
de precarietat quant a les condicions
laborals, l’accés a la cultura i els serveis, i prop d’un 30% es troba en risc
d’exclusió social. El ponent també va

qüestionar les polítiques socials i migratòries “del govern més progressista de la història”, i el canvi de
rumb del seu posicionament al costat
del Marroc en el conflicte del Sàhara.
D’altra banda, Fernàndez va criticar l’ascens dels partits d’ultradreta
a Europa, fins a arribar a les institucions, i va assegurar que la revolució
que vindrà “serà d’extrema dreta i
neoliberal. Vivim un temps d’epidèmies simultànies i de col·lapse”.
Finalment, l’activista va assegurar que és moment de tornar a defensar “les coses que són fonamentals,
de reactivar-se”, per demanar a peu
de carrer i d’una manera democràtica un canvi per combatre l’emergència climàtica i social.

Diumenge passat es va celebrar una manifestació a Barcelona per una
sanitat digna. Una representació del PP de Castellar va estar present
a la mobilització, donant suport a la plataforma Lluita per una Sanitat
Digna de Castellar. En paraules de la presidenta local, Alicia García,
“que a Castellar no hi hagi servei d’urgències les 24 hores del dia
resulta inadmissible, i que el CAP no disposi de tots els mitjans materials i humans per poder desenvolupar la seva tasca en condicions té difícil justificació”. Per a Alicia García, “en aquesta reivindicació caben totes les formacions polítiques i socials que es vulguin
adherir, sense importar ideologies o simpaties. Resulta lamentable
etiquetar de manera grollera una iniciativa que persegueix un bé
comú com és una sanitat millor per a tots”. || REDACCIÓ

ERC | AJUT A LA FORMACIÓ

Ampliació del termini per participar en la
beca Oriol Papell promoguda per ERC
ERC Castellar anuncia que ampliarà el termini per presentar candidatura
per a la beca d’estudis Oriol Papell, que enguany arriba a la seva 7a edició.
Així, fins al 18 d’abril es podrà participar en la convocatòria d’aquest ajut,
que té una dotació econòmica de 2.000 euros, que es finança amb una aportació del sou dels cinc regidors republicans que formen part del consistori.
La beca que impulsa ERC Castellar en memòria del jove polític republicà
Oriol Papell s’adreça a joves que vulguin cursar estudis postobligatoris,
des de batxillerat, passant per cicles formatius, graus universitaris, màsters o postgraus, entre altres modalitats. El 27 d’abril es donarà a conèixer el guanyador de l’ajut i també el col·lectiu que rebrà el Premi Valors
Republicans d’aquesta edició. Les bases de la beca Oriol Papell es poden
trobar al portal web https://castellarvilarepublicana.cat/. || REDACCIÓ

CUP | SÀHARA

Concentració de suport al poble sahrauí
Demanen que el Govern espanyol rectifiqui el posicionament a favor del Marroc en el conflicte generat a l’excolònia

Acte reivindicatiu pel Sàhara a la plaça Calissó, divendres passat. || R. G.

Divendres passat la CUP de Castellar va organitzar un acte reivindicatiu per mostrar el rebuig al canvi
de rumb del Govern espanyol quant
al conflicte del Sàhara i el Marroc.
La concentració va comptar amb representants de diversos partits polítics com Junts per Castellar i Som
de Castellar. Mohamed Mehdi, de 13
anys, i Mbara Brahim Salem, de 14,
de l’associació Wilaia, acompanyats
de diversos membres d’aquesta entitat de Sabadell de suport als infants
sahrauís, van llegir un manifest en
què es recordava com el Govern espanyol el 18 de març “va trencar
la seva posició neutral respecte
el conflicte al Sàhara Occidental
mitjançant una carta dirigida a
Mohamed VI en què mostrava el

seu suport al pla d’autonomia presentat pel Marroc”. Un dels membres de Wilaia va subratllar que posicionar-se al costat de Mohamed VI
és estar “en contra dels drets humans, de la igualtat i de la llibertat d’expressió”.
En el text es parlava de la “responsabilitat històrica” d’Espanya amb el Sàhara i s’exposava que
aquesta decisió “ha agreujat el conflicte” i que “perpetua la vulneració dels drets del poble sahrauí i
de les persones migrants i refugiades, amb l’externalització de les
fronteres i de les polítiques migratòries”. Per tot plegat, van demanar al Govern espanyol la rectificació del seu posicionament i una
“actitud proactiva favorable a un

referèndum d’autodeterminació
del Sàhara Occidental”.
A més, van instar al Parlament de Catalunya a constituir
l’Intergrup per la Pau i la Llibertat al Sàhara per consolidar la representació institucional de Catalunya “per fer arribar el seu
suport a una resolució pacífica
i respectuosa amb els drets del
poble sahrauí”.
Finalment, des de Wilaia van
recordar que es reactivarà el projecte d’acollida Vacances en Pau, i
van fer una crida per aconseguir
famílies acollidores per participar
en aquesta proposta. Els canals de
contacte són el portal web valleswilaia.org i el correu sabadellwilaia@
gmail.com. || R. G.
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FORMACIÓ | FIRA SABADELL

EDUCACIÓ | SERVEI EDUCATIU DEL VALLÈS VIII

Dos instituts castellarencs,
a la fira d’FP de Sabadell

Reconeguts 11 treballs
al certamen Atenea

Els instituts Castellar i Les Garberes van presentar l’oferta formativa

La comitiva municipal visitant l’estand de l’Institut Les Garberes. || CEDIDA

Els instituts Castellar i Les Garberes
van estar presents a la sisena edició
de la Fira Connecta’t a l’FP que es va
fer al recinte de Fira Sabadell entre
el dijous i dissabte de la setmana passada. La Fira de l’FP és una iniciativa
de l’Ajuntament de Sabadell d’abast
supramunicipal, amb representants
de 14 municipis del Vallès Occidental
i Oriental, que compta amb el suport
de la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Treball.
La fira va tenir un format mixt,

presencial i telemàtic. D’una banda,
es va poder assistir a l’espai de Fira
Sabadell, per conèixer l’oferta en formació professional inicial, adaptada
i ocupacional, amb més de 140 cicles
formatius i més de 80 cursos de formació ocupacional amb certificat
de professionalitat. I d’altra banda,
per mitjà del web www.connectafp.
cat es va poder seguir el programa,
inscriure’s a les activitats i itineraris temàtics i visualitzar les xerrades enregistrades.
L’INS Castellar “és el primer

any que es presenta a la fira i vam
creure oportú ser-hi perquè ens
van convidar i perquè creiem que
és una bona oportunitat per donar-nos a conèixer”, explica la cap
d’estudis del centre, Loida Perich. El
centre, que té entre els seus alumnes
joves de Terrassa i Sabadell, ofereix
la possibilitat de cursar-hi el cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa en el format FP Dual. El
centre farà el dimarts 5 d’abril una
jornada de portes obertes d’estudis
postobligatoris de batxillerat i del
cicle formatiu de grau mitjà de Gestió Administrativa.
Pel que fa a l’Institut de Jardineria i Agricultura Les Garberes, el
centre ofereix “el PCI d’auxiliar de
viver i jardins adreçat als alumnes
que no han pogut treure’s l’ESO,
dos graus mitjans (de jardineria
i producció agroecològica), a què
s’accedeix amb el títol de l’ESO i
un cicle formatiu de grau superior de Paisatgisme i Medi Rural al
qual es pot accedir des d’un grau
mitjà o des de batxillerat”, explicava la directora del centre, Berta Tasias, des de l’estand de Fira Sabadell.
El centre també farà portes obertes
aquest dissabte 2 abril a les 12 h i el
dimarts 5 d’abril a les 18 h.
L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i el regidor d’Educació, Joan
Creus, van visitar dijous els estands
dels dos instituts. || J. RIUS

Foto de família dels autors i autores reconeguts al certamen Atenea. || CEDIDA

Dijous de la setmana passada la Sala
d’Actes d’El Mirador va acollir l’acte de reconeixement del Certamen
Atenea 2021-2022, que distingeix
els treballs de recerca realitzats durant aquest curs pels alumnes de 2n
de batxillerat de Castellar del Vallès.
Aquesta és una iniciativa anual impulsada pel Servei Educatiu del Vallès Occidental VIII.
De l’Institut Castellar s’han
destacat, d’una banda, Aina Cardona, Andrea Val, Mireia Casco i Alex
Marcocci pel seu treball Les begudes
energètiques, ens donen ales?, que van
fer amb l’objectiu de conscienciar
la societat i, en especial, els adolescents i els infants, sobre els perills i
els efectes als quals s’exposa l’organisme quan consumim aquest tipus
de begudes. D’altra banda, també
s’ha reconegut el treball La revolució de les tecles, d’Alba Turull, David
del Río, Jan Canudas i Pol Girbau,
que ha consistit en el desenvolupament d’una aplicació mòbil com a
eina d’aprenentatge musical.

Quant a l’Institut Puig de la
Creu, es va destacar el treball d’Anna Fajardo titulatPoètiques de la subjectivitat femenina: El llegat de Sylvia
Plath, Adrienne Rich i Anne Sexton,
que tenia com a objectiu principal
analitzar i comparar diferents aspectes de les obres d’aquestes autores nord-americanes. Finalment,
Anna Parada i Maria Xianmei Ramírez van rebre el reconeixement pel
treball INS Puig de la Creu amb una
visió de futur sostenible, una investigació que tenia com a propòsit demostrar amb dades i evidències que
es pot ser més sostenible.
L’acte va comptar amb l’assistència, a banda dels i les alumnes i familiars, de l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez; del regidor d’Educació,
Joan Creus; de l’Inspector d’Educació, Guillem Lunar; de Maria Dolors
Arumí, com a representant del Servei Educatiu del Vallès Occidental
VIII, els directors dels dos instituts i
el professorat que ha estat tutor dels
treballs seleccionats. || REDACCIÓ
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Cercle de Col·leccionistes

LA FOTO

Un gra de sorra
El cercle de col·leccionista de Castellar del Vallès vol donar les gràcies al poble castellarenc per la gran
acollida que ha tingut la nostra trobada de plaques de cava celebrada en
aquesta fira de Sant Josep d’aquest
diumenge passat. Tots pensàvem
que seria un dia desastrós a causa
del temps plujós que es veia a venir,
però no va ser el cas i el temps ens va
permetre celebrar una bona fira de
Sant Josep. I tots contens, tant comerciants com els bombers recaptant per al poble ucraïnès, bombers
que han aportat el seu gra de sorra a
aquesta cruel guerra (diguem prou
a aquesta guerra). Nosaltres, els col·
leccionistes, d’aquesta vila volem la
fi d’aquesta cruel guerra que pateix
el poble ucraïnès.
Moltes gràcies al poble castellarenc,
a tots i a totes per tot.

