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El mèrit de
salvar una vida
Dimecres Castellar va acollir la celebració del
Dia de les Esquadres, la festa dels Mossos

DISTINCIÓ A DOS POLICIES LOCALS DE LA VILA || Entre els 35 agents que van ser reconeguts per l’ABP dels Mossos de Sabadell hi havia els policies locals David Rocabert i Juan Manuel Borràs
per una actuació de l’any 2019 en què van salvar la vida d’un veí del municipi de 74 anys que havia patit una parada cardiorespiratòria reanimant-lo amb un desfibril·lador. || FOTO: Q. PASCUAL
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SEGURETAT CIUTADANA | DIA DE LES ESQUADRES

Agraïment a l’esforç fet per als altres
Castellar acull per
quarta vegada el Dia
de les Esquadres
amb reconeixement
a dos policies locals

poder viure en llibertat i democràcia cal seguretat, i difícilment
podríem viure en llibertat si no fos
perquè existeix un cos com els dels
Mossos d’Esquadra”.
reconeixement a dos policies locals

Jordi Rius

Era un dia d’alegria i de retrobaments després de dos anys sense
veure’s les cares. I la casualitat va
fer que l’acte del Dia de les Esquadres de l’Àrea Bàsica Policial (ABP)
Sabadell, que Castellar del Vallès va
acollir dimecres passat per quart
any, coincidís amb el primer dia en
què no era obligatori dur mascareta a l’interior. Tot i que l’acte pròpiament dit es va fer amb mascareta,
hi havia ganes de fer-se fotos amb la
família i els companys que acudien
a l’Auditori Miquel Pont.
L’organització va dividir l’Auditori en dues zones: en una hi havia
els familiars i a l’altra, els 35 agents
que havien de ser reconeguts públicament tant per la seva trajectòria
com per les seves accions. L’ABP
inclou tots els municipis de la seva
competència (Castellar del Vallès,
Sentmenat, Sabadell, Polinyà, Santa
Perpètua, Palau-solità i Plegamans,
Sant Quirze del Vallès, Sant Llorenç
Savall i Gallifa). El cap de la comissaria de Sabadell, l’intendent Enric
Cervelló, va alegrar-se que “puguem
celebrar el Dia de les Esquadres
quasi com abans de la pandèmia”.
Cervelló, que ja fa dos anys que
comanda l’ABP, va explicar que hi
ha descobert “uns grans professionals, des dels Mossos de patrulles als de proximitat, al grup
de delinqüència urbana, als del
grup d’atenció a la víctima, els de

L’alcalde envoltat d’agents que van rebre el reconeixement, entre ells els policies locals David Rocabert i Juan Manuel Borràs. || Q. PASCUAL

l’oficina de suport, els de la unitat d’investigació, els de l’oficina
de relacions amb la comunitat,
als companys de requeriment i
els d’administració”. L’intendent
de l’ABP Sabadell va apuntar que
els Mossos són una baula més de la
seguretat pública, que no es pot entendre “sense la intervenció dels
veïns, els ajuntaments i tants d’altres”. El comandament policial es va
comprometre a “adaptar-se al canvi
constant i aportar més dones al cos
i als quadres de comandament per
ser un millor reflex de la nostra societat” per després indicar que els

agents seguiran treballant per fer de
la policia de proximitat i comunitària “un segell d’identitat del cos”.
Cervelló va assenyalar que
l’ABP és “un lloc segur, malgrat
que no podem parlar que no hi
hagi delictes”. Cervelló va comentar que “sempre dic que l’any que
ve serà millor, segurament que sí,
però l’any passat vaig dir que no
crec que hi hauria una altra pandèmia i ens ha vingut una guerra”.
En tot cas, el futur serà “canviant” i
“ens agafarà més preparats i amb
més experiència”.
L’alcalde de Castellar, Ignasi

Giménez, i la magistrada en cap del
jutjat número 4 de Sabadell, Alícia
Ritoré, van rebre unes mètopes per
la seva col·laboració amb el cos dels
Mossos. Giménez va adreçar-se als
agents dient que “sou l’expressió de
l’autogovern de Catalunya i formeu
part de la història de l’èxit d’aquest
país” i que l’acte del Dia de les Esquadres “ha de servir per prestigiar i donar reconeixement social al cos dels Mossos d’Esquadra”
ja que, malauradament, “no sempre
heu tingut aquest reconeixement”.
L’alcalde de Castellar va acabar
la seva intervenció dient que “per

A l’acte, a més de Giménez i de Cervelló, va assistir el sotscap de l’ABP
Sabadell, Felip Garcia, i el cap de la
comissaria de districte dels Mossos
d’Esquadra de Santa Perpètua, Daniel Ruiz. També hi va ser present el
castellarenc César Galván, actual director d’Afers Penitenciaris de la Generalitat i alcaldes i regidors de les localitats que integren l’ABP Sabadell,
a més de personal de l’àmbit judicial,
de la Cambra de Comerç i de les diferents policies locals, entre d’altres.
Durant l’acte, es va reconèixer
dos agents de la policia local de Castellar, David Rocabert i Juan Manuel Borràs, per una actuació de l’any
2019 en què van salvar la vida d’un
veí del municipi de 74 anys que havia
patit una parada cardiorespiratòria.
Els agents van intervenir d’urgència
fent ús d’un desfibril·lador, cosa que
va permetre que el ciutadà recuperés
les constants vitals i pogués ser atès
posteriorment pels serveis mèdics.
Els dos agents ja van ser reconeguts
el novembre del 2020 en un acte a la
comissaria de Mossos d’Esquadra
de Sabadell. Anteriorment, ja havien
rebut la felicitació oficial de l’alcalde
de Castellar. Molts dels agents guardonats recollien el reconeixement
acompanyats de la família.
El Dia de les Esquadres és una
celebració anual que es fa sempre
al voltant del 22 d’abril recordant la
data de 1997 quan la Generalitat va
declarar-la com el Dia dels Mossos
d’Esquadra commemorant el decret
del 1983 pel qual es creava la policia
autonòmica de Catalunya.

SUCCESSOS | MEDI NATURAL

Els bombers fan dos rescats per Setmana Santa
Divendres Sant van
rescatar un gos i el
seu amo a Can Font,
i dilluns un ciclista
a Can Cadafalch
J. Rius

Aquesta Setmana Santa s’ha tancat amb dos rescats per part dels
Bombers Voluntaris de Castellar,
produïts justament a l’inici i al final
dels dies festius. Així, el primer rescat va ser el Divendres Sant “amb
una persona que s’havia atrevit
a rescatar un gos en un barranc a
Can Font”, explica el cap del parc,

Oriol Garcia. L’altre accident en què
van intervenir els bombers castellarencs va ser durant el Dilluns de Pasqua, amb un rescat d’un ciclista que
feia barranquisme a Can Cadafalch
amb la seva bicicleta de trial. Com a
conseqüència de la caiguda, el ciclista “es va trencar el fèmur i la pelvis amb ferida oberta, es va haver
d’immobilitzar, va ser necessària
la intervenció del Grup d’Actuacions Especials (GRAE), gruatge
i helicòpter per traslladar-lo al
Parc Taulí”, explica Garcia.
Tots dos accidents van ser complicats per la dificultat d’accedir al
lloc on es van produir –el cas del barranc que era a uns 20 metres d’alçària– i per les condicions en què es va

fer, sobretot l’accident de dilluns,
perquè el ferit estava immobilitzat i
requeria una intervenció ràpida. En
aquests casos, “normalment s’activa l’helicòpter”, apunta Garcia.
El cap del Parc de Bombers
Voluntaris de Castellar apunta que
cal prudència a l’hora de practicar
esports a l’aire lliure o fer sortides
al medi natural. “La velocitat amb
què baixen les bicicletes no és molt
bona i l’impacte és molt fort des del
moment que cauen”, destaca Garcia, que afegeix que “cada vegada hi
ha fractures més greus”. És habitual que cada setmana o, com a mínim
una o dues vegades al mes, es produeixin accidents baixant per camins
amb bicicleta.

Els bombers atenent el ciclista accidentat dilluns passat. || BOMBERS VOLUNTARIS
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Ha arribat l’hora: fora mascaretes!
Després de 700 dies, dur la mascareta en interiors deixa de ser obligatori, tot i algunes excepcions, com els hospitals

Cristina Domene

Els centres educatius van ser els primers a aplicar la retirada de mascaretes als espais interiors, dimarts 19
d’abril. Només un dia després entrava en vigor la norma per a tota
la població, una vegada publicada
al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).
L’aixecament pràcticament total
de la mesura, amb algunes excepcions, arriba gairebé dos anys després, amb sis onades registrades i
una taxa de vacunació de més del
90% a l’Estat espanyol.
Les escoles i instituts van reprendre el tercer trimestre sense
mascareta a primària i secundària,
una mesura que es va publicar el mateix dimarts de matinada al DOGC.
El decret, però, no especificava res
sobre dels docents i el personal del
centre ni tampoc de l’educació postobligatòria. Anna Vallbona, directora
de l’Escola Bonavista, manifestava
que no van avisar de la nova mesura fins que no es va publicar al Diari
Oficial. “Estàvem esperant a tenir
l’avís del DOGC perquè teníem el
dubte d’aquest dia. La norma per
a tota la població començava dimecres, però les escoles no sabíem si dimarts podíem venir o no
amb mascareta. Dilluns de Pasqua a la tarda, els grups que tenim
de direccions ho anàvem comentant. Finalment, dimarts al matí
ja ho vaig poder comunicar a les
famílies a través de l’aplicació que
tenim de l’escola”.
Els alumnes van arribar al centre contents de no haver de portar
la mascareta, una alegria que es va
traslladar fins a les classes, “estem
molt contents”, deien, gairebé a
l’uníson els infants de 3r. “T’adones que, després de dos anys, els
ha canviat la cara”, comentava la
directora. Tot i això, si hi ha cap infant que està més còmode duent la
mascareta, la podrà portar sense
problema: “El mateix amb el gel

hidroalcohòlic, el proporcionarem a l’entrada com fins ara, per
a qui se’l vulgui posar”.
No portar la mascareta als
espais educatius no només proporciona comoditat, sinó que facilita
l’aprenentatge. “Estem copsant
problemes de parla amb els grups
d’infantil 3, que han vist a la llar
d’infants adults amb mascareta,
costa molt entendre’ls. També
passa amb els alumnes més grans,
amb la mascareta és molt difícil,
tant per comunicar-nos nosaltres
amb els alumnes, com ells amb
nosaltres o amb la resta del seu
grup”, especificava Vallbona.
700 dies després

La població general es va poder retirar la mascareta en interiors dimecres 20 d’abril. Deixava de ser obligatòria, després de quasi 700 dies,
a la restauració, on ja era residual,
però tampoc als comerços, als espectacles, als gimnasos i, en general, a
tot arreu amb algunes excepcions.
Aquestes excepcions les trobem als
transports públics i als equipaments
relacionats amb la sanitat o la cura.
Així, en l’àmbit sanitari, les persones ingressades en centres i establiments sanitaris ja no s’hauran de
posar mascareta mentre s’estiguin
a l’habitació. En canvi, els visitants
i els treballadors sí. Això inclou els
hospitals i els centres de salut o de
transfusió de sang. També caldrà
portar-la al centre d’atenció primària i a les farmàcies.
Respecte al transport públic,
només estrictament a dins del vagó
de metro i de tren s’haurà de continuar duent el protector facial posat,
igual que a l’autobús, a la cabina de
l’avió o dins d’un vaixell tancat i amb
poca distància entre passatgers. No
obstant això, a les andanes, als accessos a les estacions, i als aeroports
no serà obligatòria.
Pel que fa als centres sociosanitaris, que inclouen les residències de
gent gran, els treballadors i visitants

Els alumnes de 3r de l’Escola Bonavista es mostren alegres per no haver de portar mascareta des d’aquest dimarts, 19 d’abril. || C. D.

l’hauran de portar. Els residents,
però, ja no caldrà que se la posin.
Quant a la feina, la mascareta
no serà obligatòria “amb caràcter
general” als centres de treball, però
és una decisió que pot prendre cada
empresa. Així, els serveis de prevenció de riscos laborals de les empreses
poden decidir que es continuï portant en recintes tancats després de
fer una avaluació del risc.
D’altra banda, es recomana
l’ús de la mascareta a les persones
vulnerables i també que la societat en general la utilitzi en interiors
amb aglomeracions i sense distància social, sobretot si es tenen símptomes de qualsevol virus, no només
de Covid.

+ COVID-19

Els contagis encara
són presents, tot i que
la pandèmia continuï
a la baixa a Castellar
Tot i que la incidència de la
pandèmia es manté a la baixa,
en el darrer mes s’han consignat
tres defuncions a causa de la
Covid-19 a Castellar del Vallès. Ja
són 72 les persones que han mort
com a conseqüència directa de
la pandèmia des que va esclatar
a mitjans de març del 2020. De

fet, segons les darreres dades del
Departament de Salut, està a punt
de passar de nivell alt a moderat:
ara es troba en 104 punts
després de setmanes baixant
–cal recordar que va superar
els 9.000 punts– i passarà a
moderat quan baixi de 100 i es
considerarà baix per sota de 50.
La setmana passada es van
produir poquíssims contagis. En
concret, entre el 9 i el 15 d’abril
es van registrar 11 casos positius
per Covid-19 quan la setmana
del 2 al 8 els contagis van ser
40. Quant a la vacunació, són
20.618 persones del municipi les
que tenen la pauta completa.
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RENDES | ESTADÍSTICA

L’Ajuntament fa millores als carrers
del ‘primer eixample’ i del Passeig

Castellar,
un dels índex
més alts de
Catalunya

Aprofitant els dies
de Setmana Santa,
amb menys trànsit,
s’ha asfaltat el
carrer Passeig
Cristina Domene

L’Ajuntament ha dut a terme des de
dilluns 11 i fins dimecres 13 d’abril
treballs d’asfaltatge a tot el Passeig.
Una pavimentació que ha anat a càrrec de l’empresa Barcino.
Darrerament, l’Ajuntament de Castellar va fer reformes de carrers ampliant voreres, per millorar l’accessibilitat, i renovant l’aglomerat asfàltic
de les calçades. “L’asfaltatge del
Passeig ha estat una petita modificació. No estava contemplat en
les reformes, però hem considerat
que ara que podem i hi ha possibilitat, és millor fer la calçada sencera
fins a Pedrissos i no anant posant
pedaços d’asfaltat. Hem optat per
fer carrers sencers”, ha explicat el
tinent d’alcalde de l’Àrea de Territori, Pepe González.
Cal destacar que aquests dies
hi ha hagut menys trànsit al centre
de la vila coincidint amb les vacances
escolars de Setmana Santa. “Hem
aprofitat que hi ha menys circulació per fer els treballs”, manifesta
González. Així, mentre es renovava
l’asfalt els vehicles es desviaven per
carrers perpendiculars, i es donava
pas a l’autobús, de manera que totes

Treballs d’asfaltatge al carrer Passeig dilluns 11 al matí, donant pas alternatiu als vehicles. || C. D.

les línies van circular amb normalitat. Fins ara s’ha pavimentat o renovat cruïlles, a banda del Passeig, del
carrer Mestre Ros, del Pont, Doctor
Vergés, Girona i Prat de la Riba. El
carrer Pedrissos i Barcelona, a l’altura del camp de futbol, estan ara en
procés de renovació.
González detalla que l’Ajuntament busca modernitzar la zona més
desgastada del municipi: “El nucli
antic es va renovar amb la plata-

forma única, l’eixample que toca
al camp de futbol té una urbanització més recent que el centre, per
tant, era necessari renovar el que
jo anomeno primer eixample, que
seria la carretera de Sentmenat,
el Passeig i els carrers perpendiculars”. Està previst que ara s’inicien altres treballs com el del carrer Francesc Layret, una part de la
carretera Sentmenat i el carrer Catalunya, que es modificarà comple-

tament, des dels perfils de les voreres fins a l’asfaltatge.