Joan Mumbardó Gandol

Els arbres de Castellar
Passejant pels carrers del nostre municipi és fàcil constatar com hi ha desenes de forats dels arbres sense arbres. És a dir, que s’han tret (perquè
eren morts o estaven malalts, trencats...) i no s’han reposat. De fet he
arribat a pensar que no se’n reposa
mai cap, d’arbre.
En tot cas, després d’un llarg període sense l’arbre, el forat es tapa
per sempre. La feina es fa tan ben
feta que, si no t’hi fixes, ni es nota,
que allà hi havia hagut un arbre. En
aquest cas els exemples també són
molt nombrosos.
Desconec si aquesta lamentable situació té un origen estratègic, és a
causa d’un problema pressupostari
o a un problema d’abandonament.
En aquest darrer cas demano, si us
plau, que es corregeixi i s’inverteixi
la tendència.
És més, la situació descrita sembla
una contradicció amb la declaració
i divulgació que es fa de Castellar del
Vallès com a vila florida.

No acceptem les disculpes d’aquesta persona inhumana-ignorant que
ha sembrat la llavor de la discòrdia,
ja que la meva muller encara porta
l’angoixa i el disgust a sobre. Així
s’arriba lamentablement al mal irreparable: la xenofòbia.

Rafa Homet *

El 0-3 existeix i ha
d’existir per a tothom
o hi ha cap dubte sobre
els beneficis del primer
cicle de l’educació infantil, hi ha multitud d’estudis que així ho avalen.
El model actual d’escoles bressol té correlació directa en evitar el fracàs escolar, prevenir problemes de salut mental i en la millora de la qualitat de vida.
No és poca cosa.
Posem-nos en context. Actualment a
Terrassa tenim escolaritzades, aproximadament, una de cada tres criatures
de 0 a 3 anys. Dit d’una altra manera,
dues de cada tres criatures no gaudeixen dels beneficis de l’escolarització. Algunes per voluntat de les famílies que
opten per altres models de cura. Però
n’hi ha d’altres que, directament, no s’ho
poden permetre per motius econòmics.
Si anem al darrer curs de l’escola bressol, l’I2, les dades ens diuen que només la
meitat de criatures estan escolaritzades.
Així doncs, a inici de mandat ens trobem amb un sistema dissenyat només
per a una part de la població i encara no
ben bé, ja que no totes les criatures accedeixen a una escola bressol.
Ara fa un any el govern del PSC anunciava, i després se’n desdeia, el tancament de l’Escola Bressol El Coral per
la davallada de matrícula derivada del
descens de natalitat. Ens hi vam oposar amb un argument molt clar: la davallada de la matrícula no és a causa
de la natalitat sinó purament a motius
econòmics: els costos de l’escola bressol i la inexistència d’una tarifació social fan que aquesta sigui accessible per
a famílies de classe mitjana o alta o bé
per a famílies molt vulnerables que hi
arriben via serveis socials. El gruix de
la població de parelles joves i treballadores en queda exclosa.
Afortunadament no es va tancar perquè
per al curs que ve l’escola bressol serà

N
Excursió al Castell de Clasquerí
L’Associació de Veïns i Veïnes de Can Font i Ca n’Avellaneda va organitzar una excursió amb visita guiada el Castell de Clasquerí el diumenge
dia 3 d’abril. La sortida formava part de l’agenda d’activitats lúdiques i
culturals que l’associació ha programat per a aquest any.
Els veïns i veïnes es van trobar a quarts de nou del matí davant de la Seu
Social i des d’allà es va iniciar una caminada fins al castell. Els esperava
el masover, Ernest Ruiz, que amablement va obrir les portes del recinte. Els acompanyava Sílvia Sáiz, historiadora, que va fer de guia i va explicar la història del castell.
També es va poder visitar l’ermita i gaudir d’un esmorzar en companyia.
Grans i petits van poder passejar per l’entorn, conèixer una mica més
de la nostra història i compartir unes hores màgiques malgrat el fred i
algunes fines volves de neu. || TEXT I FOTO: AVVCAF / MONTSERRAT BELTRAN

Tomeu Grima

Xenofòbia
Avui, 2 d’abril del 2022, i després de
50 anys com a veí de Castellar del Vallès, he sentit el que és lamentablement la discriminació en aquesta vila.
Eren les 12.45 hores, quan ha arribat
a casa nostra la meva muller plorant
i desconsolada després de venir de
comprar del Mercadona de la plaça,
plena de gent, i em diu: “Tu ets el que
deia que aquí no existia discriminació
als que som de color? Doncs m’han
maltractat dient-me lladre, de robar-li la cartera a un home. Per què

a mi i no a un altra persona blanca?
S’ha creat una situació (amb la meva
muller), molt desagradable amb insults i la humiliació rebuda per l’home afectat del robatori, que amb
cara de pocs amics m’exigia dues vegades que li entregués la meva cartera, cosa a què m’he negat rotundament. Sols una de les nombroses
persones ha sortit en defensa meva
i ha dit: ‘No ha estat aquesta dona,
han sigut dues noies joves que fa estona que ja són fora’”.
Arran d’això i després de la intervenció d’un agent de la Guàrdia Urbana, que s’ha tret la potestat de dir
que no era cas de fer cap denúncia
perquè l’individu ja s’havia disculpat.

gratuïta per als infants de dos anys. La
Generalitat pagarà 1.600 € que financen la seva part i 1.600 € més per tal que
les famílies d’infants de dos anys es trobin en les mateixes condicions que els
infants de 3 anys quan entren a l’escola: l’escolarització és gratuïta i només
s’han de pagar les activitats “complementàries” com l’acollida o el menjador.
S’ha format, també, un grup de treball
entre els ajuntaments i la Generalitat
per estendre aquesta mesura als alumnes d’un any i als lactants de mesos en
els propers cursos.
La demanda augmentarà, com és lògic,
l’any que ve, i tancar El Coral hauria suposat una doble errada, ja que ens hauríem quedat sense poder oferir les places que caldran el curs vinent.
Fins i tot amb l’oferta privada, en què
les famílies rebran una ajuda de 800 €
per disminuir el cost de la matrícula,
no hi ha prou places per cobrir la demanda potencial del 0-3 a Castellar i
se n’hauran de crear de noves. Tancar
El Coral era una mala decisió de present i de futur. Sort que se’n van desdir.
La gratuïtat d’infantil de dos anys és
una molt bona notícia per a l’educació
i per a la cohesió social, però hi ha alguns reptes que no podem obviar. Comencem de dalt a baix pel que fa a les
institucions:
El 0-3 s’ha d’universalitzar com ja ho
està el 3-6: no és obligatori però hi ha
d’haver plaça per a tothom. Aquesta és
una decisió que correspon al Govern
de l’Estat. Prendre-la i finançar-la. Del
govern més progressista de la història
depèn, doncs, l’existència de places per
a tothom. Catalunya ha marcat el camí.
Els beneficis del model actual del 0-3
són evidents i contrastats per nombrosos estudis. Però sabem que amb una
baixada de ràtios encara els podríem
millorar. El pas següent després de la
universalització ha de ser la modificació del decret 282/2006 (del conseller
Del Pozo i el president Maragall) per
reduir les ràtios. Primer, que n’hi hagi
per a tothom, després, millorem una
qualitat que ja és molt bona.
Els motius de l’Ajuntament de Castellar per tancar El Coral era traslladar
la ludoteca per ampliar la biblioteca.
Dues coses molt necessàries. Un any
després, la ludoteca segueix allà, sense
projecte de trasllat. Si l’any passat van
sobrar 3 milions del pressupost municipal, aquest n’han sobrat 6 i ja en tenim
acumulats 19. Si fóssim una empresa
continua a la pàgina 11
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opinió

Les històries són ales que ens
ajuden a alçar el vol cada dia

E

l dia dos d’abril, data
del naixement de
Hans Christian Andersen, se celebra el
Dia Internacional de
la Literatura Infantil. L’IBBY (International Board on Books for
Young People), un organisme per
al foment i difusió de la literatura
infantil i juvenil del qual formen
part nombrosos països d’arreu del
món, commemora d’aquesta manera l’aniversari del naixement de
l’escriptor danès. Aquest any ha
estat la secció de l’IBBY al Canadà
la seleccionada per triar els artistes que han realitzat el cartell original d’aquesta edició: l’escriptor
Richard van Camp i la il·lustradora
Julie Flett. Del cartell destaca el
lema “Les històries són ales que
ens ajuden a alçar el vol cada dia”.
En el cas d’Andersen això va ser
ben veritat. El seu nom evoca, als
que hem tingut la sort de llegir-lo
o d’escoltar els seus contes, històries tan corprenedores com La sireneta, L’aneguet lleig o La venedora de llumins. L’any 2005 l’editorial
Càtedra va publicar el llibre Hans
Christian Andersen, Cuentos completos per commemorar els doscents anys del seu naixement. El
llibre comença amb una introducció al relat encisador que l’autor

ve de la pàgina 10

privada, serien molt bones notícies,
però som una administració pública
que ha de donar servei als ciutadans,
no fer bossa.
Fa un any demanàvem que “l’afer El
Coral” servís per poder fer un debat fonamentat sobre els equipaments educatius i culturals que Castellar necessita i
plantejar l’ampliació de la biblioteca i el
trasllat de la ludoteca. Debat que, òbviament, no s’ha produït.
Castellar necessita, és evident, saber
cap on va.
*Portaveu d’ERC

Esther Font*

Educació: menys
preocupació i més
ocupació

P

oques coses hi ha que
preocupin tant la societat com l’educació de
les generacions futures.
La formació dels infants
i joves és un tema que preocupa tothom
i, per tant, tothom es veu en cor de dir-hi
la seva. És evident que cal parlar-ne, que
cal que les famílies, institucions, entitats,
associacions de pares i mares i l’administració pública en parlin, i es creien debats i fòrums per parlar-ne. Però com en
tot, des d’un mínim de coneixement de
causa. El col·lectiu de mestres i profes-