+castellar que mai
Gràcies al fons Next Generation, el
pla de recuperació de la Unió Europea per pal·liar els efectes de la pandèmica, Castellar va poder posar en
marxa el pla +Castellar que mai, que
inclou una dotació d’un milió d’euros per a la reforma de carrers de
l’Eixample i de les urbanitzacions.

Castellar del Vallès se situa entre
les poblacions de Catalunya amb
el nivell socioeconòmic més alt,
segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat)
que queden reflectides a l’índex
socioeconòmic territorial (IST)
del 2019.
L’Idescat calcula l’IST a partir de sis indicadors: dos de situació laboral –població ocupada de
20 a 64 anys i els treballadors de
baixa qualificació de cada zona–,
dos de nivell educatiu –població
de 20 anys o més amb estudis baixos i la població jove sense estudis postobligatoris–, un d’immigració –nombre d’estrangers de
països de renda baixa o mitjana–
i un de renda.
Divideix Catalunya per
zones territorialment contigües
i amb semblança socioeconòmica. Així, Barcelona i la seva àrea
metropolitana concentren les
36 agrupacions censals amb el
nivell socioeconòmic més alt del
país. Concretament, Castellar se
situa 10 punts per sobre de la mitjana catalana, tot i que l’Idescat
estableix tres àmbits diferenciats. La zona dels Pedrissos, nucli
antic, carrer Passeig, l’era d’en Petasques i Sant Sebastià obté un
IST de 103,6 (tres i escaig més
per sobre de la mitjana catalana). La que l’Idescat anomena
nucli urbà est i exterior aconsegueix 112, 7 i finalment l’IST del
nucli urbà sud (la zona del CAP,
camp de futbol, institut Puig de
la Creu, Pla de la Bruguera, Can
Carner i plaça Europa) n’obté un
IST de 114,7. || J. RIUS

MEDI AMBIENT | ALERTA

Es prohibeix fer foc
en zones forestals

Les condicions
meteorològiques han
creat un escenari
de risc als boscos
de la comarca

Redacció

Un efectiu d’ADF vigilant el rodal des de Mont-rodon, el juliol passat. || CEDIDA

Després que la primavera comencés
amb temperatures més baixes del que
és habitual, amb una onada de fred i
dies de pluja, abril ha portat un escenari meteorològic de contrastos. Tot i que
aquesta setmana hem viscut un nou
episodi de precipitacions, durant el període de vacances a Castellar del Vallès els termòmetres han tornat a enfilar-se per sobre dels 20 graus al centre
de la jornada, una dada que contrasta
amb les temperatures d’aquests últims
dies, en què hem viscut un descens de
fins a 10 graus. La previsió per als prò-

xims dies del Servei Meteorològic de
Catalunya és d’un nou repunt de les
temperatures, que seran més suaus.
Es recuperarà l’ambient primaveral
que ha marcat la primera meitat del
mes. Davant d’aquestes condiciones
climatològiques, la Direcció General
dels Agents Rurals de la Generalitat de
Catalunya va activar la setmana passada el nivell 1 del Pla ALFA “Vigilància prioritària d’incendis forestals” a
tota la comarca del Vallès Occidental.
El nivell màxim del pla és el 3, però des
dels Agents Rurals es fa una crida per
extremar les precaucions, i recorden
que està prohibit fer foc i activitats de
risc en zones forestals o a menys de
500 metres. De moment, no hi ha cap
comarca que hagi estat en les últimes
setmanes en el nivell màxim però sí
en l’avantsala, el nivell 2. És el cas de
la Conca de Barberà, el Tarragonès i
l’Alt i el Baix Camp, entre d’altres. A
hores d’ara, però, no està activat a la
vila. Si repunten les temperatures i
els episodis de vent, es reactivarà el
primer nivell del Pla AlFA.

COMERÇ | NO SEDENTARI

Traspàs de parada
al mercat ambulant
El mercat ambulant que s’estableix cada dissabte a la plaça d’El
Mirador i la plaça Major compta
amb vuit parades d’alimentació
i una trentena més dedicada a
l’equipament de la llar i de la persona, com ara roba i calçat. D’una
d’aquestes parades, concretament
la número 8, s’ha obert oferta pública de transmissió de l’autorització per exercir la venda no sedentària. La parada fa 7 metres i
està dedicada a la venda de roba
d’home, de dona i de nens, llenceria, banyadors, merceria, roba interior i complements. El preu per
la transmissió és de 6.000 €. Qui
hi estigui interessat pot presentar
una instància a l’Ajuntament de
Castellar fins dimarts 26 d’abril.
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HABITATGE | + 65 ANYS

“Creiem que coneixem Rússia, però
tenim una visió esbiaixada del país”
El periodista i corresponsal dels CCMA, Manel Alías, protagonitza l’última sessió de L’Aula
El periodista Manel Alías acaba de
publicar una carta d’amor a Rússia.
Així ho va confessar dimarts passat
a l’Auditori Miquel Pont, en la conferència de L’Aula. El corresponsal
de TV3 i Catalunya Ràdio a Rússia
des del 2015, va fer parada a Castellar per presentar Rússia, l’escenari més gran del món, un llibre en què
explica la seva experiència a un país
“que no deixa indiferent ningú”, va
dir. Tot i que la tardor de l’any passat va tornar a Catalunya per establir-s’hi, la invasió russa l’ha fet tornar a peu de camp. En un parèntesi
de la corresponsalia que s’ha pres per
Sant Jordi, va fer parada a Castellar.
“Rússia és un país divers i difícil
de conèixer. És un país amb moltes creences i religions, amb fins
a 10 fusos horaris. És el país més
gran d’Europa, que també arriba
fins a Àsia. Creiem que la coneixem, però tenim una visió esbiaixada de Rússia, plena de tòpics”,
va detallar Alías. “El personatge
dolent, la persona tèrbola en les
pel·lícules és el rus”, va comentar.
El ponent va recordar que la
història del país, amb fets com la
Revolució Russa, la guerra freda i el
paper imprescindible en la II Guerra Mundial, han transcendit i han
quedat en l’imaginari de la gent. No
s’aprofundeix en el detall, i tothom
“s’atreveix a opinar. No anem més
enllà i els tòpics tenen cara b”.

El periodista Manel Alías, dimarts passat, a l’Auditori Miquel Pont || R.GÓMEZ

El periodista va donar a conèixer a través de la seva pròpia experiència els cops amagats del país, “que
sempre et sorprèn”, i va aprofitar
per dibuixar una fotografia del context social, econòmic i polític que
marquen el tarannà de les institucions i de la ciutadania. El corresponsal ha viscut Rússia entre bambolines perquè ha acabat formant una
família al país, i per tant les connexions amb la població són més estretes. “Els russos no són gent freda,

són molt apassionats, però tenen
unes normes de conducta diferents, sobretot quan no tenen confiança”, va apuntar. “És un país de
contrastos. Hi ha regions en què el
termòmetre fa un recorregut de 100
graus, amb mínims de -54 i màximes
que poden arribar als 40. I això, ningú
s’ho imagina”.
En aquest viatge a Rússia des
de l’Auditori, Alías va recordar el moment en què va conèixer una dona nonagenària que va ser aviadora a la II

Guerra Mundial i també espia sense
que el seu marit ho sabés, o la trobada amb la nena que va veure l’aterratge del primer cosmonauta, Iuri
Gagarin, en un camp de patates. “A
Rússia passen coses que semblen
ficció, com si hagués vingut un guionista. És per això que és l’escenari més gran del món”.
Finalment, el corresponsal va
parlar del viratge conservador del
país. “El masclisme és un problema
en les institucions i en la societat.
No hi ha dades sobre la violència
masclista, ni cap mecanisme legal
per aturar-lo. En canvi, Rússia va
ser el primer país del món en què
es va poder avortar legalment”, va
puntualitzar. “Hi ha 450 professions
prohibides per a les dones, com la de
pilot, però, en canvi, en la II Guerra
Mundial, tenien dones aviadores”,
va asseverar.
En aquesta línia, Alías va lamentar que a alguns ciutadans no els interessi la política “perquè no poden
opinar, ni protestar i s’han acostumat a la dictadura, com zombis”.
De fet, va remarcar que paraules com
guerra, associades a l’actualitat del
país, estan prohibides sota pena de
presó i que la manipulació als mitjans
russos està demostrada. “Els russos
que estan a favor de la guerra és perquè no saben què està passant, no
tenen informació, no han vist els
bombardejos. Només saben què fa
l’exèrcit ucraïnès”. || ROCÍO GÓMEZ

Darrers
dies per
demanar
els ajuts
al lloguer
El 29 d’abril finalitza el termini per
a demanar les prestacions per al
pagament del lloguer per a majors de 65 anys. L’ajut consisteix
en pagar el 40% del lloguer anual
amb un màxim de 2.400€ amb els
següents imports màxims de lloguer mensual: 800 euros per a la
demarcació de Barcelona o de 900
per a famílies amb algun membre
amb mobilitat reduïda
El període subvencionable serà
el 2022, excepte per aquelles sol·licituds amb contractes signats a
partir de l’1 de gener de 2022 i fins
a la data en què s’acaba el termini de presentació, pels quals l’import de la subvenció serà per la
quantia corresponent a les mensualitats incloses entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de
fer la sol·licitud i el mes de desembre de 2022.
Poden sol·licitar l’ajut les persones físiques que, en aquest any
natural, tinguin 65 anys o més,
siguin titulars d’un contracte de
lloguer de l’habitatge que constitueix el seu domicili habitual i
permanent, ubicats a Castellar
del Vallès. Podeu trobar més informació de com tramitar l’ajut
i la documentació que cal aportar a https://seu.castellarvalles.
cat/33033/tramit/292/.
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HUMANITATS | CONFERÈNCIA

TERRITORI | COL·LOQUI

L’hel·lenista Pedro Olalla parlarà
sobre democràcia i demagògia

Castellar acollirà una
trobada d’alcaldes sobre
sostenibilitat alimentària

L’acte serà dimarts, 26 d’abril, a les 19 h, a la sala d’actes d’El Mirador
Castellar està de sort perquè podrà
gaudir d’una conferència pedagògica
i instructiva amb una de les persones
amb més expertesa en el món grec,
Pedro Olalla. Nascut a Oviedo, però
resident a Grècia des del 1994, és escriptor, hel·lenista, professor, traductor i cineasta. Aprofitant l’avinentesa
que l’expert viatja a Barcelona, Olalla
serà a Castellar el 26 d’abril per parlar de “Democràcia i demagògia, un
dilema antic i actual”. Josep Asensio,
filòleg i professor de secundària durant molts anys a l’Institut Castellar,
ha tingut molt a veure amb aquesta
visita. “Ens coneixem amb el Pedro
i no podríem perdre l’oportunitat
que vingués a Castellar. Ell coneix
la Grècia antiga i la moderna, també
l’Europa moderna, però a més a més
és un humanista. Parla molt clar,
és molt curós amb les seves paraules i els seus arguments”, manifesta Asensio, que convida tothom a la
conferència: “Ell no fa xerrada de
dues hores, concentra la conferència en 30 o 40 minuts perquè el que
li agrada és que la gent pregunti i

L’expert Pedro Olalla. || CEDIDA

poder parlar amb ells. Assistiu-hi
perquè no us deixarà indiferents”,
recomana el filòleg.
Olalla ha publicat més de 30
obres originals, entre les quals destaca Atlas Mitológico de Grecia, la sèrie
documental de televisió Los lugares

del mito, la pel·lícula documental Ninfeo de Mieza: El jardín de Aristóteles ,
el llibre Arcadia Feliz, la trilogia integrada per Historia Menor de Grecia,
Grecia en el aire i De senectute politica: carta sin respuesta a Cicerón i
les pel·lícules Con Calliyannis i Grecia en el aire, versió audiovisual del
seu llibre homònim. “Quan Grècia
va patir la crisi econòmica a partir del 2009 Olalla va avançar que
Europa estava sotmesa als Estats
Units, i ara amb Ucraïna ha quedat palès. Europa s’ha deixat arrossegar per aquesta guerra, que
no és nostra. A la xerrada es tractarà el concepte de la democràcia
i la demagògia a través dels segles,
un tema, considero, molt actual”,
opina Asensio. L’estat grec i la prefectura d’Atenes van nomenar Pedro
Olalla Ambaixador de l’Hel·lenisme el
2010 en reconeixement a la polifacètica labor en pro de la cultura grega.
La conferència, oberta a tohom,
tindrà lloc dimarts, 26 d’abril, a les
19.30 hores a la sala d’actes d’El Mirador. || REDACCIÓ

El proper Diàleg d’Alcaldes EU
se celebrarà a Castellar del Vallès el 29 d’abril sota el títol de
Municipis, circularitat i sostenibilitat alimentària: el nou impuls a la roda.
El col·loqui posarà el focus en
l’economia circular i, particularment, en una de les seves
principals aplicacions: l’aprofitament alimentari.
Durant la trobada es promourà l’explicació de casos
d’èxit i exemples de valor que
puguin inspirar el canvi en la societat civil i en les administracions locals a Catalunya en una
qüestió cada cop més important.
La jornada se celebrarà a
les 12 hores a l’Espai Tolrà de
Castellar del Vallès i comptarà
amb el suport d’institucions del
món municipal, com el Consell
Comarcal de Vallès Occidental,
que ha pres lideratge en aquest
àmbit a través de programes i
campanyes com Recooperem, o
Mercat Circular, que promouen
una nova sensibilitat de la ciutadania i el comerç local sobre

la qüestió.
En el cas de Castellar, el projecte Recooperem està present als
menjadors de les escoles del municipi amb èxit de funcionament. A
Catalunya, des de març del 2020,
la llei de prevenció de les pèrdues
i el malbaratament alimentaris
proposa reduir aquest fenomen
d’un 50% l’any 2030. Això implica repensar la cadena de producció alimentària i activar mesures
per evitar els excedents o distribuir-los, si són inevitables.
alcaldes eu

Alcaldes.eu és la plataforma transmèdia especialitzada en entrevistes i perfils a gestors municipals.
Un aparador informatiu que permet compartir experiències i idees
entre alcaldes i estar en contacte
amb les inquietuds i necessitats
del ciutadà. El lector té una participació activa, ja que pot opinar,
enviar les seves cartes i proposar
idees que sumin, sempre en positiu, per construir municipis i escenaris polítics d’acord amb les necessitats del ciutadà. || REDACCIÓ
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EDUQUEM EN FAMÍLIA

Nova etapa a la
Penya Arlequinada

Xerrada
sobre
adaptació
de criatures

L’entitat històrica
ha fet un gir de
gestió per sumar
nous socis i millorar
les instal·lacions
La Penya Arlequinada de Can Font
vol acostar-se, encara més, als castellarencs. L’entitat històrica, nascuda el 1959, ha recuperat la gestió esportiva del club i enceta amb il·lusió
una nova etapa per millorar les instal·lacions i créixer en nombre de socis.
“Obrim la porta a Castellar, som a
pocs minuts del poble i volem estrènyer els nostres vincles”, expressa el president de la junta directiva,
Noé Porras.
Tot just fa dos mesos que la
junta directiva, sense ànim de lucre,
ha agafat el timó de la gestió esportiva del club, després que acabés el
contracte de l’empresa que explotava la concessió. Aquest canvi ha
de suposar “revifar i dinamitzar
el club”, a més d’una millora en les

instal·lacions, ja que tots els guanys
es reinvertiran en el pàdel, la piscina, el tenis, la petanca i el futbet. Després de 12 anys, la Penya Arlequinada
“torna a ser un sol club”, resumeix
Porras. Els socis implicats en el nou
projecte, que compten amb el suport
d’empreses i negocis de Castellar,
“s’hi estan deixant la pell”, afegeix.
El club esportiu s’ha erigit en
una referència en el món del pàdel
català. La Penya Arlequinada compta
amb més de 10 equips federats, entre
els quals un masculí i un femení a la
màxima categoria, Divisió d’Honor.
El nou director esportiu és el castellarenc Àlex Pèrez, en el passat vinculat amb el futbol del municipi. Però
la relació amb Castellar, que ara es
vol potenciar, va més enllà. Des de
fa anys, la Penya Arlequinada participa amb l’Ajuntament de Castellar
als casals del projecte Estiu Enriquit.
Els projectes inicials de l’entitat
impliquen “fer una neteja de cara”
de les instal·lacions i millorar-les, potenciar l’edifici social per fomentar
activitats pel jovent i el veïnat de Castellar i tornar a “donar vida” a les

El castellarenc Àlex Pérez, director esportiu de la Penya Arlequinada. || L’ACTUAL

seccions de tenis, futbet i petanca.
“Volem transmetre els valors
de l’esport, però sobretot la filosofia de club. Transmetre a les noves
generacions el que hem viscut els
socis com jo, que vaig arribar el
1978, quan vaig arribar-hi amb 5
anys de la mà dels meus pares”, ex-

pressa Porras. Aquesta seria la millor
manera de celebrar el 50è aniversari
de l’entitat als terrenys i a les instal·lacions on és ara, de Can Font - Ca
n’Avellaneda, que un grup de socis
van comprar després de guanyar el
primer premi de la Grossa de Nadal
del 1969. || GUILLEM PLANS

El 26 d’abril la psicòloga perinatal i psicoterapeuta Paola Roig
protagonitzarà la pròxima sessió
d’Eduquem en família, que es farà
en línia el 26 d’abril a partir de les
19 h. Roig parlarà de l’adaptació i
familiarització en infants de 0 a 3
anys. Concretament abordarà què
són els períodes d’adaptació o familiarització? Durant la sessió es
parlarà de la importància dels períodes d’adaptació per a les criatures, però també per a les seves
famílies. Es tractaran els aspectes
emocionals que es mouen en les
criatures i en nosaltres, i de com
acompanyar-los el millor possible
des d’una mirada conscient i respectuosa amb les necessitats de
tota la família.
La sessió, que està organitzada
pel Projecte Educatiu de Ciutat
(PEC) i l’Ajuntament està dirigida al públic en general. Per participar-hi cal inscriure’s en aquest
formulari: http://www.castellarvalles.cat/28660/formulari/312.
|| REDACCIÓ
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GASTRONOMIA | EMPRESA

MEDI AMBIENT | EMPRESA

‘Foodgol’, la nova guia gastronòmica
dels camps i pavellons del futbol català

Vidrala obté
el segell
‘Calculo’ de
sostenibilitat

La Federació Catalana de Futbol subscriu un acord de patrocini amb la firma castellarenca QuickTendr
Jordi Rius

La Federació Catalana de Futbol ha
arribat a un acord de patrocini amb
la start-up castellarenca QuickTendr,
per al llançament la nova guia gastronòmica del futbol català FoodGol.
Aquest nou servei, destinat a federats, federades, famílies, aficionats i
clubs en general, permet la geolocalització de més de 500 restaurants i
bars propers als camps de futbol, pavellons i pistes de futbol sala d’arreu
de Catalunya, a través de la pàgina
web federativa, que passa a incorporar aquesta nova opció en el desplegable de cada partit.
El president de l’FCF, Joan Soteras, ha estat l’encarregat de signar el conveni de col·laboració, juntament amb dos dels fundadors de
QuickTendr, Cristian Castillejo i Cristian Corredor, en un acte que ha tingut lloc a la seu central de la Federació, a Barcelona.
Amb FoodGol, els més de
180.000 jugadors i jugadores, de més
dels 1.200 clubs de futbol i futbol sala
catalans, els seus acompanyants,
amics i seguidors poden trobar ràpidament l’establiment o local més
proper a la instal·lació esportiva on
juguen el partit de cada jornada per
esmorzar o dinar abans o després
del matx.
L’objectiu de l’APP consisteix
a oferir, al llarg dels propers mesos,
fins a 5 referències per cada camp o

El president de la Federació de Futbol, Joan Soteras, amb els fundadors de QuickTendr, Cristian Castillejo i Cristian Corredor. || L’ACTUAL

pavelló, i en la següent fase de desenvolupament es podran realitzar comandes de menjar per emportar o
reserves de taula, entre d’altres funcionalitats. FoodGol també presenta avantatges per als restauradors.
D’una banda, figurant a la guia, podran atreure usuaris els dies de partit. I de l’altra, rebran el calendari de
partits que es disputen cada cap de

setmana al camp o pavelló més proper. Això els podrà ajudar en l’organització del local a l’hora de preveure
pics de consum durant el dia.
èxit a l’esperit de montjuïc

L’start-up castellarenca va ser presentel 2 i 3 d’abril la 9a edició del certamen Espíritu de Montjuïc, que es va
celebrar al circuit de Montmeló. A la

SANT JORDI | FLORISTERIES

trobada automobilística QuickTendr
va posar a prova la seva nova estratègia d’apostar pels esdeveniments amb
gran concentració de gent. La intenció era que els assistents es descarreguessin l’app de QuickTendr, poder
fer la comanda de menjar i evitar així
fer cua. Segons Castillejo, “vam vendre més de 1000 productes a través
de l’app el cap de semana”.

Per tercer any consecutiu, i després del Registre d’empremta de
carboni, compensació i projectes
d’absorció de CO2, Vidrala ha obtingut el segell ‘Calculo’ del Ministeri per a la Transició Ecològica i el
Repte Demogràfic (Miteco) per a
les activitats de fabricació i venda
d’envasos de vidre a la indústria
desenvolupades a les seves tres
fàbriques espanyoles, a Castellar
del Vallès, a Llodio (Àlaba), que a
més actua com a seu del grup, i a
Caudete (Albacete).
D’aquesta manera, Vidrala
continua avançant en la seva estratègia cap a una producció més
sostenible per reduir l’impacte de
la companyia en matèria de CO2.
La companyia mostra el seu compromís d’assolir a mitjà termini
el segell ‘Reduzco’, pel qual es valora si s’han fet efectius els compromisos de reducció de la firma.
Posteriorment, Vidrala treballarà per obtenir el segell complet
amb la categoria de ‘Compenso’,
després d’invertir en la compensació de les seves emissions a través de projectes d’absorció de diòxid de carboni.
El 2021, Vidrala va reduir les
emissions un 4,5% respecte al 2020
gràcies entre d’altres factors a l’ús
de vidre reciclat. L’obtenció del segell ‘Calculo’ permet a Vidrala reflectir el treball i inversió que ha
realitzat per liderar una indústria
sostenible. || REDACCIÓ

COMERÇ | PIMEC VALLÈS

Les vendes de roses, com el 2021
El fet que Sant Jordi caigui en dissabte pot limitar les vendes
Enguany la festa de Sant Jordi s’escau en dissabte i aquest fet, que es pot
traduir en més presència de gent al
carrer, potser no és suficient per a la
venda de roses comparat amb el fet
de si la festa se celebrés entre setmana. “Estic segura que tindrem un
matí de Sant Jordi molt bo però a
la tarda ja ens en podem oblidar”,
assegura la propietària de la Floristeria Duran, Noe Freixas, que tindrà
una parada a la fira que es farà a la
plaça Major. Freixas assegura que
es vendrien més roses en horari de
matí i tarda si Sant Jordi se celebrés
entre setmana. Pel que fa a la previsió de vendes, Freixas afegeix que
“més o menys serà com l’any passat”. Tampoc creu que hi hagi venda
de roses aquest divendres “perquè el
dia de Sant Jordi és el dia de Sant

Jordi”. En canvi, la florista Lídia
Vidal creu que divendres es vendran
roses: “En el meu cas, el divendres
potser vendré el 30% de les roses i
el dia de Sant Jordi, el 70”. En anys
en què Sant Jordi s’escau en dissabte, “normalment els divendres és
per a gent que volen muntatges especials”, afegeix Vidal.
Quant a tipologies de roses o de
formats, la propietària de la Floristeria Duran avança que “no hi haurà
gaire novetats”, sobretot pel fet que
“els proveïdors no s’han arriscat a
fer coses perquè hi ha algunes cases
que no han pogut servir els materials perquè no els han arribat els
vaixells, o quan aquests han arribat
els contenidors no s’han descarregat i el transport no s’ha pogut
repartir”. Vidal pensa que el tema

de la pau per la guerra a Ucraïna estarà més present i és “per això que
m’he proveït d’unes quantes roses
blanques més”. A més de la vermella
i blanca, a la Floristeria Vidal també
hi haurà les roses Rainbow, “tintades pètal a pètal”, blaves, grogues i
encerades. Totes elles a diferent preu
i presentades en diferents formats.
noves iniciatives

Comerç Castellar, present al 53è
Consell de Comerç del Vallès Occidental

D’altra banda, dissabte el Mercat Municipal farà una crida a la pau i, per
una compra mínima de sis euros, el
client rebrà una rosa de color blau.
Una altra iniciativa relacionada amb
Sant Jordi és la que porta a terme
l’empresa castellarenca Disnou, al Pla
de la Bruguera, que elabora roses de
metacrilat per Sant Jordi i làmpades
sostenibles. || REDACCIÓ

Divendres 8 d’abril va tenir lloc a Cerdanyola del Vallès el 53è Consell de
Comerç del Vallès Occidental de PIMEC Comerç. El president de Comerç
Castellar, Marc Gorriz, i la dinamitzadora de l’entitat, Marta González,
van estar presents al congrés. L’acte va estar presidit pel president de
PIMEC Comerç Vallès Occidental, Xavi Olivé, i el cap de promoció econòmica de Cerdanyola del Vallès, Alfons Muñoz, i de diversos representants del món associatiu de la comarca. En el congrés comarcal es van
abordar qüestions relacionades amb el comerç de proximitat i que afecten les diferents associacions de comerciants. || REDACCIÓ
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Una aposta pels
‘cruelty free’
Alumnes de 6è de El
Sol i la Lluna lideren
un projecte per a
l’ús de productes no
testats en animals
Els alumnes de la classe Les Actrius
i Actors de 6è de primària de l’escola
El Sol i La Lluna han posat en marxa
una campanya de sensibilització sobre
la importància de canviar els hàbits
de consum i apostar per productes
cruelty free, és a dir, que s’han provat
en animals. “Ens hem conscienciat
molt d’aquest maltractament i no
estem d’acord, el volem aturar!”,
asseguren els estudiants. Una representació de la classe va participar fa
dues setmanes al magazín Connectats de Ràdio Castellar i La Xarxa,
per donar a conèixer la campanya,
acompanyats per la tutora del grup,
Olalla Sánchez.
Els estudiants van explicar que
la idea del projecte va sorgir arran de
la visita d’unes exalumnes a l’escola,
perquè estaven preparant un treball

MASCOTES | PACHUCHIS

Nova clínica
veterinària i
autorentat
Des de fa unes setmanes Castellar
compta amb un nou centre d’atenció
veterinària. Es tracta de Pachuchis,
una clínica que es troba al carrer Santa
Perpètua, 3. Darrere del taulell trobem
la veterinària Gemma Marqués, que

de recerca justament sobre aquesta
qüestió. Després d’aquesta trobada,
els estudiants de la classe de 6è es van
documentar, i van començar a recopilar informació sobre els productes
cruelty free i la situació dels animals
en els laboratoris. Trobem un exemple amb el curtmetratge d’animació
d’Spencer Susser Save Ralph, que es
va fer viral l’any passat, i en què un conill narra en primera persona “com és
el dia a dia en el laboratori, quina és
la seva feina. No hi veu d’un ull, per
les proves que fan de productes de
cosmètica i de maquillatge. Al laboratori hi havia més animals, més
conills i es veu què els passa”, va detallar l’Aina al programa Connectats.
Els estudiants van reconèixer
que abans de començar el projecte
no sabien que es feien aquest tipus de
proves amb animals ni de l’existència
de productes cruelty free. Tot seguit,
van decidir comprovar a casa seva si
els productes que feien servir s’havien provat amb animals o no. La tutora,
Olalla Sánchez, va explicar que en la
majoria de casos, “gairebé el 75% dels
productes no eren ‘cruelty free’”.
Una altra de les alumnes, la Maria,
va compartir que el debat va passar

tot i estar especialitzada en medicina
interna, ofereix una atenció i assessorament transversal i global per a les mascotes. Assegura que practica la “carinyoteràpia”, per oferir als animals un
espai segur i còmode, per ajudar-los a
pair millor la visita al veterinari i que
no sigui tan traumàtica. Sovint acompanyen la Gemma al centre la Beauty
i la Maca, dues gosses adoptades que
conviuen amb la castellarenca. De fet,
la responsable de Pachuchis assegura
que estudia col·laborar amb protectores per promoure l’adopció responsable d’animals.
A banda de servei veterinari,
Pachuchis inclou un espai de botiga

Els alumnes de 6è de l’escola El Sol i La Lluna van visitar Ràdio Castellar per presentar la campanya ‘Cruelty free’. || R.GÓMEZ

de les aules a les llars. “Ens vam adonar que teníem molts a casa que sí
que es testen amb animals. Sobretot són productes de cosmètica, maquillatge, pintallavis, però també
xampús i gels”, va dir.
Al seu torn, la Nora va detallar
que han dissenyat cartells que han
distribuït tant a entitats com a perruqueries, comerços, supermercats
i farmàcies, per demanar la ciutadania que aposti per productes no testats en animals i per donar a conèixer
el símbol que identifica els productes
cruelty free, i també van presentar el
projecte davant de la resta d’estudiants de l’escola. “Alguns supermer-

cats, perruqueries i farmàcies ens
han contactat arran de la campanya. Estem tenint una bona resposta”, va assegurar la tutora.
Ara bé, la Bruna va voler alertar
que algunes marques posen símbols
als envasos que poden confondre els
usuaris “per fer veure que són ‘cruelty free’”, i és per això que també els
estudiants han centrat esforços en
fer difusió dels símbols oficials –que
acostumen a incloure un conill, com
en Ralph– i també en identificar les
marques lliures de crueltat animal.
“‘Cruelty free’ no vol dir el mateix
que vegà, perquè si un producte és
vegà vol dir que cap dels seus ingre-

dients procedeixen d’animals. ‘Cruelty free’ significa que no s’han fet
proves en animals”, va puntualitzar
la Bruna. Per la seva banda, en Pau va
lamentar que moltes persones encara
compren productes que no són cruelty
free “i ho saben, però ho fan perquè
els que no s’han testat en animals
són més cars”.
Per tot plegat, la classe de Les
Actrius i Actors van demanar un esforç a la ciutadania per evitar el maltractament dels animals, un moment
de reflexió per arribar la conclusió
“d’intentar comprar menys productes testats en animals perquè ells no
en tenen la culpa”. || ROCÍO GÓMEZ

de pinsos, complements i altres productes per a les mascotes, i un servei
d’autorentat. Els clients hi trobaran
sabó, un espai per rentar i eixugar els
gossos, i un assecador de grans dimensions. Marqués destaca que les primeres consultes estan relacionades
amb el fong Malassezia, que afecta les
oïdes, i també sobre la desparasitació,
amb l’arribada del temut mosquit de
la leishmaniosi.
De moment, quant a les ofertes de
llançament per fidelitzar clients, que
es poden consultar al compte d’Instagram @pa_chuchis, s’ha activat una
promoció per 29 euros en què s’inclouen les vacunes i la revisió. || R. GÓMEZ

La veterinària Gemma Marqués a la clínica Pachuchis, al c. Sant Perpètua, 3. || CEDIDA
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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.