PLAÇA MAJOR

JOSEFINA LLAURADÓ
Escriptora

Hans Christian Andersen. || JOAN MUNDET

El 2 d’abril, dada del
naixement de Hans
Christian Andersen,
es celebra el Dia de
la Literatura Infantil

escriu a tall d’autobiografia, El cuento de mi vida sin literatura, en què
ens fa veure de quina manera es reflecteixen els detalls de la seva vida
quotidiana en els seus contes: “La
cuineta era plena de plats i atuells
lluents, i per una escala es podia
pujar fins a les golfes on, en el canaló del desguàs que donava a la
casa del veí, hi havia un calaix amb
terra i plantes aromàtiques; aquest
era tot el jardí del meu pare. En el
meu conte La reina de les neus, con-

tinua ben florit” (pàgs. 16 i 17). El
llibre acaba, deixant a banda les
notes i l’índex onomàstic, amb un
mapa de Dinamarca on apareixen
gairebé tots els pobles i ciutats que
surten en els contes que va escriure.
Andersen va ser fill d’un pegot i una
bugadera que s’estimaven i l’estimaven moltíssim. Recorda que el seu
pare li llegia contes del recull Les mil
i una nits, que la seva àvia, que tenia
cura del jardí d’un hospital de malalts mentals, el visitava cada dia, i

Anna Margalef*

sors és un col·lectiu constantment criticat, es posa en dubte la seva tasca, que
si fan més o menys hores de feina, que
si avui dia no es fa tal o qual cosa. Que
si es queixen perquè no volen treballar.
La realitat és que fa molts anys que estan
sotmesos a moltes pressions, a l’escola
cau tot, els nens i nenes han de tenir coneixements, han de saber usar-los, és a
dir, han de tenir assolides les capacitats
pertinents, al mateix temps que han de
ser ciutadans exemplars amb temes inclusius, tant de companys i companyes
amb necessitats diverses, com amb altres infants de països, llengües i cultures
diferents. Han de treballar emocions,
han de conèixer i respectar conceptes
que els adults moltes vegades no coneixen, com la identitat de gènere, el canvi
climàtic, actituds respectuoses amb tothom... Sí, tot això demanem als mestres
i docents que ensenyin als nostres fills
i filles i, sovint sense ni plantejar-nos si
a casa fem prou o no per ajudar en tots
aquests temes.
Però ens oblidem de les dificultats que
viuen els centres dia a dia per aconseguir
lligar tots aquests temes, i amb unes deficiències que arrosseguen des de fa 10
anys. Inclús diria més, ja fa 13 anys que
es va aprovar la llei d’educació catalana que prometia un 6% del PIB destinat
a Educació, i no ens hem ni aproximat.
No només això sinó que han tancat més
de 5.200 places públiques.
La manca de pressupostos implica que
les retallades del 2008 encara no s’han
revertit i, per tant, demandes del professorat com la de disminuir les ràtios per aula (per donar cabuda a tanta

diversitat de tant tipus), menys hores
lectives per tenir temps per reunir-se i
debatre, doncs no es poden ni plantejar.
Ja ni parlem de la inestabilitat del personal interí i laboral, ni de la manca de
places públiques d’FP o la retirada del
decret de plantilles que tant malestar
crea als centres. Però és que, a banda de
tot això, o mentre hi ha tot això, s’anuncia un canvi de calendari escolar sense
consensuar ni tan sols demanar opinió al
Consell Escolar de Catalunya (almenys
inicialment).
I per acabar-ho d’adobar apareix un esborrany de currículums que, si bé que
segur que la intenció és bona i segur
que hi ha aportacions positives, tampoc s’ha debatut on s’ha de debatre.
Perquè sense debats i intercanvis d’opinió no es poden fer coses tan transcendents com un canvi de currículum. Els
mestres i professors estan indignats, i
és normal, com deia a l’inici potser no
cal tanta preocupació sinó més ocupació... cal que realment ens ocupem com
a societat de donar veu i tractar aquests
temes acuradament, de forma rigorosa
i democràtica. És molt injust demanar
constantment als docents que es reprogramin i adaptin a totes les necessitats
canviants de la societat i no ens fiquem
en la seva pell. Com en totes les feines
i activitats de l’ésser humà la motivació i la valoració per la feina que es fa,
són molt importants, a l’hora de treure’n un màxim profit per ells mateixos
i per la societat.
* Regidora i responsable política municipal
Junts per Castellar

El campionat català de
futbol sala per a persones
amb discapacitat
intel·lectual a Castellar!

A

quest diumenge 10
d’abril té lloc a Castellar el XXXVI Campionat de Catalunya de
Futbol Sala per a persones amb discapacitat intel·lectual,
que organitzen conjuntament la Federació Catalana d’Esports per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual
(ACELL) i el nostre Ajuntament. El
campionat estava previst per al 2020,
però es va haver d’ajornar a causa de
la pandèmia.
És una gran cita que comptarà amb
més de 370 jugadors de 42 equips d’arreu de Catalunya i Andorra. Es disputarà entre les deu del matí i les cinc de
la tarda al camp municipal de futbol
Pepín Valls, gràcies a la col·laboració
de la Unió Esportiva Castellar.
No és la primera vegada que es celebra un campionat d’aquestes característiques al nostre municipi. S’han
fet proves esportives per a persones
amb discapacitat intel·lectual de ciclisme, hoquei, gimnàstica, petanca,
handbol i atletisme, entre d’altres.
L’activitat esportiva és molt important per al col·lectiu de persones amb
diversitat funcional perquè, a part de
millorar el seu estat físic i mental, fomenta habilitats i valors com l’auto-

que el dia que havia de cremar fulles i branques deixava que l’acompanyés. Allà, a prop d’on l’àvia cremava la fullaraca, hi havia unes
velletes que, tot fent mitja, li explicaven contes: “Un univers tan ric
com el dels contes de Les mil i una
nits s’obria davant meu” (pàg. 18).
Tot plegat va fer un pòsit que precipità de forma meravellosa en els
seus contes, que van ser escrits
perquè els adults els expliquéssim
a la mainada.

nomia, el treball en equip, l’esperit de
superació, el compromís, la competitivitat i la resiliència.
El nostre és un municipi que posa
molts esforços i recursos, tant humans
com materials, perquè totes les persones amb diversitat funcional puguin
gaudir de les activitats que s’hi realitzen amb els mateixos drets i oportunitats que qualsevol castellarenc o
castellarenca.
Treballar en aquesta línia és prioritari per a tot l’equip de govern. Cal eliminar les barreres arquitectòniques i
mentals que hi pugui haver i fomentar
que les persones amb diversitat funcional puguin desenvolupar-se amb
les mateixes oportunitats i drets que
la resta. Al cap i a la fi, tothom som
igual de diferents, i tots i totes tenim
capacitats i “dis”-capacitats.
Afortunadament, per assolir aquest
objectiu disposem d’una gran quantitat d’entitats que treballen a favor
de la inclusió de les persones amb diversitat funcional.
De la mateixa manera, cal destacar
la tasca que fan la resta d’entitats per
fomentar la participació de les persones amb diversitat funcional a tot el
ventall d’activitats que es fan al nostre municipi.
Us animem que diumenge us apropeu al camp de futbol per animar
tots i totes les jugadores. Gaudirem
d’una bona jornada esportiva en què
brillaran la lluita, la cooperació i la
companyonia.
Us esperem al camp!
* Regidora de Diversitat Funcional
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actualitat

comunicació

Ràdio Castellar: eina
educativa al servei
d’escoles i instituts
Redacció

Històricament, l’ADN de Ràdio
Castellar sempre ha contingut un
component d’eina formativa al servei dels centres educatius del municipi. Ja sigui a través de tallers de
ràdio als instituts, o fent formació
dins la programació d’El Mirador i
darrerament com a Servei Comunitari, Ràdio Castellar està duent
aquests dies una feina frenètica
amb la comunitat educativa.
Divendres passat al matí es
va inaugurar la nova sala polivalent de l’IE Sant Esteve, un espai
de 120 metres quadrats que acull
sala de professors i una aula d’audiovisuals. Per a la posada de llarg
de la sala, que s’ha batejat amb el
nom d’Espai La Mola, es va dur a
terme un programa especial en directe del magazín La Redacció de
Ràdio Castellar. Durant el programa es va donar a conèixer el disseny de la imatge que il·lustrarà
el nom de la sala. Aquest disseny
és obra de Clara Capdevila, una

mare del centre, que ha resultat
la guanyadora del concurs al qual
alumnat i familiars podien presentar les seves propostes. A més, es
van presentat els podcast de Ràdio
Sant Esteve, uns materials que ha
treballat l’alumnat de 3r d’ESO del
centre al llarg d’aquest curs i que
tindrà continuïtat el curs que ve
amb una col·laboració entre l’INS
Sant Esteve i l’emissora municipal. De fet, els alumnes d’aquest
taller prèviament ja havien visitat
la ràdio i conegut el funcionament
de l’emissora.
Aquesta setmana, a més, i
dins del programa de Servei Comunicatari, l’equip de Ràdio Castellar
està impartint una formació sobre
realització de podcasts a alumnes
de 4t d’ESO de l’INS Castellar. Una
trentena d’aquests estudiants passarà en els propers dies per l’emissora per realitzar els seus podcast
a partir de temàtiques com el hiphop, la fam al món, les vacunes o
l’esport de la boxa, entre d’altres.
Finalment, aquesta setmana
les instal·lacions de Ràdio Caste-

Ràdio Castellar es va
traslladar divendres
a l’IE Sant Esteve
per inaugurar la sala
polivalent La Mola.
A baix, estudiants
del centre Ribot i
Serra de Sabadell
al magazín ‘La
Redacció’, dimarts
passat. || L’ACTUAL

llar també van rebre la visita d’una
quarantena d’estudiants d’ESO de
l’Institut Ribot i Serra del barri
de Campoamor de Sabadell. Els
alumnes estan treballant a través
d’assignatures de català, castellà
i valors el projecte Ribot i Ràdio, i
a Ràdio Castellar van poder participar en una programa especial de La Redacció conduït per Marina Antúnez i Maria Poveda. Els
estudiants van parlar de les possibles sortides professionals que
volen aconseguir, així com de tendències actuals entre els adolescents en disciplines com la moda
o la música.
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esports
El Sentmenat deixa
sense opcions d’ascens
l’HC Castellar

L’HC Castellar va tornar a caure
contra un HC Sentmenat que
aquesta temporada ha mesurat els
de Pep Mateo i gairebé pot dir adeu
a les opcions de classificar-se per
al play-off d’ascens. Els granes van
caure per 5-3 en el segon derbi veïnal

de la temporada i cauen a la setena i
penúltima posició de la taula del grup
d’ascens. A falta de tres jornades per
finalitzar, les opcions d’aconseguir
la classificació són remotes, ja que
ara mateix la promoció és a sis punts
de distància.