Antoni Bullón

LA FOTO

Brànding
La disciplina especialitzada en la
creació, el desenvolupament i la
gestió estratègica de marques a
fi d’aconseguir que tinguin una
presència rellevant, diferenciada
i duradora en el mercat s’anomena brànding. Dintre d’aquesta disciplina hi ha especialitzacions referents als diferents aspectes que
intervenen en la construcció d’una
marca: brànding personal, brànding sonor...
En la creació d’una marca a part
de la imatge visual, també és molt
important l’aspecte lingüístic i en
aquest cas parlem de brànding verbal que seria la branca del brànding
que s’ocupa de la identitat verbal
de les marques.
Òbviament en l’aspecte lingüístic
que té una marca és fonamental
l’absència d’errors ortogràfics i tipogràfics, en aquest sentit és important tenir en compte la seva revisió gramatical.
El 30 de març passat el Termcat
va presentar el Diccionari de brànding verbal, que podeu consultar a
la seva pàgina web.
(Font: www.termcat.cat)

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

150 persones a la Trobada de la Primavera
Unes 150 persones van visitar al matí de Divendres Sant el recinte de Puig
de la Creu durant la Trobada de Primavera. A aquesta xifra de visitants
cal afegir les persones que acostumen a pujar al Puig de la Creu, que van
ser més de les habituals. Segons Gener Martí, propietari del recinte, l’activitat va ser més important a partir de quarts d’onze del matí, coincidint
amb el tradicional esmorzar amb torrades amb oli i sal. La capella va acollir el Cant de la Passió amb el Cor de Cavallers de Castellar i la pregària
per la pau. Durant aquesta activitat hi va haver ofrena de llànties durant
tot el matí. Es van recaptar 75 euros amb els donatius de les llànties, que
han estat enviats íntegrament a Càritas Ucraïna. A quarts de dues es va
tancar el recinte, encara que molta gent present al Puig va demanar entrar-hi. || TEXT: REDACCIÓ ||FOTO.: AMICS PUIG DE LA CREU

molt pitjor que nosaltres? Millor que
cadascú actuï segons el que cregui
més raonable.

Comunitat educativa IE Sant Esteve

Josep Manel Martí S.

Atenció als refugiats
ucraïnesos
Considero lloable l’acció dels conciutadans de bon cor que poden acollir
alguns d’aquests refugiats que el brutal atac rus ha foragitat del seu país.
Altres posen pegues a quasi tot. He
sentit diverses persones, algunes de
Castellar, manifestar-se de manera
crítica sobre les ajudes als refugiats,
i m’ha sabut greu aquesta actitud.
Segons diuen, a partir del que els diversos mitjans han informat, els ha
agafat el dubte i la desconfiança vers
els serveis que treballen per ajudar.
Opinen que moltes d’aquestes donacions materials es queden pel camí,
en els intermediaris, i si són monetàries, que tant fundacions com ONGs
se n’aprofiten, i en el cas dels qui acullen, que en part ho fan esperant una
recompensa econòmica de l’Administració, que seria el mínim. Tot és
possible, però penso que hi ha molta
exageració i excuses. Què hem de fer,
doncs, quan la voluntat ens empeny
a actuar en favor dels que ho tenen

Nota de condol de la
comunitat educativa de
l’IE Sant Esteve
Fa uns dies Xavi Rodríguez Nieto ens
va deixar. Volem expressar el nostre
més sentit condol a la seva família.
Gràcies, Xavi, per la teva generositat,
companyia i per tot el que ens has ensenyat. Els teus ritmes continuaran
sonant i vibrant en els Atabalats de
l’Institut Escola Sant Esteve.
Una abraçada de tota la comunitat
educativa de l’IE St Esteve.

Castellar Swing Band

Nota de condol de la
Castellar Swing Band
Els membres de la Castellar Swing
Band volem fer palès el nostre condol a la família de Xavi Rodríguez
Nieto, company i bateria de la nostra
orquestra. El seu somriure i els seus
ritmes ens acompanyaran sempre.

Julià Puntero

A quien corresponda
Ahora que llega el buen tiempo, los
fines de semana por la noche (hasta
las seis o siete de la mañana) se monta
el botellón de Colobrers con la música pastillera a tope y gritos. La policía
local dice que no puede hacer mucho,
solo tienen un vehículo para todo el
término municipal (yo pensaba que
últimamente había más). A mí se
me ocurren unas cuantas maneras
de solucionar el problema, bien sea
con sanciones como hacen en otros
municipios, bien por poner letreros
prohibiendo ese tipo de actividades,
bien buscar un lugar mucho más alejado para la juventud. Los ciudadanos que pagamos nuestros impuestos
tenemos derecho a que se respeten
los horarios de descanso.
A veces va el coche patrulla y cuando
se han ido vuelven, y sino al día siguiente. Espero que se solucione el tema.
No es un tema puntual de Semana
Santa, esto ocurre casi todos los fines
de semana durante 8 meses.

Fe d’errades
Per un error d’edició, l’article d’ERC
que firmava el seu portaveu Rafa
Homet no era el que es va publicar.
L’article correcte, titulat ‘El Coral,
un any després’ el podeu consultar
captant el codi QR que us reproduïm a continuació:
Consulteu
l’article aquí:

El petit aventurer
Vet aquí un petit infant
fill de nobles i sense mare,
amb presses per ser gran,
per ser tan gran com el seu pare.
A la Maria l’adorava,
la jove i alegre mainadera,
la noia que el formava,
la seva estimada consellera.
Ella li va ensenyar
que la foscor no mossegava,
que mai es deixi enganyar,
només és llum esgotada.
Fins que un dia va succeir,
en arribar la vesprada, el petit va
decidir
ser valent mentre marxava.
La Maria el va cridar
sense saber que ja no hi era,
i de seguida el va buscar
des de casa a la riera.
El pare apunt d’arribar
i el nen desaparegut,
la noia es va angoixar
pensant que s’ha perdut.
Però un soroll aturà el dolor,
mentre la porta s’obria,
i agraït entrega una flor,
una rosa per a la Maria.
“Ja he vençut la foscor,
gràcies a tu ja no tinc por,
i seré un cavaller honrat
capaç de matar un drac”.
“La teva absència m’ha preocupat
però et perdono, petit cavaller,
la teva rosa m’ha captivat.
Ai Senyor! El meu Jordi aventurer”.

Joan Juni*

La festa de Sant Jordi

L

a diada de Sant Jordi,
patró de Catalunya, és
una festivitat que any
rere anya ha anat adquirit un to més reivindicatiu de la cultura catalana, un clar exemple en són els balcons
engalanats amb la senyera que es poden
veure arreu de Catalunya.
Els elements centrals de la celebració
són la cultura i l’amor –representats amb
el llibre i la rosa– és per això que molts
carrers de pobles d’arreu del Principat
s’omplen de gom a gom amb parades de
llibreters i floristes.
Per Sant Jordi és habitual trobar llibres
en totes les llengües que es parlen a Catalunya, però cada vegada hi ha més parades especialitzades en el llibre en català, en promoció i defensa de la cultura
i la llengua catalanes.
El culte a Sant Jordi es va estendre plenament a tots els Països Catalans, durant l’edat mitjana, per bé que al segle
VIII ja n’hi havia devoció. I des de l’any
1456 és el patró oficial de Catalunya.
Tot i que la festa se celebrava amb més

o menys intensitat des del segle XVI,
no és fins al final del segle XIX, amb el
moviment polític i cultural de la Renaixença, quan s’instaurà Sant Jordi com
la diada patriòtica, cívica i cultural més
celebrada a tot Catalunya.
La llegenda ja ens dona una explicació de la rosa com a obsequi d’aquesta
diada. El cavaller Sant Jordi, després
d’un combat aferrissat amb el drac,
aconsegueix abatre’l, i de la seva sang
va néixer un roser amb unes roses intensament vermelles que el cavaller
oferí a la seva donzella. Hi ha, però, altres possibles explicacions per a la donació d’aquest obsequi floral; ja sigui
per la llegenda, per la festa del s. XV,
per la tradició de l’amor cortès o per reminiscències romanes la rosa ha esdevingut un símbol de l’amor de les parelles, cosa que ha fet del 23 d’abril el dia
patriòtic de Sant Jordi, però també el
dia per excel·lència dels enamorats. Si
la tradició reserva una rosa per a l’enamorada, el nostre enamorat rebrà un
llibre. Un gest introduït al segle XX que
sumarà a la diada del patró de Catalunya, el dia del llibre.
Al segle XV ja es feia a Barcelona una
fira de roses amb motiu de Sant Jordi.
Hi acudien sobretot nuvis, promesos i
matrimonis joves, i això fa pensar que
el costum de regalar una rosa té l’origen en aquesta festa, que se celebrava
al Palau de la Generalitat.
D’una altra banda, l’origen de la diada
associada al llibre el situem als anys vint
del segle passat, quan l’escriptor valencià Vicent Clavel i Andrés, director de
l’editorial Cervantes, va proposar a la
Cambra Oficial del Llibre de Barcelona
i al Gremi d’Editors i Llibreters de fer
una festa per promoure el llibre a Catalunya. La data triada va ser el 7 d’octubre del 1927.
El 1929, durant l’Exposició Internacional de Barcelona, els llibreters van decidir d’organitzar-se i sortir al carrer a
muntar paradetes per presentar novetats i fomentar la lectura. La iniciativa va
tenir tant èxit que es decidí a canviar la
data i establir com a Dia del Llibre el 23
d’abril, data que coincideix amb la mort
de dos grans autors de la història de la
literatura: Cervantes i Shakespeare.
Ja de bon començament, la festa va
contribuir a donar un impuls fort a la
producció editorial catalana i encara
avui conserva aquesta essència. I ha
estat tan gran la transcendència de la
diada catalana que el 1995 la conferència general de la Unesco va declarar el
23 d’abril Dia Mundial del Llibre i del
Dret d’Autor. Enamorats, roses, llibres,
festa, ambient i primavera, al 23 d’abril
un dia que ens hem fet nostre!!
*Equip de comunicació de Junts per
Castellar

Dolors Ruiz*

Sun Tzu, informació i
Pegasus

S

un Tzu va ser un general xinés del segleVI a.C. Que va recollir
la saviesa dels grans
guerrers a ‘L’art de la
continua a la pàgina 11
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Sant Jordi, el llibre i la rosa,
i la “normalitat”

M

entre escric aquestes
paraules, observo el
roser del meu balcó
abraçant-se a unes
guies, abocant per damunt les seves branques ramells de
poncelles a punt d’obrir-se i desvetllant-me records d’aquell Sant Jordi
de fa un grapat d’anys enrere. Uns
records que ara, vistos amb perspectiva, es podrien incloure en un
manual de supervivència dedicat a
aquells que, havent hagut de viure
fora de Catalunya durant un temps
relativament llarg, vàrem sentir alguna vegada el plany de no poder celebrar la nostra festa del llibre i de la
rosa amb el mateix arrelament que
ho havíem fet quan érem a casa o, si
més no, amb la normalitat de sempre.
La impossibilitat d’acomplir aquesta
diada, tot i emmarcar-se en unes circumstàncies molt diferents, potser
s’assemblava un xic a la situació que
hem viscut en els darrers dos anys
en què les restriccions per la pandèmia de la Covid han marcat aquesta
celebració tan nostrada forçant-nos
a dur-la a terme d’una manera diferent a com sabíem. Així, aquell 23
d’abril de fa bastants anys, em trobava passejant per uns carrers forans, lògicament desproveïts de paradetes de llibres i de roses i mancats
de balcons vestits amb la senyera, i
el silenci que vaig sentir va ser tan
poc encoratjador, que aquell mateix
ensordiment em va esperonar a activar uns mecanismes, de vegades una
mica extravagants, que m’ajudarien
a confeccionar la meva pròpia festa

ve de la pàgina 10

Guerra’, un clàssic que continua plenament vigent aplicable també a la
política i al món empresarial. Sun
Tzu afirmava que la millor manera
per resoldre un conflicte era la via
pacífica de la diplomàcia, i que tot
l’art de la guerra es basa en l’engany. “Per això quan siguis dèbil,
simula fortalesa... Si l’enemic està
unit, divideix-lo...”
Sun Tzu també afirmava que la major
part de les batalles es guanyen gràcies a la informació. Des de sempre,
per tal d’aconseguir informació, els
països en guerra han fet servir espies i agents dobles. Malauradament,
al segle XXI encara tenim un grapat
de guerres de tipus “convencional”,
però en un món completament digitalitzat també ens trobem amb noves
formes d’atacar l’enemic i aconseguir
informació: programari espia com,
per exemple, Pegasus.
Pegasus és un programa fabricat
per una empresa israeliana, i que
només es ven a estats. S’introdueix
als telèfons mòbils de la víctima i, a
més d’extreure’n tota la informació,
controla el micròfon i la càmera de
vídeo sense que l’usuari se n’adoni.
Aquests dies, gràcies a un reportatge
del New York Times, hem sabut que
més de 65 persones de l’entorn inde-

PLAÇA MAJOR

PILAR MUNT
Narradora

Sant Jordi 2022. || JOAN MUNDET

Aquest any podrem
celebrar una festa
de Sant Jordi
amb ‘normalitat’.
Gaudim-la

pendentista català – entre ells els 4
darrers Presidents de la Generalitat
– han estat espiats mitjançant Pegasus. Un programari que val milions,
que només es ven a estats... No hi ha
diners per a la Sanitat, no hi ha diners per a l’Ensenyament, no hi ha
diners per a polítiques socials... Però
es veu que sí que hi ha diners per espiar els adversaris polítics.
Als Estats Units, l’any 1972 un cas
d’espionatge als adversaris polítics,
el famós cas Watergate, va ser destapat per dos periodistes del The Washington Post, i finalment va fer caure
al president Richard Nixon.
Però aquí, a casa nostra, en ple segle
XXI, molts mitjans de comunicació
convencionals han intentat passar
de puntetes sobre el tema. Els responsables del govern espanyol han
negat tot. El cas ocupa un lloc destacat a les principals capçaleres de la
premsa mundial i el Parlament Europeu ha engegat una investigació. I
és que a banda del descrèdit democràtic que això suposa per a la Unió
Europea, no sembla que als estats
europeus els hagi de fer gaire gràcia
saber que els diners que han destinat
al rescat de l’Estat Espanyol es fan
servir per espiar adversaris polítics.
Primer va ser l’atemptat del 17 d’agost
de 2017 a la Rambla de Barcelona,
després les imatges de violència con-

de Sant Jordi i a recompondre una
part essencial de la meva cultura i
identitat fora del meu lloc natural.
D’aquesta manera va ser com, etzibant grans dosis d’enyor però també
d’il·lusió, em vaig posar a rebuscar
dins l’armari per treure’n la senyera
i penjar-la a una paret del menjador
de casa sota una meravellosa pintura a l’oli de la Mola, ben bé com si es
tractés d’una balconada amb vistes al
meu poble de Castellar del Vallès i en
ple festeig de la Diada de Sant Jordi.
Aquell dia, però, també vaig sortir
esperitada de casa per anar a una
llibreria i comprar un llibre, que en
aquell indret només sabia parlar una
llengua diferent de la meva, i vaig ela-

borar també un pastís semblant a un
opuscle per tal de decorar-lo curosament tot procurant que les quatre
barres de gelatina vermella, posades sobre la crema, no es torcessin;
i vaig escriure i recitar una poesia
per a mi mateixa; i vaig sintonitzar
una sardana trobada a Internet per
ballar quatre passos curts i quatre
passos llargs dins una habitació, i finalment, vaig atansar-me a una floristeria, no pas per comprar-hi una
rosa, sinó un roser que aboqués per
damunt les seves branques ramells
de poncelles a punt d’obrir-se, i així,
cada rosa servís per a tots els Sant
Jordis enginyosos que poguessin
venir en els propers anys.

Aleshores, en acabar-se el dia, em
vaig adonar d’una cosa, i és que la
significança que per a mi tenia la celebració del dia de Sant Jordi no me
l’havia conferit aquell silenci colpidor
d’uns carrers forans sense llibres, ni
roses, ni senyeres, sinó que me l’havia lliurat el sentiment d’estima envers aquesta tradició, una tradició
que m’ha definit sempre, des de la
meva infantesa i fins ara.
Aquest any 2022, i després de dos
anys marcats per les restriccions de
la pandèmia, podrem celebrar una
festa de Sant Jordi amb “normalitat”. Gaudim-la.

tra els votants del referèndum de l’1
d’octubre. Més tard els presos polítics i la repressió contra l’independentisme català. Ara, arriba l’espionatge contra els adversaris polítics.
El fonaments del projecte europeu
estan debilitant-se des de dins. I la
Unió Europa no tindrà més remei que
reaccionar amb conseqüències polítiques i judicials. Per començar, els
ciutadans espiats tenen dret a saber
per què se’ls investiga, qui els investiga i quina informació s’ha obtingut.

tòria ha estat immillorable. Es palpen les moltes ganes de recuperar
la normalitat, i segur que la resposta dels veïns i veïnes serà massiva.
Us convidem a tots i a totes a apropar-vos per adquirir la rosa i el llibre per als vostres éssers estimats.
Enguany la celebració de Sant Jordi
està plena d’actes culturals de gran
rellevància, que demostren l’empenta de la vida cultural de la nostra vila.
El tret de sortida ha estat l’acte
d’homenatge al poeta Josep-Ramon Bach, que ha rebut la Menció
Honorífica de la Corporació a títol
pòstum. Sens dubte, un dels moments més destacats de l’acte va
ser la lectura dramatitzada d’alguns
dels seus poemes.
Dijous vam poder gaudir del concert
de Sant Jordi ofert a la plaça d’El
Mirador per l’Escola Municipal de
Música Torre Balada. I divendres
dels Jocs Florals de l’Escola d’Adults
amb l’actuació de la Coral Pas a Pas.
Aquest dissabte tenim la Trobada
Urban Sketchers Dibuixant Castellar, organitzada pel Centre Excursionista, l’Escalèxtric Gegant de la
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
i l’hora del conte infantil amb “Contes de dracs” a la Biblioteca.
El plat fort serà Fira de Sant Jordi,
que es completa amb una ballada de
sardanes a càrrec de la Cobla Vila

d’Olesa a la plaça Major i, a la nit,
amb el concert “Nosaltres les Dones”
que oferirà la cantautora Maria del
Mar Bonet, acompanyada al piano i
l’acordió per Dani Espasa.
Finalment, diumenge els més petits podran gaudir de l’espectacle
familiar “On és la sargantana?” que
ofereix la companyia La Cuca Viu i
el Cor Infantil Sant Esteve. També
d’un altre espectable infantil –“El
drac de Sant Jordi”– organitzat per
L’Alcavot Espai Cultural.
Els Capgirats, la nostra colla castellera, després de 2 anys sense poder
portar castells a plaça, celebraran
diumenge a les 12 la diada del bateig
de la colla a la plaça d’El Mirador.
I durant tot el cap de setmana, dels
actes de la Feria de Abril organitzada per l’Associació Cultural Andalusa Aires Rocieros Castellarencs.
Sembla que aquest Sant Jordi hem
recuperat definitivament el pols cultural de la nostra vila. En aquest sentit, la Regidoria de Cultura ja està
preparant amb il·lusió renovada les
noves Nits d’Estiu i, sobretot, la propera Festa Major, que esperem que
es pugui celebrar amb total normalitat i amb l’esplendor que mereix.
Entre tots –les entitats, els ciutadans
i l’Ajuntament– ho aconseguirem.

* Regidora d’ERC

Ignasi Giménez*

Ja arriba la Diada de Sant
Jordi!

L

a plaça Major acollirà aquest dissabte
una nova edició de la
Fira de Sant Jordi que,
afortunadament, enguany se celebrarà sense les restriccions generades per la pandèmia.
La resposta que han donat tant el comerç com les entitats a la convoca-

Feliç Sant Jordi!

*Alcalde
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CASA DE ANDALUCÍA | TRADICIONS

Visca la Feria de
Abril de Castellar
L’Espai Tolrà acull
tres dies de ball,
cant i gastronomia
de bracet de la Casa
d’Andalusia de la vila

Cristina Domene

La Feria de Abril de l’Associació Casa
de Andalucía de Castellar del Vallès
arriba a la desena edició. I ho fa, després de dos anys de pandèmia, amb
molta empenta i amb el convenciment
que molta gent passarà per l’Espai
Tolrà els dies 22, 23 i 24 d’abril. “La
‘zambombada’ de Nadal i la celebració del Dia d’Andalusia ens va servir per prendre el pols i saber com
estaven els ànims. Els dos actes
van ser un èxit i per això vam decidir tirar endavant i organitzar,
de nou, la Feria. La gent ens ho de-

manava i ens hem posat les piles,
perquè era una mica just, però hi
haurà Feria”, assegura la presidenta, Montserrat da Silva.
A més, les jornades coincideixen en un cap de setmana molt especial, el més lluït de l’any per a la cultura catalana: Sant Jordi. “Creiem
que queda molt bonic que coincideixin les dues celebracions i fins
i tot estem mirant que vinguin alguns escriptors a signar llibres. És
tot un conjunt de festa cultural”.
El tret de sortida serà divendres
22 d’abril a les 20 hores. En l’obertura oficial, a banda de diferents coros
rocieros de Sabadell i Terrassa hi
haurà una novetat, l’actuació del grup
de música castellarenc Almatronic.
“Ens agrada que la gent de Castellar també pugui participar amb
nosaltres perquè som una entitat
que estem oberts a tothom. Fan
música electrònica, no flamenca,
i ja ens agrada perquè barregem
tot una miqueta. No ha de ser tot
sevillanes i sevillanes durant tres
dies. Una altra novetat és la presèn-

Dones amb vestits de farbalans en una imatge d’arxiu. La Feria de Abril torna després de dos anys sense celebrar-se. || Q. PASCUAL

cia d’un ballet clàssic espanyol, de
Vilanova i la Geltrú”. Dissabte i diumenge la festa continua a partir de
les 16.30 hores. Grups de ball, coros
rocieros i solistes com Carlos i Paula
Vílchez, Carlota o Loli Reyes, posaran la nota musical i artística els tres
dies de celebració. No faltarà tampoc
l’apunt gastronòmic, amb les tapes típiques de la Feria i la beguda quasi oficial, el ‘rebujito’, fet a base de vi ‘man-

10
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La Feria d’enguany torna
després de 2 anys de
parèntesi per la Covid

zanilla’ blanc, refresc i menta. “Tot
a preus populars”, diu da Silva. El
que no podrà organitzar-se en aquesta desena edició, per incompatibilitat
amb altres actes, és la passejada de
cavalls: “Molts carruatges encara
estan participant en la festivitat
dels Tres Tombs que es va fent a
altres municipis”, conclou la presidenta, que recorda que l’entrada a
la Feria és gratuïta.
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Eric Rubio, segon en
la Copa d’Espanya
d’enduro infantil

Els èxits no s’aturen per al jove pilot
Eric Rubio, que ha tornat a la senda
dels podis amb un segon lloc en la
Copa d’Espanya d’enduro infantil
2022, en la prova disputada a Tineo
(Astúries), la segona de les tres
puntuables per al campionat. Rubio

va aconseguir el podi en la categoria
de 65 cc, seguint amb el progrés que
ja va demostrar la setmana anterior
en l’enduret de la Copa Catalana,
en què després d’acabar tercer va
ser desqualificat per un error de
cronometratge dels organitzadors.

El CA Castellar ascendeix de categoria
La victòria en el grup D del Campionat de Catalunya de Clubs certifica pujar al grup C per a la pròxima temporada

Els atletes del CA Castellar van celebrar sobre la gespa de l’estadi de Colobrers l’ascens de categoria en la segona jornada del Campionat de Catalunya de Clubs.|| CEDIDA

Albert San Andrés

La segona jornada del Campionat
de Catalunya de Clubs va ser històrica per al Club Atlètic Castellar,
que va aconseguir imposar-se en el
grup D de la competició i certificar
l’ascens de categoria que va encarrilar la setmana anterior amb una
victòria a Palafrugell. El club verd
ja és equip del grup C, on es trobarà amb rivals com el CA Gavà, el
CA Sant Celoni o el CE Universita-

ri, entre d’altres.
En aquesta ocasió van ser les
pistes del carrer Garrotxa les que
van acollir la segona i definitiva jornada del campionat, a les portes de
la Setmana Santa, on tot i la minsa
pluja de primera hora del matí, la
meteorologia va respectar la disputa amb normalitat de la competició.
Aquesta va aplegar els millors atletes de cada club. La UA Rubí, el CA
Montornès, l’UGE Badalona, el CA
Parets, el Pratenc AA, el CA Canovelles, el CA Palafrugell, el CA Sant

Just i la UA Barberà van ser els rivals dels castellarencs, que no van
abaixar el ritme de la setmana anterior, i van sumar un total de sis
victòries absolutes i dos podis (un
segon i un tercer). Els guanyadors
van ser Joan Bea en martell, Lluís
Toledo en alçada, Xavi Planas en
els 5.000, Paula Pi i Jan Casamada
en els 1.500, i Planas i Paola Clermont en el 2x1.500 mixtos, mentre
que Àngel Vilalta va ser segon en
els 100 m tanques i Montse Rodríguez, tercera en els 5.000.

Pel que fa als grups, la UA Rubí
va ser la vencedora de la categoria masculina amb un total de 370
punts, per davant de l’equip local,
amb 337,5, i del CA Montornès, amb
312,5. En categoria femenina, els castellarencs van repetir posició, amb
el Pratenc AA com a vencedor amb
325,5 pels 294 dels verds. El Montornès va repetir tercer lloc amb 261.
La jornada es va tancar amb
un total de 631,5 punts, superant el
Rubí, amb 592, i Montornès, amb
573,5. En el còmput total, el Caste-

llar va aconseguir un total de 1.303,5
punts, sumats als 672 aconseguits
a Palafrugell i superant els 1.107 de
Montornès i els 1.100 del Rubí.
Amb aquests resultats, el CAC
va certificar la bona marxa en la
competició i la pròxima temporada participarà en un grup superior –el C– on es trobarà equips com
el CA Canaletes, el CA Gavà, el CA
Laietania o el CA Montornès –que
també ascendeix del grup D–, el CA
Sant Celoni, el CE Penedès i el CE
Universitari.
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FS CASTELLAR | ENTITAT

BÀSQUET | COPA CATALUNYA

L’FS Castellar, a punt de caramel
El club entra en la recta final de la temporada amb tres ascensos en l’aire

El CB Castellar vol
certificar la permanència
La diada de Sant Jordi donarà el
tret de sortida de la segona i definitiva fase de la Copa Catalunya, en
què el CB Castellar lluitarà per evitar el descens de categoria.
Els de Quim P. Alarcón s’enfrontaran a dos equips lleidatans, el
Mollerussa (6è classificat del grup
1) i el Tàrrega (11è al g.1), a banda
de tornar a tenir un nou derbi amb
un equip sabadellenc, en aquesta
ocasió amb el CN Sabadell (7è g.2).
L’equip s’estrena aquest dis-

sabte (19.30 h) contra l’equip que
sobre el paper és el més potent
d’aquest grup, el Mollerussa, en la
primera de les sis jornades finals,
per posteriorment estrenar el mes
de maig amb el Natació.
Aquesta és una fase en què
l’error es pagarà molt car, ja que
l’últim classificat perdrà la categoria i el penúltim jugarà la promoció de descens a Primera Catalana
contra un dels altres tercers classificats. || A. SAN ANDRÉS

HOQUEI | SEGONA CATALANA
El primer equip de futsal de l’FS Castellar pot aconseguir l’ascens a tres jornades del final de la Lliga. || A. SAN ANDRÉS

El final del mes d’abril i el maig serà un
període molt atapeït per a l’FS Castellar,
amb els tres equips sèniors lluitant per
l’ascens de categoria. Qui millor ho té és
el futbol sala, però el masculí de vòlei pot
clavar un cop a la taula aquest cap de
setmana a Roquetes i col·locar-se líder.
En futsal, l’equip de Darío Martínez ja compta les jornades que li resten
per proclamar-se campió de grup i ascendir. Si una desfeta de dimensions èpiques no ho impedeix, l’equip serà campió i tornarà a categoria nacional, una
situació que pot donar-se en les pròximes tres jornades, en què s’enfrontaran
amb els cuers Pineda i Ripollet B i amb
el segon classificat, el Ràpid Santa Coloma, i es podria certificar l’objectiu de la

temporada. Tot i això, l’equip encara es
pot permetre un parell d’errades, però
veient la trajectòria dels de Martínez,
la via ràpida sembla la més factible en
aquests moments.
En el cas del masculí de vòlei, els
de Rafa Corts visiten diumenge a la
tarda (17.45 h) la pista del primer classificat, el CV Roquetes, contra un rival
que és a només un punt de diferència i
en què una victòria significaria el lideratge i un gran pas en la lluita per l’ascens. Qualsevol altre resultat no alteraria la trajectòria de l’equip, ja que la
renda de set punts amb les Panteres
Grogues no trauria l’equip de l’ascens
directe. A més, la jornada següent hi
haurà un nou enfrontament directe

amb les Panteres, motiu pel qual dues
victòries consecutives donarien gairebé l’ascens amb total seguretat a
l’equip. El club s’està plantejant posar
bus per a l’afició.
En el cas del femení, les de Paula
Osorio buscaran la victòria contra les
Panteres Grogues, equip que precedeixen a la taula a sis punts, i estan obligades a sumar per no perdre la quarta
plaça de promoció d’ascens.
D’altra banda, aquesta setmana s’ha sabut que el president del club,
Jorge Barbero, formarà part d’una candidatura d’oposició en les pròximes eleccions a la Federació Catalana de Futbol,
on ocuparà el càrrec de responsable del
futbol sala. || A. S.A.