EXCURSIONISME | ENTITAT

Marxa Nòrdica Vallès, nova aventura
La nova entitat dedicada a l’excursionisme vol apropar aquesta modalitat a tothom per perfeccionar la tècnica

Albert San Andrés

Dolors Martínez ha estat la primera
dona que ha presidit el Centre Excursionista Castellar en els seus 69 anys
d’història, però el 20 de gener va renunciar a la presidència de l’entitat
per dedicar-se en cos i ànima al seu
projecte vital: el club Marxa Nòrdica
Vallès, una entitat que ha creat juntament amb Helena Armengol, dedicada a la modalitat més d’actualitat en
els esports de muntanya.
La marxa nòrdica és una de les
activitats que més està creixent en la
muntanya, i Martínez i Armengol, especialistes en aquesta modalitat van
iniciar aquest projecte el juliol del 2021
a Castellar per donar a conèixer i perfeccionar la tècnica.
Martínez, tècnica comptable durant més de trenta anys, va descobrir
la marxa nòrdica el 2016, moment en
què va decidir formar-se en la matèria per descobrir els secrets d’aquest
esport. Des de llavors, va formar part
de la primera promoció de monitors
federatius de la FEEC i de la quarta
promoció d’instructors i entrenadors
esportius professionals de marxa nòrdica de l’Escola Catalana de l’Esport,
on es va especialitzar en els mètodes
INWA i FITTREK.
D’altra banda, Armengol té una
carrera com a directora comercial
durant més de vint anys i està formada en MEF (diplomada en Educació
Física per la UAB), és graduada en
Màrqueting i Vendes i en Direcció de

RRHH per la Euncet, és instructora
d’Aeròbic i d’Educació Física per Orthos, guia de muntanya per a itineraris de mitjana i baixa muntanya (Euroinnova), i com la seva companya,
especialista en els mètodes INWA i
FITTREK.
Ajuntant els dos perfils, van
crear el club. “Marxa Nòrdica Vallès neix amb la finalitat d’arribar
al màxim nombre de persones possibles per oferir la possibilitat de
millorar la qualitat de vida”, segons
explica Martínez. El club es dedica a
organitzar sortides i entrenaments regulars amb instructors professionals
i a fer viure als seus socis experiències de marxa nòrdica diferents, a més
d’impartir cursos a nouvinguts i a iniciats en la matèria, perfeccionament,
tallers, assessorament i sessions informatives, adaptant-se a la realitat
de cadascun dels seus socis: “El club
ofereix diferents horaris perquè els
nous practicants se sentin còmodes
i puguin adaptar-se a la pràctica de
manera progressiva. Per descomptat es forma en la tècnica, una part
imprescindible per poder obtenir
el màxim benefici d’aquesta modalitat”, afegeix Martínez.
Nascuda a Finlàndia als anys
30, derivada de l’esquí de fons, com a
entrenament durant l’estiu, la marxa
nòrdica consisteix a afegir uns bastons específics al patró de marxa, per
utilitzar la part superior del cos i implicar el 90% de la musculatura en el
moviment. “Cada cop més estudis
científics avalen aquest esport que

Helena Armengol i Dolors Martínez són les responsables d’aquest nou projecte esportiu de muntanya. || CEDIDA

ja practiquen de manera regulada prop de 20 milions de persones
al món. En l’actualitat comença a
ser considerada una forma d’activitat física amb potencial terapèutic, com a tractament no farmacològic coadjuvant en l’abordatge de
determinades malalties”, remarca
la monitora, que pròximament organitzarà una jornada informativa que

portarà a Castellar Álex Walk, actual president de la Fundació Walkim,
dedicada a promoure el benestar i la
salut a través d’aquest esport.
Walk està convidat per l’MNV a
Castellar i farà una sessió de coaching
el 21 d’abril (19 h a la Sala d’Actes d’El
Mirador, amb reserva prèvia) en què
compartirà la seva experiència personal i com li va canviar la vida la marxa

nòrdica. Alex Walk, l’alter ego de l’enginyer Álex Rodrigo, és especialista
en Nordic Walking i ha publicat quatre llibres amb les seves experiències i pensaments.
El club Marxa Nòrdica Vallès,
neix amb vocació d’ajudar i tecnificar un esport no competitiu, apte
per a totes les edats i que tothom pot
practicar i gaudir.
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esports
ATLETISME | LLIGA CATALANA

El CAC,
primer a la
Lliga Catalana
El CA Castellar va aconseguir un
dels seus millors resultats en l’històric de la Lliga Catalana, i va sumar el
lideratge en la primera jornada de la
competició, superant equips com el
Montornès, el Pratenc, el Mataró o el
Barberà. A més, l’equip ho ha aconseguit amb nota, ja que ha puntuat

BÀSQUET | C. CATALUNYA

El CBC ja
coneix rivals
de 2a ronda
El CB Castellar va tancar la primera fase de la Lliga amb una derrota
ajustada en la pista del Masnou per
77-75, amb un marcador decidit en
els últims segons.
Els groc-i-negres van iniciar el
partit de manera fulgurant, ja que
van anotar un total de 30 punts en el

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

Pas de
gegant cap
a l’ascens
L’equip taronja no afluixa el ritme en
la competició i amplia a sis punts la
distància amb els perseguidors, després d’imposar-se per 4-5 en la pista
del segon classificat, el Parets FS. Als
de Darío Martínez els resten set jor-

en les 22 proves exigides.
Quant als resultats principals,
Xavi Planas i Marc Garriga van ser
primer i segon en els 3.000 metres i
es va obtenir un nou rècord del club
en llançament de martell de 4 kg amb
la victòria de Carla Serral, després
d’aconseguir una marca de 40,32
m. Júlia Muñoz va ser quarta amb
35,00 metres.
Paula Pi també va aconseguir
rècord en els 3.000 femenins, amb un
crono d’11:57,27, amb Laia Romero cinquena (13:28,44 s). En perxa, Oleguer
Martínez va ser segon i Àngel Vilalta
Tercer, Lluís Toledo segon en llargada (6,36 m) i Marc Villanueva 11è. Jan
Pau Mèrida va ser segon en javelina,

acompanyat per Víctor Candela en
novè lloc. Lluís Garcia va ser 10è en
els 5.000 m, Aina Muñoz va ser sisena i Irati Hernández 14a en fèmines.
Paola Clermont va ser tercera
en els 800, seguida de Montse Rodríguez, Jan Casamada era tercer i
Dani Camargo, 15è. En alçada, Clàudia Mata era setena i Laia Arderius
15a, mentre que en els 400 tanques,
Berta López i Eric Haba eren quarts
i Dani Guijarro, 11è, i Alba Eguia, 17a.
En relleus, en el 4x400, l’equip
format per Clermont, Giba, López i
Rodríguez va ser tercer, mentre que
el masculí format per Casamada, Guijarro, Garcia i Haba va acabar en segona posició. || REDACCIÓ

L’equip del CA Castellar que va participar a Palafrugell. || CEDIDA

primer quart, la meitat d’ells des del
perímetre, en una de les millors arrencades de la temporada. Però en el
segon va ser el Masnou qui va reaccionar, tot i que els de Quim P. Alarcón
van mantenir el domini de la puntuació per arribar al descans amb quatre
punts de diferència, 40 a 44.
En el tercer els locals van capgirar el resultat, però un parcial de 0-7
en els últims 10 minuts ho va tornar
a igualar tot per finalment decidir-se
en l’últim minut.
Amb aquesta derrota, el CB Castellar tanca la primera volta amb un
balanç de 6 victòries i 16 derrotes, la
segona pitjor defensa del grup i el 10è
millor atac. L’equip acaba en la 10a posició de 12 equips, lloc que marcarà els

rivals que rebrà en la segona volta.
L’equip descansarà gairebé tres
setmanes abans de començar la segona fase de la Lliga, en què jugarà per
evitar el descens. Els groc-i-negres
han quedat enquadrats en el grup 9,
amb dos equips pertanyents al grup 1
de la primera fase -CB Mollerussa i CN
Tàrrega-i un del grup 2 -CN Sabadell.
Aquesta fase es jugarà en format
de lligueta a doble partit, amb sis jornades en què el primer i el segon classificat salvaran la categoria, el tercer
jugarà un play-out de descens amb el
tercer sorgit del grup 5 (AESE, Sant
Josep, Almeda o Torreforta) i l’últim
classificat perdrà la categoria i serà
equip de Primera Catalana de manera
automàtica. || A. SAN ANDRÉS

El CB Castellar tanca la primera fase en 12a posició a Copa Catalunya. || A.S.A.

nades per tornar a sumar un nou ascens històric a Tercera Divisió.
Aquesta era una jornada en què
l’FS Castellar tenia poc a perdre: una
derrota no li suposava gairebé res,
mentre que una victòria podia deixar la Lliga mig decidida. El Parets
era qui estava obligat a arriscar per
empatar a punts a la taula, però els de
Martínez van optar per seguir el seu
camí, el camí de la victòria.
L’equip va començar guanyant
al minut 9 amb gol de Txec Tarruell
i va marxar al descans amb 1-2 favorable, dominant i amb bones sensacions. Però els fantasmes van aparèixer
en la segona, amb dos gols dels locals

en quatre minuts, tot i que amb el 3-2
l’equip va saber mantenir la calma i
temperar els nervis. Ramiro va signar
el doblet a onze del final, col·locant-se
també com a segon màxim golejador
de la categoria amb 23 gols. Amb el 3-3,
els taronges no van deixar de creure
en les seves possibilitats i Quim Juncosa i Javi Hervás van sentenciar, abans
que el Parets retallés amb el 4-5 pocs
segons abans del final.
Una victòria que serveix per fer
caure el Parets al tercer lloc, empatat
amb el Santa Coloma, que va golejar
per 7-0 el Pineda de Mar. Amb els tres
punts, els de Martínez amplien a sis
la diferència amb el segon. || A.S.A.