Els granes, a passar el tràmit
A falta de dues jornades per finalitzar la competició, l’HC Castellar
comença a pair que la temporada
que ve serà de nou equip de Segona Catalana. Tot i la victòria per 9-7
contra l’Olesa en l’última jornada,
els de Pep Mateo no tenen opcions
reals de classificar-se –sí matemà-

tiques– per al play-off d’ascens, ja
que faria falta poc més que un miracle per fer-ho. L’equip, però, s’enfrontarà amb tot al Cubelles aquest
dissabte (19.30 h), segon classificat
i que ja va guanyar al Dani Pedrosa
per 1-2 fa unes setmanes.
|| REDACCIÓ
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FUTSAL INCLUSIU | CAMPIONAT DE CATALUNYA

41 equips en la festa del futbol inclusiu
La jornada del Campionat es va suspendre a falta d’una ronda per la parada cardíaca d’un jugador, que va morir l’endemà

El Diumenge de Rams, el Joan Cortiella
va acollir la festa del futbol sala inclusiu
amb la disputa de la 36a edició del Campionat de Catalunya de futbol sala per a
persones amb discapacitat. Organitzada per la Federació Catalana d’Esports
per a Persones amb Discapacitat Intel·lectual-ACELL i l’Ajuntament de Castellar, aquesta era una festa que es resistia des d’abans de la pandèmia, quan
ja es va parlar de fer de Castellar la seu
d’aquest torneig. La jornada, però, va
acabar suspesa en la recta final per la
parada cardíaca d’un jugador, que va ser
reanimat pels serveis mèdics i evacuat
poc després al Parc Taulí de Sabadell.
C.S., jugador de l’Amisol Solsona de 32
anys, va morir 24 hores després.
Un total de 368 futbolistes de 41
equips van participar en el que va ser
la jornada festiva del futbol sala inclusiu i que van omplir els sis camps de
futbol sala en què va quedar dividit el
Joan Cortiella. Els somriures, la competitivitat i el fair play van ser la tònica
durant el matí i la tarda, en què es van
desenvolupar un total de 120 partits de
dues parts de 10 minuts cadascun. El
grup cooperatiu TEB Castellar va estar
present amb els set equips de futbol inclosos en la UE Sant Andreu, on juguen
diversos esportistes castellarencs, i que
a més va aconseguir la victòria en diverses categories.
“El Campionat de Catalunya
que s’ha disputat és una jornada de
gaudi tant per a famílies com per als

esportistes. És una manera d’ensenyar i realçar els valors importants
en la vida i no hi ha millor forma de
fer-ho que gaudint a través de l’esport. Els valors com el compromís,
l’actitud, la companyonia, etc. que
es van mostrar en el Campionat són
un reflex fidel del que treballem en
els entrenaments setmanals”, va explicar Daniel Cejudo, entrenador castellarenc de l’equip TEB-A, que va quedar primer en el campionat.
La jornada va dur-se a terme amb
total normalitat fins passades les quatre de la tarda, moment en què un jugador de l’Amisol-Solsona, que en aquell
moment era a la banqueta, queia desplomat a terra per una parada cardíaca. La ràpida intervenció dels serveis
mèdics presents al camp va aconseguir
reanimar-lo fins a l’arribada de més assistència i dels Mossos d’Esquadra. La
reanimació es va dur a terme durant
més d’una hora, fins que el jugador va
ser evacuat al Parc Taulí de Sabadell
per continuar-lo estabilitzant. El torneig es va suspendre i es va cancel·lar
l’entrega de premis. La tragèdia es va
viure 24 hores després de l’acte, quan
C. S. G., de 32 anys, va perdre la vida a
causa dels danys que li va provocar la
situació del dia anterior. Dilluns al vespre es va comunicar la seva mort al Parc
Taulí de Sabadell. El jugador mort feia
més de 10 anys que estava vinculat a
l’entitat Amisol com a esportista i treballador. || A.S.A.

FUTBOL | 2A CATALANA

Després de retornar a la senda de la victòria,
superant en l’última jornada el Calaf per 3-2, la
UE Castellar lluitarà aquest cap de setmana per
aconseguir la tercera posició en la recta final de
la temporada.
Els tres punts sumats al Joan Cortiella van
servir de bàlsam abans de les vacances de Setmana Santa, ja que van trencar una sequera de
victòries que ja s’allargava massa. Cinc jornades
feia que l’equip no sumava els tres punts, amb
tres derrotes i dos empats que no havien fet jus-

La UE, a
l’assalt del
tercer lloc

Dos jugadors es disputen la pilota en un dels partits del campionat que va acollir el Cortiella. || A.S.A.

tícia amb el joc que està practicant l’equip en les
últimes jornades.
Els de Juan Antonio Roldán i Santy Fernández enceten ara la recta final a 10 punts de la segona posició d’ascens directe que ocupa la Pirinaica,
l’equip que menys ha fallat en les últimes jornades. Tot i que matemàticament l’ascens encara
és factible –resten 18 punts per jugar– l’equip és
realista i lluitarà per aconseguir la tercera posició de la taula, on haurà de lluitar principalment
amb el Joanenc (+3) i el Gironella (+1), a més del

Cerdanyola B (-1), el Berga (-2) i algun convidat
d’última hora que pugui colar-se.
Per començar, aquest cap de setmana l’equip
visita el camp del Can Rull Rómulo Tronchoni
(diumenge, 12.15 h), en un nou derbi vallesà molt
complicat pels blanc-i-vermells. Els dos conjunts
necessiten la victòria per allunyar els possibles
fantasmes del descens –un altre aspecte improbable però encara no resolt matemàticament– i
poder continuar mirant endavant en la classificació del grup IV de Segona Catalana.
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classificacions

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J24

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J24

C. CATALUNYA · 2 FASE 09 · J01

2A CATALANA · GRUP 1-1 · J06

2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J10

N. Sabadell - Tàrrega
23/04
Mollerussa - CB Castellar 23/04

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

Joanenc - Ripollet

1-0

Sallent - Gironella

3-1

N. Terrassa - Avià

1-0

Cerdanyola B

Descansa

UE Castellar - Calaf

3-2

Sabadell B - Pirinaica

4-2

Tibidabo TR - Can Trias

3-5

Berga - Can Rull RT

2-1

Lloret - Manlleu
7-4
Vacarisses - Parets
4-3
Badalona - Sant Cugat
0-2
Ràpid Santa Coloma
Descansa
Girona - Sant Julià R.
4-2
FS Castellar - C. Mataró
4-2
Montornès - Vilamajor
1-2
Ripollet B - Pineda de Mar Ajornat

CLASSIFICACIÓ
CLASSIFICACIÓ

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

PT PJ PG PE PP

PT PJ PG PE PP

58 23 19 1 3
43 22 12 7 3
36 22 9 9 4
34 22 10 4 8
33 22 9 6 7
32 22 9 5 8
31 22 8 7 7
29 23 7 8 8
29 23 9 2 12
27 23 7 6 10
25 22 5 10 7
24 22 5 9 8
23 22 6 5 11
19 23 5 4 14
17 23 4 5 14

FS Castellar
55 22 18
R. Santa Coloma 49 22 15
CE Vacarisses
46 22 15
Parets FS
46 23 15
CFS C. Mataró
40 23 13
Vilamajor CFS
40 23 13
CFS Lloret
31 21 9
Sant Julià R. FS
31 23 9
Sant Cugat FS
29 22 9
CEFS Manlleu
28 23 8
Girona EFS
27 22 8
AE Montornés CFS 18 22 5
CF Badalona Futsal 14 22 3
FS Pineda de Mar 12 21 3
Ripollet FS B
12 21 3

1 3
4 3
1 6
1 7
1 9
1 9
4 8
4 10
2 11
4 11
3 11
3 14
5 14
3 15
3 15

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

CN Sabadell			0
CN Tàrrega			0
CB Mollerussa			0
CB Castellar			0

0
0
0
0

0
0
0
0

7-2
9-7
5-8
4-6

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

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

22
22
21
18
15
14
13
9

11
11
11
11
11
11
11
11

6
7
6
5
4
4
4
2

4
1
3
3
3
2
1
3

2
4
3
4
5
6
7
7

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Roquetes
27 10 9 0 1
FS Castellar
26 9 8 1 0
Panteres Grogues 19 9 6 1 2
CEV L’Hospitalet 15 10 5 0 5
CV Martorell
6 8 2 0 6
AVA Ametlla Verd 5 9 1 1 7
Pia Calella
1 8 0 1 7
CV Rubí (Retirat) -1 3 0 0 3
3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J10
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Barberà B
22
CV Terrassa 2013 21
Panteres Grogues 20
FS Castellar
14
Escola Orlandai
11
Igualada VC
11
Salle Bonanova 10
CVAA Llars Mundet 8

10
10
10
10
10
9
10
9

3
5
3
2
2
2
2
1

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

4A CATALANA FEMENÍ · CLASS. 2 · J10
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Gavà B
25
E. Pia Calella
24
CV Els Arcs
20
CV Viladecans
15
CV Blanes
12
CV Vilanova Blau 11
CV Sant Adrià Lila 9
FS Castellar B
0

10
10
10
10
10
9
9
10

8
7
6
4
3
3
3
0

1 1
2 1
1 3
2 4
2 5
2 4
0 6
0 10
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Sant Jordi

Un poeta alegre, imaginatiu i lliure
Castellar homenatja Josep-Ramon Bach (1946-2020), qui ha rebut la menció honorària municipal a títol pòstum
J. G.

“Humil sota un mecenatge superb
i encara ple de cicatrius, Castellar
del Vallès, entre els conreus de la
fam i la fàbrica vençuda, omplia
de senyals generosos l’horitzó familiar. Fou allà mateix on per fi
interpretàrem la vida”. Com no
retre reconeixement al poeta Josep-Ramon Bach llegint paràgrafs
com aquests? El poeta sabadellenc
però des de ben petit lligat a la vila
va obtenir a títol pòstum la Menció
Honorària de l’Ajuntament “pel seu
llegat literari que podem afirmar
que forma part del patrimoni castellarenc”, va resumir l’alcalde Ignasi Giménez al final de l’acte i tot
just abans de fer lliurament de la
menció a la parella de Bach, Mercè
Banqué. aquest dimecres
Abans d’aquest emotiu final i
durant més d’una hora, a l’Ateneu
es va respirar la poesia d’un “home
enamorat de Castellar fins a la
mort”, segons va recordar un dels
protagonistes de l’acte, el traductor
Joan Sellent. Sellent, com a company de generació de Bach va perfilar l’empremta que la vila va deixar en el poeta qui des de ben petit
va viure a Castellar i posteriorment
va ser estiuejant. Tot i això, segons
Sellent, “lluny de ser un estiuejant
era un castellarenc desplaçat que
tornava tots els estius”. “Si la pàtria és la infantesa, en els cas dels
germans Bach Castellar és l’escenari dels seus primers dies”. Uns
escenaris que posteriorment Bach
va recrear als seus llibres, com ‘El
laberint de Filomena’ on es desprèn
un ambient com “d‘Amarcord nostrat”, va qualificar Sellent.
Abans de les entranyables paraules de Sellent, el poeta i també
traductor Miquel Desclot va traçar
un retrat literari però també d’amistat de Josep -Ramon Bach. Com si
d’una trucada telefònica es tractés,
Desclot va adreçar-se al seu amic

La parella de Josep-Ramon Bach, Mercè Banqué, recull de mans de l’alcalde la menció honorària del consistori en presència dels portaveus d’ERC i Junts. || Q. PASCUAL

homenatjat recordant alguns moments que els havien lligat de per
vida, començant pel llibre ‘L’ocell
imperfecte’ (1994). “Sempre m’ha
semblat un agut poeta de l’ull”, va
destacar Desclot, per a qui Bach és
“un campió de la imaginació més
que de l’orfebreria”. “Ara trobo
a faltar que despengi el telèfon”,
va confessar Miquel Desclot recordant les hores que es podien passar
parlant ell i Bach, amb qui també es
trobada per collir bolets a la zona de
la Vall d’Horta.
Per obrir l’acte, l’activista cultural i promotor d el’homenatge,
Anton Carbonell, abans de donar
pas a un bonic vídeo on es recollien

fotos d’infància i adolescència de
Bach amb paraules de la seva obra
(‘Àngels, diables i querubins’), va recordar les fites literàries de l’homenatjat. Com a fet destacat, Carbonell
va posar en valor la feina de l’editorial valenciana 3 i 4 que ja ha publicat
dos volums de les obres completes
de Bach i està a punt de publicar-ne
un tercer. Segons Carbonell, cal que
la poesia tingui més atenció en l’esfera pública. “Per això, la nostra vila
vol fer reviure a través de la seva
obra i d’aquest homenatge la poesia de Bach”, va dir.
Com es va dir en algun moment,
Josep-Ramon Bach és un poeta alegre, imaginatiu i lliure. Un tarannà

que va quedar més que palès durant la dramatització d’alguns dels
seus poemes, obra narrativa i, fins
i tot, teatre a càrrec dels actors Jep
Barceló i Rosa Renom, amics també
del poeta sabadellenc. Per al record
dels assistents que van omplir l’Ateneu quedarà la lectura entre el somriure i la nostàlgia de poemes com
‘Laberint de meravelles’: “Castellar dorm/ sobre l’esvoranc/ d’un
dolç oblit”.
un gran aperitiu per sant jordi

Aquest acte poètic es pot considerar un gran aperitiu de cara a la celebració de Sant Jordi a Castellar
del Vallès, com va destacar l’alcal-

de Ignasi Giménez qui va lamentar,
malgrat les diverses vegades que el
poeta havia visitat Castellar en els
darrers anys per parlar de la seva
obra, que l’homenatge “arribi tard,
com passa en moltes ocasions”. La
parella de Bach, Mercè Banqué, va
cloure l’acte amb unes senzilles paraules d’agraïment tot just en rebre
la menció honorària de mans de les
autoritats municipals. “És molt
emocionant i espero que, estigui
on estigui, estigui content”, va dir
amb llàgrimes als ulls.