Javi Hervás va anotar el cinquè gol de l’FS Castellar a Parets. || A.S.A.
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futbol

CAMPIONAT CATALUNYA | FUTBOL SALA INCLUSIU

FUTBOL | 2A CATALANA

Diumenge uns 400 esportistes
ompliran el Joan Cortiella

El Castellar no va poder marcar a Ripollet, tot i gaudir d’ocasions. || A. S.A.

Falta de gol preocupant (1-0)
La UE Castellar es deixa els tres punts a Ripollet
Imatge de l’equip masculí del TEB Castellar que jugarà diumenge al Campionat de Catalunya. || CEDIDA

Cristina Domene

Castellar es prepara per a una efemèride esportiva. Diumenge, 10
d’abril, el camp de futbol Joan Cortiella acollirà la 36a edició del Campionat de Catalunya de Futbol Sala
per a persones amb discapacitat,
organitzat conjuntament per la Federació Catalana d’Esports per a
Persones amb Discapacitat Intel·
lectual-ACELL i l’Ajuntament de
Castellar. Aquesta jornada esportiva es tradueix en la presència a la
vila de 42 equips, prop de 370 jugadors i jugadores que passaran per
les instal·lacions del camp municipal, i jugaran el campionat des de
les 10 del matí i fins a les 17 hores,

en sis pistes preparades a la gespa
artificial del terreny de joc. Tot plegat, gràcies a la col·laboració de
la Unió Esportiva Castellar. A les
17.30 h es farà el lliurament de premis i trofeus.
En aquesta competició els
equips d’arreu de Catalunya tindran l’oportunitat de demostrar les
habilitats que treballen als entrenaments. “És un dia per fer palès la
importància que té l’esport com a
eina d’integració, educació i realització personal”, asseguren des
d’ACELL, i afegeixen estar molt il·
lusionats, juntament amb la regidoria d’Esports i l’Ajuntament de
poder organitzar l’esdeveniment:
“Només ens queda encoratjar
tots els participants amb el nos-

tre lema, ‘Vull guanyar, però si
no ho aconsegueixo, deixeu-me
ser valent en l’intent’”. Castellar
tindrà representació gràcies als jugadors del TEB Castellar –l’equip
UE St. Andreu TEB Groc– que
competirà al grup 7 contra l’Europa ACIDH D, la Penya Special
Barça 2 i el Tarraco Solc. “L’equip
està força motivat. Un campionat com aquest, més enllà de
l’element competitiu, t’ofereix
la possibilitat de trobar-te amb
altres equips amb què normalment no coincideixes, en unes
instal·lacions professionals. L’objectiu és passar-ho bé i gaudir de
l’experiència”, conclou l’entrenador de la formació castellarenca,
Sergi Truyols.

Nova desfeta de la UE Castellar en Lliga, després de caure per la mínima (1-0)
al camp del Ripollet CF, en un partit que va dominar el joc però que no va saber
rematar a les àrees, desaprofitant diverses ocasions clares de gol. Els locals no
van perdonar i es van emportar tres punts que feien molta falta als blanc-i-vermells. La millora en les últimes jornades de la Unió Esportiva és evident, però la
falta de gol és la faceta més preocupant en un equip en què es fa tot bé menys encarar a porteria. Des de l’última victòria contra el Tibidabo (4-1), l’equip només
ha fet cinc gols en cinc partits i per aconseguir-los ha de gaudir de moltes oportunitats, mentre que els rivals no perdonen.
L’equip no ho va deixar d’intentar, però tot i això, l’encert no va millorar,
un aspecte que va quedar patent en la rematada d’un córner, en què els blanc-ivermells van gaudir de fins a quatre rematades a porta sense aconseguir el gol.
Finalment, un 1-0 injust pels castellarencs, que no sumen una victòria des del 12
de febrer i que acumulen tres derrotes i dos empats en les últimes cinc jornades.
“Al final és una mica el de gairebé tota la temporada: hem fet una primera part molt correcta i hem estat bé generant molt, amb cinc o sis ocasions molt clares. No materialitzem i no dominem les àrees i el rival ha estat
molt ordenat, però només ha arribat en dues ocasions i la del gol, per a mi,
dubtosa per un fora de joc”, va explicar el tècnic assistent, Tomás Ramos.
La UE Castellar segueix en sisena posició i perd l’oportunitat de col·locar-se
en el quart lloc. Aquesta setmana, la UE Calaf visitarà el Joan Cortiella (dissabte, 18.00 h). || A. SAN ANDRÉS
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classificacions

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J23

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J23

C. CATALUNYA · GRUP III · J22

2A CATALANA · GRUP 1-1 · J05

2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J09

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

Manlleu - Girona
Santa Coloma - Pineda
Montornès
Parets - FS Castellar
San Julià - Vacarisses
C. Mataró - Ripollet
Vilamajor - Badalona
Sant Cugat - Lloret

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

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Sabadell B
55 22 18 1 3
FC Pirinaica
43 21 12 7 2
CF At. Gironella
34 21 10 4 7
FC Joanenc
33 21 8 9 4
FC Cerdanyola B 32 22 9 5 8
UE Castellar
30 21 8 6 7
UD Tibidabo TR
29 22 7 8 7
CFU Can Rull RT 29 22 9 2 11
CE Berga
28 21 7 7 7
CF Ripollet
27 22 7 6 9
UE Avià
24 21 5 9 7
Natació Terrassa 22 21 4 10 7
UD Can Trias
20 21 5 5 11
UD Calaf
17 22 4 5 13
CE Sallent
16 22 4 4 14

CLASSIFICACIÓ

1-4
7-0
Descansa
4-5
0-3
Ajornat
Ajornat
Ajornat

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
52 21 17
R. Santa Coloma 46 21 14
Parets FS
46 22 15
CE Vacarisses
43 21 14
CFS C. Mataró
39 21 13
Vilamajor CFS
34 21 11
Sant Julià R. FS
31 22 9
CFS Lloret
28 20 8
CEFS Manlleu
28 22 8
Sant Cugat FS
26 21 8
Girona EFS
24 21 7
AE Montornés CFS 18 21 5
CF Badalona Futsal 14 19 3
FS Pineda de Mar 12 21 3
Ripollet FS B
11 20 3

1 3
4 3
1 6
1 6
0 8
1 9
4 9
4 8
4 10
2 11
3 11
3 13
5 11
3 15
2 15

67-63
81-64
77-54
77-75
91-82
2-0

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

UE Montgat			22 19 3
Círcol Cotonifici			22 17 5
UB Sant Adrià			22 17 5
CB Granollers			22 17 5
CB Santa Coloma			22 15 7
El Masnou Bàsquetbol		22 12 10
UE Mataró			22 10 12
CB Sant Josep			22 9 13
Sant Gervasi			22 8 14
CB Castellar			22 6 16
Basquet Pia Sabadell			22 220
CB Lliçà d’Amunt			22 0 22

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

7-2
4-4
3-3
5-3

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

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

19
19
18
18
14
13
12
9

11
11
11
11
11
11
11
11

5
6
5
5
4
4
3
2

4
1
3
3
2
1
3
3

2
4
3
3
5
6
5
6

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Roquetes
24
FS Castellar
23
Panteres Grogues 16
CEV L’Hospitalet 15
CV Martorell
6
AVA Ametlla Verd 5
Pia Calella
1
CV Rubí (Retirat) -1

9
8
8
9
8
8
7
3

8
7
5
5
2
1
0
0

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

3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J09
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

Panteres Grogues 20
CV Barberà B
19
CV Terrassa 2013 18
FS Castellar
14
Escola Orlandai
11
CVAA Llars Mundet 8
Igualada VC
8
La Salle Bonanova 7

9
9
9
9
9
8
8
9

3
2
4
2
2
1
1
1

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

4A CATALANA FEMENÍ · CLASS. 2 · J09
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Gavà B
22
E. Pia Calella
21
CV Els Arcs
20
CV Viladecans
13
CV Blanes
11
CV Sant Adrià Lila 9
CV Vilanova Blau 8
FS Castellar B
0

9
9
9
9
9
8
8
9

7
6
6
4
3
3
2
0

1 1
2 1
1 2
1 4
1 5
0 5
2 4
0 9
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Presentació de ‘De patitas
en la calle’, de Gloria Conde
La Biblioteca Antoni Tort acull la presentació del llibre ‘De patitas en la
calle’ de la castellarenca Gloria Conde
Pons. L’acte tindrà lloc el dia 21 d’abril,

Tribut a El Canto del Loco
amb DLOCOS, aquest
dissabte

a les 19 hores. Al volum, publicat
aquest any, ossos, cérvols, senglars,
coales, etcètera, es van atrevir a passejar-se pels carrers buits de les ciutats durant els confinaments del coronavirus. Sis contes narren les seves
divertides aventures.

Dissabte 9, a les 22.30 h, DLOCOS farà
una tribut a El Canto del Loco a la Sala
Blava de l’Espai Tolrà. Les entrades ja

estan exhaurides, o sigui que només
els afortunats que ja s’hagin afanyat
a comprar-la amb antelació podran
gaudir-los. Ells són quatre músics,
que homenatgen una de les bandes
del pop del nostre país que més popularitat ha aconseguit des del seu inici.

Reconeixement a Josep-Ramon Bach
El poeta sabadellenc, que va tenir un fort vincle amb Castellar, rebrà una menció honorària de l’Ajuntament el dia 20
sambi, Bach té un alter ego que encara
va més enllà, perquè el mateix poeta es
disposa a escoltar el que li diu Kosambi. El primer cop que tenim constància del mite és al llibre L’ocell imperfecte
(1996) amb textos de prosa poètica que
li van merèixer els premis Cavall Verd Josep M. Llompart i Crítica Serra d’Or
de poesia, l’any 1996. També apareix a
Kosambi, el narrador, “amb proses poètiques més llargues i diàlegs amb
una forma gairebé teatral”.

Marina Antúnez

El dia 20, a les 19 hores, la Sala de Petit
Format de l’Ateneu acollirà el primer
acte institucional que s’haurà fet fins
ara al poeta sabadellenc Josep-Ramon
Bach, mort l’any 2020. El perquè de
l’acte i reconeixement es deu a diversos motius. D’una banda, a l’estreta
vinculació del poeta a la vila de Castellar del Vallès, on va passar molt temps
de la seva infantesa i que va inspirar
alguns dels seus poemes; de l’altra, a
la voluntat dels impulsors del projecte –Miquel Desclot (traductor i poeta)
i Anton Carbonell (activista cultural
i exdocent)– de fer un “reconeixement, fins i tot, reivindicació, de
la figura i poesia de Josep-Ramon
Bach, un poeta que no ha estat valorat com cal, ha quedat en l’oblit”,
diu Carbonell.
Amb el suport de l’Ajuntament
de Castellar, s’ha programat un acte
per homenatjar la figura del poeta,
que el posi en valor, i que s’aprofiti el
moment per entregar a la família del
poeta una menció honorària de la corporació municipal per la contribució
de Josep-Ramon Bach a la literatura
i llengua catalanes.
L’acte s’iniciarà amb una presentació a càrrec d’Anton Carbonell, de
caràcter reivindicatiu, que situarà el
personatge a l’audiència. A continuació, es projectarà un vídeo amb fotografies d’infantesa de Josep-Ramon
Bach. Amb aquest objectiu, Carbonell
ha agraït molt la col·laboració entusiasta de Francesc Ventura, de l’Espai
Foc de Sabadell, “que tenia materials
boníssims i que de seguida va voler

bach i castellar

Il·lustració de Joan Mundet publicada a L’Actual l’any 2017, insipirada en el poeta Josep-Ramon Bach. || J. MUNDET

col·laborar”. El vídeo recull aquest
moment de la vida de Bach i del Castellar de la postguerra. Ho plasmarà a l’obra El laberint de Filomena, un
llibre de poesies. “A l’últim apartat
del llibre, titulat ‘Àngels, diables i
querubins’, Bach escriu un text en
prosa poètica, que acompanya amb
veu en off el vídeo que projectarem”.
La projecció també inclou música de
Pascal Comelade.
A continuació, el poeta Miquel
Desclot farà la glossa de Josep-Ramon
Bach i, tot seguit, Joan Sellent parlarà
del Bach de Castellar. “Ell el va trac-

tar molt en l’època d’infantesa”.
Seguiran els intèrprets Rosa
Renom i Jaume Comas, que faran
una lectura dramatitzada “d’una
selecció de textos en què hi ha representades les diferents facetes
de J.R. Bach”, tant d’obra poètica
com de prosa poètica, així com del
text “La botiga del desig”, inclòs a la
seva obra teatral Diàlegs morals sobre
la felicitat (2008, Premi Recull-Josep
Ametller de Teatre 2007).
Finalment, l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, entregarà en nom de
l’Ajuntament la menció honorària als

familiars. “Serà l’única menció institucional, ja que el que va guanyar
són premis literaris”, diu Carbonell.
kosambi

Josep-Ramon Bach va crear el mite
de Kosambi, una creació literària
que vol simbolitzar la figura d’un savi
del poble. Viu en un món llunyà, “no
queda clar si és a l’Àfrica o no” però,
en tot cas, amb Kosambi, Bach hi expressa moltes inquietuds. Bach creu
que les persones, per molt lluny que
visquin de nosaltres, viuen les mateixes experiències humanes. I amb Ko-

Josep-Ramon Bach (1941-2020) va
ser poeta, narrador i dramaturg. Segons apunta Carbonell, “va tenir el
‘desencert’ de no afiliar-se a cap
capelleta i va tenir la dissort de
fer una obra molt personal, fruit
del seu pensament poètic, de la
seva capacitat lírica”. Bach tenia 7
germans. Quatre d’ells, germans de
sang. Els altres quatre, de la segona
dona que va tenir el seu pare, “una
dona que ell considerava extraordinària i a qui tenia molta estima”.
Tenien casa a Castellar, hi estiuejaven, fins i tot, Bach hi va estudiar. El
llibre El laberint de Filomena (Premi
Rosa Leveroni dels Premis Literaris de Cadaqués, 2010) reprodueix
personatges i l’ambient de l’època.
L’any 2017 es va iniciar la publicació de la seva obra completa. El
primer volum, L’instint (Obra poètica
1962-1993), d’Ed. 3i4, compta amb un
estudi introductori de David Madueño.
Pòstumament, s’ha editat un segon
volum titulat La saviesa (Obra poètica
1993-2005), amb un estudi introductori d’Àlex Broch. Quedarà completada amb un tercer volum, La solitud.
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AUDITORI | L’AULA

Una tarda d’òpera al Liceu
Recital d’Anna Tobella i Alessio Coppola a la sessió d’Audicions Íntimes
Rocío Gómez

“L’amor és un ocell rebel”, deien els
versos d’una de les òperes més populars de Bizet, Carmen. I a més de rebel,
la veu de la protagonista de l’última
sessió de les Audicions Íntimes és versàtil, àgil, a voltes solemne i a voltes
enèrgica o de vellut. La mezzosoprano
Anna Tobella, acompanyada del pianista Alessio Coppola, va oferir un
recital a l’Auditori Municipal Miquel
Pont d’El Mirador la setmana passada,
en el cicle de concerts que organitza
L’Aula. Com és habitual, dalt de l’escenari els va acompanyar el divulgador
musical Xavier Chavarría Talarn, en
una conversa amena, alegre i molt enriquidora amb el públic.
Anna Tobella és llicenciada en
Cant al Conservatori Superior de
Música del Liceu, teatre en què va
debutar el 2007, i que l’ha vist amb
diversos rols i registres en les dues
últimes dècades. La solista ha guanyat premis de cant tan prestigiosos

CAPGIRATS | CRÒNICA

Els castellers de
Castellar, a Sant
Feliu de Llobregat
El diumenge 27 de març, els Capgirats van actuar fora de casa per primer cop després de l’aturada per la
pandèmia. Ho van fer a Sant Feliu de
Llobregat, juntament amb els Castellers de Sant Feliu i els Castellers
de Tortosa.
Després de tants dies, l’ambient
a plaça va ser festiu i de retrobada, i
es van poder veure moltes abraçades.
La colla castellera de Castellar
va descarregar un pilar de 4 d’entrada, un 3 de 6, un pilar de 4 aixecat per
sota i un pilar de 4 de sortida.

com el Jaume Aragall a Catalunya, o
el Riccardo Zandonai a Itàlia, a més
de diversos guardons al Liceu amb el
Concurs Internacional Tenor Viñas.
Durant el recital, la cantant
explicar com es prepara una òpera
entre bambolines, per exemple, amb
el director d’escena. “Una actriu pot
plorar i parlar, però les cantants
d’òpera no podem fer-ho, perquè si
plorem no podem cantar. Has d’expressar l’emoció d’una altra manera”, va detallar. Tobella va reconèixer
que en aquest gènere la interpretació
és molt important i que d’alguna manera les cantants també són actrius,
tot i que sovint de manera autodidacta. De fet, en la primera peça que va
interpretar, es ficar-se en la pell de
Dido, abans de morir d’enyorança per
Eneas, tot interpretant “When I am
laid”, una composició de Henry Purcell per a Dido and Aeneas, la primera
òpera en anglès que es va escriure. El
desplegament emocional i vocal d’Anna Tobella va fer emmudir l’Auditori, que després d’un petit silenci per

Uns quants membres es van
estrenar en posicions on no havien estat mai durant una actuació
a plaça, sobretot, a l’estructura
del tronc.
D’altra banda, el dissabte 26 de
març, els Capgirats van aprovar per
unanimitat en assemblea extraordinària la nova junta directiva de la
colla, actualment encapçalada per
Xavier Chacón.
La colla dedicarà aquest mes
d’abril a preparar la seva propera
cita, l’aniversari de bateig a Castellar, el 24 d’abril, dia en què volen
aconseguir una pinya molt més voluminosa. Per això conviden tothom a
apuntar-se als assajos que es fan cada
dilluns i cada divendres. En aquest
sentit, a les 19.30 hores fan l’assaig
de canalla, i a les 20.15 h, el general.
Sempre assagen a l’Espai Tolrà.

pair l’exhibició vocal, va premiar la interpretació amb una gran ovació. De
fet, en aquesta peça la mezzosoprano
va arribar a un sol de les octaves més
altes, una nota més pròpia del registre d’una soprano. “Les ‘mezzos’
també arribem a un sol, i fins i tot
notes més agudes, però no podem
cantar molts aguts seguits. Això els
passa a les sopranos però amb les
notes més greus, que les poden fer
però els costa mantenir-les i cantar molta estona amb aquest registre”, va afegir.
Entre els secrets de l’instrument
més natural i més innat, la veu, tant
Xavier Chavarria com Alessio Coppola
i Anna Tobella, van explicar l’evolució
dels personatges protagonistes masculins en la història d’aquest gènere
musical, que si bé al principi eren castratis, quan van passar els anys, autors
com Rossini van decidir atorgar-los a
les mezzosopranos, que podien interpretar-los amb rotunditat i tècnica.
Chavarria va explicar que les
dones tenien la tècnica molt més per-

Anna Tobella en el paper de Dido, a les Audicions Íntimes, la setmana passada. || R.G.

feccionada per cantar, amb més potència i projecció de la veu, amb la puresa
del bel canto, una tradició que a poc a
poc també van adoptar els cantants
d’òpera masculins, en totes les seves
tessitures, des dels tenors fins els barítons. Per demostrar-ho, Tobella es va
embutxacar el públic amb composicions de Mozart i Rossini de Le Nozze
di Figaro i Tancredi, amb què fins i tot
van deixar anar algun “bravo!” men-

tre aplaudien amb entusiasme, enlluernats pel duet.
Propera, amb desimboltura i un
gran virtuosisme vocal, amb potència
i simpatia, Tobella es va transformar
dalt de l’escenari –amb canvi de vestuari inclòs– per interpretar tots els
papers de l’auca. Strauss, Gershwin o
Bizet també van sonar a l’Auditori, que
va cloure amb caràcter mediterrani
amb una vetllada pròpia del Liceu.