Més informació en el suplement
que acompanya aquesta edició
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ACTE | CASTELLERS DE CASTELLAR

Els Capgirats celebren
diumenge el vuitè aniversari

BREUS
BIBLIOTECA | ACTE COMMEMORATIU

Els Castellers de Castellar preparen actuació a la plaça d’El Mirador

Marina Antúnez

Els Castellers de Castellar - Capgirats fan una crida a la participació
per ampliar el grup. Busquen persones interessades que vulguin afegir-se als assajos i que ajudin també
a preparar la Diada VIII - Aniversari de Bateig, previst per a diumenge, 24 d’abril, a la plaça d’El Mirador, a les 12 hores. L’acte és obert a
la participació de tothom.
Aquest abril, els assajos seran
els dies 19, 22, 25 i 29. A les 19.30 h es
fa l’assaig de la canalla i a les 20.15,
l’assaig general, a l’Espai Tolrà. D’altra banda, també al mateix espai, els
divendres a les 20.30 hores, es programa l’assaig dels músics. El dia
30 d’abril s’ha previst una adequació de l’espai a les 10 h.

En el Dia Mundial de la Literatura Infantil
Una dotzena d’infants, d’entre 9 i 15 anys van participar en l’acte de la Biblioteca Municipal per commemorar el Dia Mundial de la Literatura Infantil. Els nens i nenes van poder llegir els seus propis textos. Quim Enguix
va llegir el manifest oficial commemoratiu i, a continuació, es va iniciar la
lectura de textos per part de la resta d’infants: Aran Morillo, Sergi Montero, Bruna Mourelo, Noa Fernández, Maria Bueno, Estel Gallego, El Mahi
Mezouari, Fatma Mezouari, Sajia Mezouari, Nisrin Melhaoui i Mohammed Melhaoui. || M. A.

Capgirats de Castellar a la plaça d’El Mirador, en una actuació passada. || ARXIU

ESPAI CULTURAL | ACTIVITATS

L’Alcavot presenta les propostes
per a finals d’abril i el mes de maig
PINTURA | ARTISTA

Miquel Torrecilla pinta Castellar en una exposició
El pintor Miquel Torrecilla (Sabadell, 1945) ha inaugurat aquest passat 5 d’abril una exposició a la Galeria d’Art Subex, a Barcelona. La
mostra es podrà veure fins al 14 de
maig. La seva pintura, amb la tècnica
de l’oli sobre tela, mostra el paisatge
proper, el riu Ripoll a l’altura de les
Arenes, el camí cap a Can Torrent,
l’esclat primaveral dels camps, etc.
Va començar el seu camí artístic de bracet de Jaume Mercadé i va
fer estudis de dibuix i pintura amb
els mestres A. Ribera, Alfons Gubern
i M. Rallo. Ha rebut diversos premis
artístics. || M. ANTÚNEZ

Miquel Torrecilla, mentre pinta un dels seus quadres. || CEDIDA

L’Espai Cultural L’Alcavot presenta la programació per al mes de maig,
que contempla propostes culturals per a tots els públics. Divendres 22, a
les 19.30 hores, s’inaugura l’exposició 10 anys d’ANC a Castellar, que també
contempla una xerrada a càrrec de Jaume Marfany i Ramon Falcó, membres del primer secretariat nacional. Finalment, l’acte es clourà amb un
concert de Carles Argelaguet Trio, que versionarà temes de lluís Llach.
Dijous 28, la nova sessió de S’horabaixa es titula ‘Sagarra Satíric’, i
anirà a càrrec de Josep Maria Roviralta. Per al dia 30, s’ha previst un espectacle de dansa amb la Companyia Hip Hop, amb un xou especial per
als amants de la música i la dansa. Estaran coreografiats per Bru Vidal.
Al maig a L’Alcavot arrenca el dia 1, a les 12 h, amb un vermut literari titulat Una assassina massa jove, de l’escriptora Maria Dolors Guàrdia.
El llibre aborda la maldat humana. El dia 5, a S’horabaixa, es proposa un
tast de microrelats amb el castellarenc Pere Herrero, i el dia 6, a les 18 h,
s’inaugura l’exposició de pintures d’Esteve Prat, que es podrà veure fins
al 29 de maig.
Per al S’horabaixa del dia 12, s’ha programat un ‘Combat d’acordions’,
amb l’acordió diatònic de Francesc Marimon i el cromàtic de Pacu Clotet.
El 15 de maig, a les 12 hores, acull el vermut literari ‘Viatge inesperat cap al
poeta que m’habita’, amb lectura de poemes de Manel Dueso a càrrec de
Mont Plans, Francesc Orella, Àurea Márquez i Miquel Malirach. || M. A.

20

DEL 22 AL 28 D’ABRIL DE 2022

cultura

sant jordi

Llibres castellarencs per Sant Jordi
L’Actual recomana 12 propostes literàries d’autors i autores castellarencs, alguns dels quals, signaran per la Diada
FRANCESCA CLUSELLAS

GISELA POU

Editorial L’Atiador
En aquest treball es poden llegir
poemes que el poeta castellarenc
va començar fa més de 15 anys, fins
als últims, que va acabar l’any passat. El llibre de poesia ha estat premiat en la tercera edició del certamen L’Atiador, que convoca l’Ateneu
Torrellenc l’any 2021.

Viena Edicions
Francesca Clusellas és el testimoni
d’una generació que des de la postguerra fins a l’actualitat ha hagut
de lluitar per forjar-se com a col·lectiu i com a persona. Ha recopilat
les seves memòries, el relat d’una
vida convulsa.

Editorial Bindi Books
L’escriptora castellarenca publica un
llibre infantil, una història que parla
de la por, la nit i la força de la imaginació. La por que tots sentim, amb
què aprenem a viure i la que ens fa
més forts. Un relat ple d’emocions
a flor de pell, llum i amor, il·lustrat
per Roser Argemí.

MIQUEL DESCLOT

JOAN MUNDET

NATÀLIA CEREZO

‘Molière. Set
comèdies i un ballet’

‘Bajo el cielo
de acero’

Editorial Proa
Amb el virtuosisme, la riquesa expressiva i la musicalitat que li són
característics, el poeta i traductor
Miquel Desclot dona unes versions
fidels en vers i prosa de les obres de
Molière, una extraordinària reivindicació del comediògraf més important des d’Aristòfanes.

Editorial Ponent Mon
Novel·la gràfica que cavalca entre el
western clàssic i el model crepuscular. Mundet s’atreveix amb tot, també
amb un còmic que destaca per una
concepció molt visual de la narrativa, amb escenaris polsosos on se
situa l’acció i un domini increïble de
la llum a través del color.

Editorial Rata
A la novel·la, Cerezo narra la història de la Caterina, basada en
la seva àvia, i alhora retrata una
època històrica a Castellar del Vallès a través d’uns esdeveniments
com les tràgiques riuades de setembre del 1962.

ALBERT MONTOYA

DAVID TRIVIÑO

CANÒLICH PRATS

‘Terume. Un
vincle vital’

‘Caníbal. El asesino
mitológico’

Libros Indie
El llibre és una història de ficció.
Tracta d’un estudiant d’arquitectura de la UAB a qui diagnostiquen
una malaltia minoritària que el portarà a una decadència física. Li regalen un gos d’ajut, adoptat, que es
diu Taka. Això li canviarà la vida.

Libros Indie
El detectiu Neil Mckean, del Departament de Policia de Nova York, és
caníbal. Aquesta és la seva lluita: intentar mantenir equilibrats els actes
que comet per satisfer la gana. Ambientada als anys 90, en una Nova
York amb els índexs de criminalitat
més alts de la història.

Editorial L’Albí
El llibre aplega les experiències i
les vivències de l’autora en el seu
voluntariat com a professora de
violí d’alumnes privats de llibertat
al Centre Penitenciari de Joves i
al Centre Penitenciari de Lledoners. Ella ens narra tot el viscut.

ÒSCAR ROCABERT

‘Bondat Divina’

HENRY MILLER

‘El colós de
Marussi’

Tushita Edicions
El castellarenc Joan Vilardebò
presenta el que és ja el cinquè llibre de la col·lecció ‘Viatges personals’ que dirigeix. Aquesta vegada,
publica un clàssic de Henry Miller
que no s’editava, traduït al català
per Jordi Arbonès, des de 1982.

‘De Paquita a
Francesca’

JUAN CARLOS BLAS

‘El llop de les
pomes verdes’

‘I van passar
tants anys’

‘El violí de la
llibertat’

DOMÈNEC TRIVIÑO

‘No preguntes’

‘Entre un somni
i la realitat’

Amazon Editorial
Arriba la quarta novel·la després
de la trilogia que va comnençar el
2014 amb Siempre lo supe, i que va
continuar amb Estuve allí, per acabar amb Tetrahelio: un mundo perfecto. La formació de l’autor fa que les
seves obres estiguin impregnades
d’un caire psicològic.

Amazon Editorial
El pintor Domènec Triviño publica el seu primer recull en forma de
llibre, a base de notes fetes entre
els anys 1989 i 2009 sobre la seva
trajectòria com a pintor, ara plasmada al paper. No serà, diu Triviño, l’únic volum que té intenció
de publicar.

60.000 visites web mensuals
www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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DIADA | DIA DEL LLIBRE I LA ROSA

MÚSICA | SANT JORDI

Un Sant Jordi per recuperar els somriures

Es suspèn
l’actuació
de Maria del
Mar Bonet

Castellar del Vallès omplirà el cap de setmana amb llibres, roses i moltes activitats culturals
Marina Antúnez

La de Sant Jordi 2022 serà la gran festa
d’aquest cap de setmana. Llibres, roses
i activitats culturals ompliran diversos
espais de Castellar del Vallès. Aquesta
mateixa tarda, a les 18.30 hores, l’Escola d’Adults ha programat uns Jocs
Florals a la Sala d’Actes d’El Mirador,
que comptarà amb lectura de textos i
l’actuació de la Coral Pas a Pas.
Dissabte 23, a partir de les 10
hores, les parades de llibres s’instal·laran a la plaça Major, al costat del
mercat ambulant que es munta habitualment a la plaça d’El Mirador. Enguany, hi participen els comerços Espai
Lector Nobel, La Centraleta, Llibreria
Vallès, Punt i Coma, Garden Dicoma,
Lídia Vidal, Floristeries Duran i Floristeria Carmona, a més de diverses entitats. Aquesta és una activitat organitzada per Comerç Castellar.
Poc després d’obrir, a les 10 hores,
Kids&Us introduirà les activitats culturals amb una obra de teatre. A la mateixa hora, el grup Dibuixant Castellar
del Centre Excursionista de Castellar
també programa una trobada d’urban
sketchers fins a les 11.30 hores. Tothom
qui vulgui participar-hi ho pot fer, portant els materials per a dibuixar. Al
final, s’entregarà un obsequi i es farà
una fotografia de grup.
D’11 a 13.30 hores, s’ha previst un
taller de punts de llibre i signatures dels
autors Gisela Pou, Joan Mundet, Natàlia Cerezo, Òscar Rocabert, Maribel
Medrano, Juan Carlos Blas, Muack,
Joan Vilardebò i Canòlich Prats, que
s’allargaran durant tot el dia en dife-

El concert ‘Nosaltres les dones’
que Maria del Mar Bonet i Dani
Espasa havien d’oferir aquest
dissabte 23 a les 20 h a l’Auditori Municipal Miquel Pont ha
quedat suspès per indisposició
de l’artista mallorquina. La Regidoria de Cultura i l’artista han
trobat una nova data per al mes
de novembre que serà anunciada dins la programació de la propera temporada.
A totes les persones
que havien adquirit entrada pel concert se’ls retornarà l’import en els propers dies.
Maria del Mar Bonet ja va actuar a Castellar ara fa 18 anys, en
aquella ocasió acompanyada pel
pianista Manel Camp.
Imatge del Sant Jordi 2019 a Castellar del Vallès, quan encara no s’esperava la pandèmia. || ARXIU

rents horaris. A les 11.30 h s’ha programat, d’una banda, un escalèxtric
familiar a la Ludoteca Les 3 Moreres,
que també celebra Sant Jordi fins a les
13.30 h; i la Biblioteca Municipal acull,
també a les 11.30 h, L’Hora del Conte Infantil amb “Contes de dracs”, a càrrec
de la Cia. Teatrem. El col·lectiu de Cal
Gorina torna aquest Sant Jordi al carrer amb un concert d’Opció 37 i Lòxiasa partir de les 12 h a la plaça Major i
una paella popular a partir de les 14 h
(5€ el plat + beguda).
A la tarda, les signatures continuaran. També, a les 19 hores, l’associació de comerciants sortejarà dos
premis als millors punts de llibre, de

0 a 7 anys, i de 8 a 12 anys. A les 20.30 h
es tancarà la fira.
També s’ha inclòs als actes de
Sant Jordi el concert Nosaltres les
dones, de Maria del Mar Bonet i Dani
Espasa, que tindrà lloc a les 20 hores
a l’Auditori Municipal [veure pàg.
18]. Diumenge 24, a les 11 h, l’Auditori
també acull l’espectacle On és la sargantana?, a càrrec de La Cuca Viu i
el Cor Infantil Sant Esteve. A les 12 h,
l’Espai Cultural L’Alcavot ha previst
l’espectacle “El drac de Sant Jordi”,
una història diferent del drac de Sant
Jordi que parteix de la llegenda original. L’entrada té un preu de 5 euros, 3
euros per als no socis.