ENTITAT | BALL

Nous cursos a
l’entitat de lindyhop SonaSwing
L’entitat SonaSwing, dedicada
a l’aprenentatge del ball lindyhop, ha publicat els cursos que
tenen previstos per aquest tercer trimestre de l’any. D’una
banda, els dilluns, a la Sala
Blava de l’Espai Tolrà, han
previst sessions de ball en parella lindy de les 20.30 h fins a
les 21.30 h. També s’inicia, com
a novetat, un curs de lindy-hop
inicial de 21.30 h a 22.30 h.
Els dimecres, també a la
Sala Blava, s’han proposat les

sessions de ball individual. De 17 h
a 18 h, Swingidansaxtothom, una
classe inclusiva, oberta i gratuïta i de 18 a 19 h, Swing Solo/Jazzsteps, de nivell inicial.
Dijous, a la Sala de Plens
de l’antic ajuntament, al carrer
Major 74, i de 18 h a 19.30 hores, es
farà un taller quinzenal Cos i art en
moviment, per treballar l’expressió corporal i les arts plàstiques.
Qui vulgui inscriure’s a algun
d’aquests cursos ja pot fer-ho, des
del 28 de març. Pot escriure un
correu electrònic a sonaswingcastellar@gmail.com o bé trucar al
telèfon 677 37 22 82.
SonaSwing és una entitat
que es va fundar l’any 2013 amb
la intenció de promoure el ball
social a ritme de swing. || M. A.
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BASTONS | NOVETAT

El Ball de Bastons
prepara nova ballada
Amb l’arribada de la Setmana
Santa i amb ella, el Diumenge de
Rams, el Ball de Bastons ja prepara una nova ballada. Serà el dia 10
d’abril, a les 11 hores, amb sortida des de l’Obra Social Benèfica i cercavila per alguns
carrers de Castellar. “Com va
sent tradició per aquesta data
donem el tret de sortida oficial de la temporada”, diuen
els bastoners.
El Ball de bastons de Castellar del
Vallès és una entitat dedicada a la
preservació d’aquesta dansa tradicional i popular de Catalunya,
activa durant tot l’any. || M. A.

Arnau Berenguer i Carles Belda, durant el concert, acompanyats per l’obra de Karlos Mayet i la promoció de ‘Mare Nostrum’. || L’ALCAVOT

TAVERNA DEL GALL | EXPOSICIÓ

L’Alcavot musical i artístic
Redacció

El dijous 31 de març, en el marc de
l’activitat S’horabaixa que programa
L’Alcavot Espai Cultural, es va poder
gaudir d’un concert de Carles Belda
(acordió diatònic) i Arnau Berenguer
(guitarra). Belda va comentar, entre
tema i tema, els motius argumentals
i històrics que els defineixen. El bon
humor dels artistes, la simpatia i la
proximitat, van afavorir un ambient
entranyable. A la part final del concert, el Kor-Itsia de Castellar va regalar un petit recital amb dues cançons
molt ben rebudes pel públic. L’acte va

comptar amb l’assistència d’una seixantena de persones, el límit d’aforament previst per l’organització.
La propera sessió de S’horabaixa tindrà lloc dijous, 7 d’abril, i serà
el torn de la narrativa rondallística
amb l’intèrpret Josep Maria Roviralta i el divulgador cultural David Vila,
que posaran en escena la proposta.
Divendres, 1 d’abril, es va inaugurar
l’exposició de pintura de l’artista Karlos Mayet, que es pot veure fins al 17
d’abril. L’acte va comptar, al llarg de
les dues hores d’inauguració, amb una
setantena de persones. L’acte inaugural va comptar amb la interpretació
de la violoncel·lista Maria Eckart. Les

obres de Mayet són de gran format,
amb colors vius, mirades i rostres.
També exposa una col·lecció d’obres
més petites amb un estil i tècnica totalment diferent.
Els dies 2 i 3 d’abril es va representar l’obra Mare Nostrum, un espectacle original de Cristina Olivé
i Edu Beltran. L’argument de l’obra
gira al voltant d’una mare i una filla
que posen sobre la taula les seves discrepàncies generades arran de la diferència d’edat, de situacions econòmiques i dels entorns socials que els
ha tocat viure. La companyia sabadellenca EduqueuLesCriatures és la
responsable del muntatge.

Dibuixos d’Albert Ninotaire
Albert Vallribera (Albert Ninotaire) exposa 35 dibuixos de notícies actuals a La Taverna del Gall. L’exposició es titula L’actualitat feta dibuix. Es
podrà veure fins al 25 de maig en horari d’obertura de l’establiment. || M. A.
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CRÒNICA | TEATRE

CRÒNICA | DANSA

Aida Llop torna a Castellar
com una artista 360º

Pintura en moviment
a l’obra ‘MiraMiró’

L’Auditori va acollir ‘Mistela Candela Sarsuela’, una dosi de
comicitat a l’Auditori, amb música, ball i molt humor
Guillem Plans

Mistela Candela Sarsuela, d’Epidèmia
Teatre, va arribar dissabte a l’Auditori com una proposta en vers assentada
sobre tres sarsueles de finals del segle
XIX de Serafí Pitarra. Podia semblar
una funció exclusiva per a erudits, clàssica, restringida a espectadors avesats
al culte literari. Però res més lluny de la
realitat. L’obra és enriquidorament còmica, plena d’humor, popularment en-

tretinguda, tal com van demostrar els
escarafalls de riure del públic. I un dels
seus grans mèrits és que, sobre la base
literària que la sustenta, és un gran homenatge a la tradició poètica catalana.

Els quatre actors de la companyia, la castellarenca Aida Llop, Mireia Lorente-Picó, Lluís Oliver i Joan
Sáez, omplen de vida una sastreria,
amb números musicals de molt talent. Els personatges, que de tan simples psicològicament i caricaturitzats,
són extremadament hilarants, i pro-

Aida Llop, a l’esquerra, a l’obra ‘Mistela Candela Sarsuela’. || CEDIDA

tagonitzen bona part de la funció simpàtics embolics romàntics. Tot, en un
vers rimat que, lluny de fer-se farragós,
dona dinamisme a les escenes. Un format complicat que, després de milers
d’hores d’assaig i d’un any de funcions
a teatres d’arreu, resolen amb una facilitat fascinant.
A l’escenari, tot va acompanyat
de la música en piano de Joel Riu, que
es converteix en la banda sonora dels
números musicals dels personatges.
És allà durant tota l’obra, sense formar
part de la trama, però de forma còmica alguns personatges s’hi dirigeixen i li
demanen més ritme o una altra cançó,
que vagi més en sintonia amb els seus
sentiments. És un moment ben divertit, que representa la comicitat de Mistela Candela Sarsuela.
L’actriu castellarenca Aida Llop
es va retrobar amb el públic castellarenc que anys enrere la va veure enlairar-se com una artista completa i
atrevida, polifacètica, ara en primera
plana del panorama català. A la funció,
va demostrar dots no només actuant,
sinó també cantant, ballant, recitant
poesia i fins i tot atrevint-se a rapejar.
Tenia amics i família a l’Auditori Miquel
Pont, on fa més d’una dècada pujava
en els primers compassos de carrera,
i no els va decebre. Tampoc als qui no
la coneixien. Mistela Candela Sarsuela
és una comèdia 360º i s’hi ha emmotllat perfectament.

Moment de l’espectacle de dansa ‘MiraMiró’. || CEDIDA

Diumenge, l’Auditori Municipal Miquel Pont va acollir la proposta MiraMiró, de la companyia Baal i el Teatre Principal de Palma. En aquesta
ocasió, l’aposta per la dansa com a
disciplina va atraure una seixantena de persones, que van poder gaudir d’un espectacle que s’inspira en
l’obra de Joan Miró, fill predilecte
a Mallorca.
Tres ballarins de Baal –Gaspar Morey, Aina Pascual i Catalina Carrasco– van donar forma a
la pintura i formes d’aquest pintor
universal. Ho van fer combinant
el moviment del cos i coreografies,
el vestuari, amb unes projeccions
sincronitzades al fons, i acompanyades d’una banda sonora del tot
particular i creada expressament
per Kiko Barrenengoa.
Pel que fa a les projeccions,
obra d’Adri Bonsai –guanyadora

d’un Goya per Woody and Woody–,
són un element atractiu i original
tant per captar l’atenció del públic
infantil com per expressar simbòlicament el fet de pintar un llenç.
Els ballarins, que actuen metafòricament com a pintures principals
de Miró (el vermell, el groc, el negre,
però també el blau d’alguns elements
escènics) –per això es vesteixen amb
colors primaris–, es mouen per pintar
en imatges els moviments.
El canvi d’escenes, que simbòlicament són canvis de quadres,
aconsegueixen mantenir l’atenció
dels espectadors fins al final, i fins
i tot se’ls dona l’oportunitat de participar-hi, pintant entre tots l’últim quadre. El muntatge es manté
durant 45 minuts i sense fil narratiu, però amb moltes portes obertes cap a la interpretació. || MARINA ANTÚNEZ
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DESTAQUEM

Imma Brualla | Espai Tolrà
L’Imma recorda les xerrades al carrer de les nits
d’estiu de la seva infància. Des de sempre ha tingut
la sensació que havia de solucionar coses i per això
té molt accentuat el sentit de la responsabilitat. El
seu treball li permet fer coses pel poble i no acaba
d’entendre això que els funcionaris tinguin la feina
‘de per vida’. Li hauria agradat que algú li hagués
explicat la realitat de ser mare. Es defineix com
absurdament romàntica i per això cada vespre
surt en silenci a mirar les estrelles.
En l’arquitectura hi veu poesia.

Presentació de ‘La catifa del temps’
de Joan Vilardebò
Divendres 22 · 20 h · Sala Petit Format
Divendres 22, com a aperitiu de Sant Jordi, Castellar
per les Llibertats ha previst la presentació del llibre ‘La catifa del temps’, dirigit perJoan Vilardebò.
L’editorial Tushita Edicions contempla, amb aquest
volum, el quart llibre dels ‘Viatges personals’. L’autor
aborda les seves vivències i la història de l’N-340 cap
a Cadis. Aquesta és la carretera més llarga que hi ha
a la península Ibèrica i que no passa per Madrid. Va
ser una ruta que unia tot el litoral mediterrani, ple de
pintures rupestres i de restes d’habitants de 6.000
anys abans de la nostra era. Les reserves es poden
fer, per WhatsApp, al número 621 06 4 8 14.

agenda

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

del 08 al 22 d’abril de 2022

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

DIVENDRES 8
17.30 h - TEATRE
Un plat de crema
Casal Catalunya · Org.: Grup de Teatre
del Casal Catalunya
19 h- PROPOSTA
Assemblea informativa
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Plataforma Lluita per una Sanitat
Digna
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

DISSABTE 9
10.30 h – PROPOSTA
“Energies renovables”, a càrrec del
prof. Santi Sabaté
Restaurant Ca n’Avellaneda
Org.: AVV Can Font i Ca n’Avellaneda
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 Cultural · Org.: L’Alcavot
22.30 h - MÚSICA
Concert tribut a El Canto del Loco,
amb DLOCOS · Entrades exhaurides
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica

DIUMENGE 10
De 10 a 13.45 h i 15.15 a 17.15 h – ESPORT
Campionat de Cat. de futbol sala
Camp de futbol Joan Cortiella
Org.: Federació ACELL
11 h - PROPOSTA
Ball de Bastons pels carrers
Sortida: OSB
Org.: Ball de Bastons de Castellar

12.15 h - PROPOSTA
Benedicció de Rams
Lloc: Església de Sant Esteve
Org.: Parròquia de Sant Este
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

DIJOUS 14
20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre. “Versejant
m’empaito”
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

DIVENDRES 15
De 8 a 13.30 h – PROPOSTA
19a Trobada de Primavera del Puig de
la Creu
El Puig de la Creu
Org.: Amics del Puig de la Creu
Hi col·laboren: Aj.Castellar i Sentmenat

DISSABTE 16
17 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

DIUMENGE 17
18.00 - BALL
Ball a càrrec de Xic to Xic
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de SAló
19 h - PROPOSTA
Competencia oficial
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

DIMECRES 20

DIVENDRES 22

9.30 h - SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut

20 h - PROPOSTA
Presentació de La catifa del temps
Reserves: WhatsApp 621064814
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Castellar per les Llibertats

19 h – PROPOSTA
Homenatge al poeta Josep Ramon Bach
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Ajuntament

20 h - PROPOSTA
Obertura oficial Feria de Abril
Espai Tolrà · Org.: Assoc. Casa de
Andalucía Castellar

DIJOUS 21
9 h – SORTIDA
Vine i Camina +60: Ermita de les
Arenes i camí del riu
Inscripcions al Casal Catalunya (c. Prat de
la Riba, 17) de dl. a dv. de 10 a 13 h i de 15 a
18 h. 937158998 · Des del Casal Catalunya
amb autocar · Org.: Ajuntament
De 9 a 14 h – TALLER
Taller de recerca de feina: “Com ser
seleccionat a Infojobs”
Inscripcions i més info: tel. 671378175,
a/e lsalomo@castellarvalles.cat
Sessió virtual
Org.: Servei Local d’Ocupació
19 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre De patitas en la
calle, de Gloria Conde Pons
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal
19 h – XERRADA
“El secret i la màgia de la marxa
nòrdica”
Inscripcions al tel. 660871152
(WhatsApp) o a l’a/e marxanordicavalles@gmail.com
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès
19 h – TALLER
“Com educar positivament”
Taller del cicle Eduquem en família
Inscripcions a www.castellarvalles.cat/
eduquemenfamilia · En línia
Org.: Ajuntament i PEC
20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre. Música
amb Júlia Galí
L’Alcavot Espai Cultural · Org.: L’Alcavot

21 h – CINEFÒRUM
Bagdad Cafe
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV

EXPOSICIONS I ALTRES
Exposició
‘L’actualitat feta dibuix’,
d’Albert Vallribera
Fins al 25 de maig
La Taverna del Gall
Exposició de Karlos Mayet
Fins 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
Exposició
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

Són necessaris quaranta músculs per arrufar un front, però només quinze per somriure.

Swami Sivananda

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 08
DISSABTE 09
DIUMENGE 10
DILLUNS 11
DIMARTS 12
DIMECRES 13
DIJOUS 14
DIVENDRES 15
DISSABTE 16
DIUMENGE 17

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

CASANOVAS
PERMANYER
CASTELLAR
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
YANGÜELA
YANGÜELA
CASTELLARZ

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
02/04/22
Joan Purgimon Farré · 85 anys

Les al·lèrgies
L’al·lèrgia és una reacció exagerada del sistema inmune del nostre organisme cap a una
substància (al·lergen) normalment inofensiva que no afecta altres persones.

Caramelles al Passeig, anys 30

Hi ha dos tipus d’al·lèrgies:

A la imatge, es pot veure una banda militar que acompanya la colla d’homes que per Pasqua cantaven caramelles. S’aprecia el perfil que encara es conserva de les cases del Passeig, la majoria
amb porta amb un arc escarser i finestra enreixada al costat, i baranes de ferro i finestra al primer pis. || AUTOR: DESCONEGUT || FONS: CEAH || TEXT: CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

INSTAGRAM · @lactual
@cerecin
Cap de la Gallina Pelada

@formacioagrariacastellar
Jardí de Collbarra

@jordi_novatek_urbex
Lloc abandonat

· Cròniques: Es manifesten durant tot l’any
i són degudes als àcars, pèls d’animals domèstics, etc.
· Estacionals: Normalment, es manifesta a la
primavera, s’anomena febre del fenc i són degudes al pol·len, espores de fongs i floridures.
El símptoma més comú és la rinitis al·lèrgica
que es manifesta amb esternuts, picor d’ulls
i llagrimeig, secreció nasal aquosa, picor al
nas i a la gola.
Les al·lèrgies no tenen cura, però es poden
controlar els símptomes. La seva detecció és
a través de tests cutanis per determinar el
tipus d’al·lergen i llavors, es decideix el tractament mitjançant dessensibilització amb
vacunes i medicaments antihistamínics.

Farmàcia Ros
Av. Sant Esteve, 71
Mòbil i WhatsApp: 638 75 33 34
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Oriol García
Nou cap dels Bombers Voluntaris de Castellar

11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Confiat
Un defecte que no pots dominar?
De vegades soc irascible
Una persona que admires?
Els meus pares
Quin plat t’agrada més?
Els canelons
Una afició?
Fer esport
Un grup de música?
Queen
Una pel·lícula?
‘Les dues torres’ del Senyor dels Anells
Un viatge que vulguis fer?
País Basc
Un poble?
Ripoll
Un racó de Castellar?
El Puig de la Creu
Un desig?
Viure tranquil

”El parc és la nostra
vida, i els bombers
som una família

“

Fa gairebé una dècada que presideix el SERNA, el
servei de protecció de la natura de Castellar, i acaba
de prendre el relleu de Cisco Altarriba com a nou
cap del parc de Bombers Voluntaris de la vila
Rocío Gómez

· Quants anys fa que ets bomber?

Dues dècades. El mes que ve em donaran la medalla dels vint anys. És tot
un orgull, aquest reconeixement. A
més de la insígnia, a l’uniforme m’incorporaran els galons de cap de parc,
una estrella. D’altra banda, també soc
president del SERNA, l’associació de
protecció dels boscos de Castellar. Són
dos col·lectius que van de bracet, que
d’alguna manera treballen plegats.
· A què es dedica el SERNA?

És l’entitat més veterana de la vila
d’extinció de focs des dels anys 60. Actualment, no apaga focs, però sí que
hi col·labora. Ens hem centrat a tenir
cura del bosc i netejar-lo, a recuperar
basses o retirar ruscos d’abelles o vespes asiàtiques. Aquest any serà l’últim que seré president del SERNA.
És difícil de compaginar.

· Què és el més dur de ser bomber?

· És una feina vocacional?

Hem anat a apagar focs per tot el Vallès, però també a Girona o les Terres
de l’Ebre. Hem tingut la gran sort de
no tenir grans focs, menys el de Sant
Llorenç, que ens va tocar pel costat.
El pitjor moment, i diria que parlo per
tots, ha estat la pèrdua d’un company
en un accident. Per desgràcia, passa.

Sí. Pensa que de la meva promoció
només en quedem dos. Són moltes
hores, molta dedicació i necessites
que la família ho entengui, i et doni el
seu suport. Considero que el parc és
casa meva, una segona casa.

· Però també hi ha bons moments.

El Cisco Altarriba ha estat imprescindible per a la modernització del parc,
i també com a company. Seguirem la
dinàmica que ha marcat aquests vuit
anys. Ara bé, si és possible intentarem
millorar els equips d’excarceració, de
rescat, els equips d’aire, i si pot ser els
camions. Som un dels parcs de la comarca amb més sortides, i fem moltes activitats de formació.

I tant! Com quan rescates una persona en risc, quan salves algú que necessita la teva ajuda o trobes algú en una
recerca. També recordo especialment
la pandèmia, la nostra participació en
la construcció de l’hospital de campanya a les pistes d’atletisme de Sabadell. Quan vam veure arribar lampistes, fusters i electricistes l’exèrcit vam
al·lucinar! Als bombers hi ha una mica
de tot. La meva feina és d’electricista,
però quan reps un missatge d’un servei al parc... El parc és la nostra vida i
els bombers som una família.

· Com et planteges la nova etapa
als bombers com a cap del parc?

· Quin paper juguen en la prevenció les càmeres de vigilància?

Són molt importants. Ens ajuden a tenir-ho tot controlat i veure si hi ha co-

lumnes de fum. És una eina molt bona
perquè t’ajuda a situar ràpidament on
t’has de dirigir si has de fer una sortida per un incendi, perquè abasta tot
el terreny forestal de Castellar. Hi ha
moltes poblacions que ho han introduït i no cal un vigilant físic a l’estiu,
al punt de guaita.

· Què fas quan tens temps lliure?

·Recordes la primera vegada que
vas apagar un incendi?

No, perquè les meves dues feines, la
de bombers voluntaris i la d’electricista, m’agraden i estic content. M’agrada el meu poble, Castellar, i al màxim
que pot aspirar un bomber és a ser el
cap del parc. És un honor.

No recordo el primer incendi, però si
un dels meus primers focs d’indústria
grans. Va ser a la SATINA el 2003. La
sensació tèrmica, que era brutal, la
tensió... Les parets de la fàbrica s’ensorraven, queien bigues fent molt de
soroll. Era dels primers cops que treballava amb equip d’aire. Allà vaig ser
conscient de la força de la devastació
del foc. Són experiències que et fan
veure la importància de treballar en
equip, d’estratègies per afrontar un
incendi amb màxima seguretat. El
més important és tornar tots al parc.

Descanso, faig esport o vaig al parc.
M’encanta anar-hi, m’ho passo bé. Els
companys som amics, i sempre hi ha
alguna cosa per fer, per arreglar. Compartim molt bones estones.
· No t’has plantejat mai opositar
al cos oficial de la Generalitat?

· La feina dels bombers està prou
valorada per la ciutadania?

Sí, perquè quan en un incendi veus
que tothom surt fora i nosaltres hi
entrem... Això es valora. És important tenir bombers ben formats i en
forma per a un municipi com Castellar de prop de 25.000 habitants i amb
tant de terreny forestal.