SIGNATURES
Llibreria Vallès
Gisela Pou (tot el dia)
Joan Mundet (tarda)
Natàlia Cerezo (d’11 a 13 h)
Òscar Rocabert (tot el dia)
La Centraleta
David Triviño (11 h)
Maribel Medrano (12 h)
Juan Carlos Blas (13 h)
Muack (17 h)
Joan Vilardebò (18 h)
Espai Lector Nobel
Canòlich Prats (tot el dia)
Actuació de Maria del Mar Bonet
el 2004 a Castellar. || ARXIU

NOVETAT | ENTREVISTA

Primera novel·la d’Albert Montoya
El castellarenc Albert Montoya publica la seva primera novel·la, titulada
Terume. Un vincle vital, amb l’editorial
Libros Indie. “Aquest llibre va néixer en el moment que vam haver de
sacrificar la gossa que teníem, que
és la que surt a la portada”.
Montoya es va plantejar fins a
quin punt ens beneficia tenir un gos
a casa. En aquest sentit, la seva gossa
Taka va tenir un paper molt important a la seva família. “Vam tenir
una relació molt especial, era una
gossa rescatada i, com gairebé tots,
venen amb moltes pors”. La seva
gossa va morir jove, amb 7 anys, i va
suposar una experiència per a la família de Montoya, que havia dipositat molt esforç perquè la gossa estigués còmoda.
El llibre és una història de ficció, amb elements personals. Tracta d’un estudiant d’arquitectura de
la UAB, el Jordi, “un estudiant mo-

dèlic que es preocupa per fer les
coses bé i que és un referent a nivell de classe”. Li diagnostiquen una
malaltia minoritària que el portarà
a una decadència física que l’ha de
dur fins a la mort. “En aquest procés, també amb l’afegit mental
que això suposa, li regalen un gos
d’ajut, adoptat, que es diu Taka”.
Aquest gos li proporciona una millora anímica i física, “una cosa que
ningú s’espera”.
Montoya busca aquest personatge intencionadament per a retratar un període de 7 anys, des de
l’etapa en què les persones ens projectem en un futur i com un fet així
s’ha de pair. També és una etapa en
què la majoria encara no s’ha independitzat, “fet que també comporta un canvi en la convivència amb
la família”. L’autor tria la malaltia
minoritària, la causa que va protagonitzar la Marató de TV3 l’any

2020. “És un problema sobtat, que
no t’esperes, i que et condicionarà la vida”.
És una història que desperta
emocions i té un punt de vista dramàtic, tot i que la història farà un
tomb al final. Hi apareixen escenaris com Castellar del Vallès, la Universitat Autònoma de Barcelona o
el Taulí de Sabadell.
Amb la intenció de seguir publicant, l’autor ja té en ment dues històries més. Diu que ha publicat la primera
amb Libros Indie perquè a les editorials grans premiaven més la popularitat que la història mateixa. Al títol
del llibre, Terume és un anagrama de
muerte, i remet al moment en què es
mor la gossa de Montoya. El llibre ja
és a les llibreries. Presentarà l’obra, el
14 de maig, en una fira de Barcelona.
Ell parteix de dues premisses: “que
el llibre tingui un missatge i que
surti un gos”. || M. ANTÚNEZ

Albert Montoya, autor de ‘Terume. Un vincle vital’. || M. A.
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Dani Coma | Sala de Petit Format

EXPOSICIONS I ALTRES
Formació empresarial:
“Digitalitza el teu negoci i
triomfa!”
Formació per a directius/ves,
empreses i emprenedors/es·
Inscripcions a www.castellarvalles.cat/activitatsempresa · 25 i
28 d’abril, de 9.30 a 13.30 h al LAB
Castellar · Org.: Ajuntament
Exposició ‘L’actualitat feta
dibuix’, d’Albert Vallribera
Fins al 25/5· La Taverna del Gall

agenda

El Dani va néixer a Santa Maria d’Oló, però de molt
petit ja va venir a Castellar. Recorda la infància amb un
punt de foscor i solitud buscada. La música, la dansa i el
teatre han estat i són la base de tots els seus projectes. La
cobla li va permetre conèixer tota Catalunya i comprarse un pis quan era molt jove. El grup Macedònia ha
estat el seu projecte vital, al qual ha dedicat vint anys.
Defensa que penedir-se d’allò intentat forma part de
l’aprenentatge de la vida. Picarol que no veus la lluna...

Exposició del 33è Concurs de
Fotografia del CEC
Local del Centre Excursionista de
Castellar · Dilluns, dimecres i divendres, de 19 a 21 h
Org.: CEC
Exposició commemorativa dels
10 anys de la creació de la delegació local de l’ANC
Del 22 al 29 d’abril a L’Alcavot
Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

caracters_castellarencs
www.caracterscastellarencs.cat

del 22 d’abril al’1 de maig de 2022

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

DIVENDRES 22
18.30 h - PROPOSTA
Jocs florals de l’Escola d’Adults
Amb l’actuació de la Coral Pas a Pas
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Escola Municipal d’Adults

11.30 h - CONTES
L’Hora del conte infantil: “Contes de
dracs”, a càrrec de la Cia. Teatrem
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
12 h - MÚSICA
Concert amb Opció 37 i Lòxias
Pl. Major
Org.: Cal Gorina

Ball a càrrec de Quin Ritme
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

DIMARTS 26

DIVENDRES 29
19.00 - PROPOSTA
En To Poètic. Tertúlia poètica sobre
el llibre “Despertar-me quan no
dormo” (2020), de Miquel Desclot
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal

17.30 h - BALL
Sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa
Pl. Major
Org.: ASAC i Ajuntament

19 h - XERRADA
“Parlem de l’adaptació i familiarització
en infants de 0 a 3 anys”
Inscripcions a www.castellarvalles.cat/
eduquemenfamilia03anys
Sessió en línia
Org.: Ajuntament i PEC

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

18 h i 20 h - PROJECCIÓ
Projecció del vídeo Llum i llibertat
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: ANC Castellar

19 h – PROPOSTA
Ple municipal
Ca l’Alberola (sense públic)
Org.: Ajuntament

20 h – PROPOSTA
X Feria de Abril. Obertura
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: Ass. Casa de Andalucía de Castellar

22.30 h – BALL
Nit de ball amb Camelot
Hora: 22.30 h
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Pas de Ball

21 h – CINEFÒRUM
Bagdad Cafe
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

19.30 h - XERRADA
Conferència: “Democracia y
demagògia. Un dilema antiguo y actual”
A càrrec de Pedro Olalla
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Ajuntament

De 16 a 20 h – PROPOSTA
Jocs de taula a La Fàbrica
La Fàbrica
Org.: La Fàbrica

DIUMENGE 24

20 h - PROPOSTA
“El món del llibre als ulls de...” Gisela
Pou, escriptora
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal

20 h - TEATRE
Suite TOC núm. 6
Les Impuxibles, J. Pujol i M. Velasco
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

DIMECRES 27

20 h – DANSA
Show especial amb la Cia. Hip Hop
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

19.30 h - INAUGURACIÓ
Inauguració de l’exposició
commemorativa dels 10 anys de la
creació de la delegació local de l’ANC
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: ANC Castellar

21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical
Castellar i Cal Gorina
21 h – MÚSICA
Concert de Nelu Rovira
La Tahoma
Org.: La Tahoma

DISSABTE 23
Tot el dia – PROPOSTA
X Feria de Abril. Diverses actuacions
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: Ass. Casa de Andalucía de Castellar
De 10 a 20.30 h - PROPOSTA
Fira de Sant Jordi
Plaça Major
Org.: Comerç Castellar
Col·laboració: Ajuntament, Generalitat
de Catalunya i Diputació de Barcelona
De 10 a 12.30 h - PROPOSTA
Trobada Urban Sketchers
Dibuixant Castellar
Plaça Major
Org.: Centre Excursionista de Castellar
D’11.30 a 13.30 h - PROPOSTA
St. Jordi a la Ludoteca: escalèxtric fam.
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal Les 3 Moreres

9 h i 16.30 h – SORTIDA
Un tomb per la història: ‘La Catedral
de Vallès’
Visita teatralitzada de La Casa de Asterion
Lloc: Església de Sant Esteve
Org.: Centre d’Estudis Castellar
Col·laboració: Grup de la Pedra Seca
Tot el dia – PROPOSTA
X Feria de Abril. Diverses actuacions
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: Ass. Casa de Andalucía de Castellar
11 h - ESPECTACLE
Espectacle familiar: “On és la
sargantana?”
La Cuca Viu i Cor Infantil Sant Esteve
Auditori Miquel Pont
Org.: Cor Sant Esteve i Ajuntament
12 h – TEATRE
Teatre familiar:
El drac de Sant Jordi
Amb la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural
12 h – PROPOSTA
Diada VIII Aniversari del bateig dels
Castellers de Castellar
Pl. d’El Mirador
Org.: Castellers de Castellar
16.30 i 19 h - CINEMA
Escape Room: La pel·lícula
Auditori Miquel Pont
Org.: Ajuntament
18 h - BALL

09.30 h - SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de Salut
20 h - XERRADA
“ANC, passat i futur”
A càrrec de Jaume Marfany i Ramon Falcó,
membres del 1r secretariat Nacional
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: ANC Castellar

DIJOUS 28
20 h - PROPOSTA
Club de lectures de filosofia per
pensar en el món, amb Felicitat Llop
Trabajo, consumismo y nuevos pobres,
de Zygmunt Bauman
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal
20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre.
“Sagarra Satíric”
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

20.30 h - MÚSICA
Concert de versions de Lluís Llach,
amb Carles Argelaguet Trio
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: ANC Castellar
21 h - CINEMA
La peor persona del mundo
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV

DISSABTE 30

DIUMENGE 1
09.00 - ACTE ESPORTIU
Cursa solidària BTT pedalada
memorial Koldo Basterretxea
Pistes d’Atletisme
Org.: Suma Castellar
11 h i 12.30 h- TEATRE
Teatre familiar: Sabates noves
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
12 h - PROPOSTA
Vermut literari: Una assassina massa
jove, de Maria Dolors Guàrdia
Amb l’assistència de l’autora
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural
18 h - BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
19 h – CINEMA
Un héroe
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
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“

”

penúltima

El regal d’un llibre, a més d’obsequi, és un delicat elogi.
Anònim

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 22
DISSABTE 23
DIUMENGE 24
DILLUNS 25
DIMARTS 26
DIMECRES 27
DIJOUS 28
DIVENDRES 29
DISSABTE 30
DIUMENGE 01

POSTALS DE CASTELLAR

ROS
CATALUNYA
YANGÜELA
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
BONAVISTA
CASTELLAR
CASTELLAR

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

Paret de Can Codina

DEFUNCIONS

@clarafogons
Galta de porc amn xampinyons i porto

07/04/22
José Javier Rodríguez Nieto · 61 anys
08/04/22
Amanda Fernández Raya · 44 anys
09/04/22
Javier Durán Duel ·54 anys
09/04/22
Manuel Antonio Barrera Morales · 88 anys
19/04/22
Brígida Maya Corchado · 87 anys

Imatge dels anys seixanta del mur ondulant de maó ambun banc i jardineres adossats que separava la plaça i el passeig de la plaça Major de Can Codina. Tenia el mateix perfil que la paret que
tancava Cal Calissó, a l’inici del Passeig. Ambdós, van desaparèixer amb la reforma de les places.
|| AUTOR: DESCONEGUT || FONS: CECV-AH || TEXT: CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

INSTAGRAM · @lactual
@tsegui
Rosa

@pastoreta26
Sentmenat

DEL 22 AL 28 D’ABRIL DE 2022

la contra
Q. PASCUAL

Albert Vallribera i Ros
@ninotaire

10 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Social
Un defecte que no pots dominar?
Impulsiu
Una persona que admires?
Pilarín Bayés
Un il·lustrador referent?
Franklin
Quin plat t’agrada més?
Pastís de truites
Un llibre?
‘Fronteres’, V. Partal; ‘Victus’,
A. S. Piñol
Un cantant?
Cesk Freixas
Una ciutat?
Castellar del Vallès (per mi ja és ciutat)
Un viatge?
El continent americà
Un desig?
Que els catalans puguem esdevenir
un estat independent

”M’agrada el dibuix

crític, que expressa
les injustícies del món

“

Amb 17 anys va venir a viure Castellar i ha treballat molts
anys venent videojocs. Va ser fa cinc anys, quan Trump
es postulava per a la presidència, que va tenir necessitat
de dibuixar el que ell creia una injustícia. I ja no ha parat
Marina Antúnez

M’enduc les coses de dibuixar quan
baixo a esmorzar al bar. A vegades,
dibuixo la notícia del dia.

· Quan s’incorpora el dibuix a la
teva vida?

· Com va evolucionar l’afició?

Dibuixava de petit, però em vaig dedicar a altres ocupacions. Durant més
de 15 anys vaig tenir una botiga de
videojocs, el TV Games, coincidint
amb el boom de les videoconsoles.
També he treballat per multinacionals, start-ups i per a una empresa
entre Sentmenat i Caldes, però em
vaig lesionar i això em va obligar a
agafar la baixa. Va ser llavors, quan
el Trump es postulava per a la presidència dels Estats Units, que això
em va remoure, em va indignar bastant: havia de fer un dibuix sobre
Trump. Ho vaig fer, el vaig penjar a
Instagram i, a partir d’aleshores, ja
no he parat de dibuixar les injustícies que veig pel món, les critico dibuixant-les. Ara ja fa 5 anys que no he
parat de dibuixar. Soc autodidacta.

Uns amics, l’Àlvar i l’Òscar, em van
organitzar una exposició a la presó
de Tarragona. L’Àlvar és professor
a l’Escola Massana i li agraden els
meus dibuixos. Va ser una sorpresa veure les il·lustracions folrant les
parets de la presó, les havien ampliat a làmines de metro. Un cop celebrat l’acte, vaig regalar-les a la gent
que hi havia allà. Va ser una experiència molt bonica. Després em van
muntar una exposició a Reus i em
van presentar crítics d’art, ara fa 3
anys. En aquell moment, els meus dibuixos eren molt més petits que ara.
He anat evolucionant i augmentant
la mida del dibuix. Un cop em van dir
que dibuixava molt bé però que, normalment, els dibuixants pinten més
gros. I els he fet cas.

· Quina tècnica utilitzes?

Jo començo amb llapis, després, ho
repasso amb rotulador Micron o Rotring. Finalment, hi poso color amb
rotuladors. Sempre faig servir rotuladors perquè trobo que és la forma
moderna de l’aquarel·la. L’havia provat però no em queda tan homogeni com el rotulador. Només l’utilitzo
quan he de pintar superfícies més
grans, com un cel.
· Als teus dibuixos sempre hi ha
un missatge, oi?

M’agrada molt el dibuix crític, que
sense gairebé text expressa les injustícies del món, que jo denuncio a
través del dibuix. Em fico amb tothom i també tinc tothom molt emprenyat [riu]. No soc de cap partit,
no crec en partits, soc molt radical i
no em caso amb ningú. Jo soc independentista i quan viatjo per Espanya ho dic amb veu alta. Soc políticament incorrecte. Per això, només en

alguna ocasió, he publicat en diaris
com l’Ara o l’Avui però no dibuixaré
mai res en el que no crec. M’agrada
estar molt informat, això sí. Cada
matí llegeixo premsa internacional,
espanyola i catalana, per anar a buscar la font d’informació per saber si
és veritat o no.
· I et porta problemes, aquesta
llibertat radical en el teu dibuix?

Jo penso que en un món on falta sentit comú i educació, respecte i valors
fa aflorar la hipocresia, el vici, l’egoisme i materialisme, sort en tenim
de l’humor. Jo sempre m’ho agafo tot
amb humor, no cal arribar a les mans.
Sobretot, amb respecte i humor. Malgrat això, és cert que Instagram m’ha
bloquejat més d’un cop el compte, segons què he dibuixat. Ho fa durant
una setmana i no puc penjar res. Tinc
un altre compte alternatiu per quan
això passa. Ara mateix, ja tinc més de
8.000 seguidors i si arribés a 10.000

seria més difícil que em bloquegessin,
perquè va per algoritmes.
· En pots viure, del dibuix?

Si m’hi pogués dedicar seria fantàstic, però és molt difícil, tot i que amb
poc puc viure, no tinc fills. Però ho
veig més com un hobby, no una feina.
Tinc bastants encàrrecs, faig auques
per a casaments, aniversaris. M’agradaria fer un llibre amb els 1.000 dibuixos a Instagram –hi estic a punt
d’arribar–, a més d’una exposició.
· Com vas viure el confinament?

Feia directes dos cops al dia, a les 11
h i a les 18 h. Dibuixava el que la gent
m’anava demanant. És complicat,
no et pensis, perquè estic dibuixant,
parlant i llegint missatges, però agrada molt. Els divendres, feia el dibuix
porno, relacionat amb tema eròtic.
Ara encara faig directes els divendres, però dibuixo tot tipus de temes,
el que em demanen.

