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Setmanari d’informació local

Bon temps 
a la Festa de 
la Primavera

CAN FONT | P 21

Els representants municipals amb part de les famílies procedents d’Ucraïna que han arribat a Castellar del Vallès recentment a causa de la guerra. També hi ha presents veïns d’origen ucraïnès arribats a la vila fa uns anys. || Q. PASCUAL

Fent pinya amb els veïns ucraïnesos
L’Ajuntament convoca una trobada amb els residents d’origen ucraïnès i les famílies que han arribat fugint de la guerra ACTUALITAT | P 03
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Netegen més 
d’una tona de 
brossa del riu
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tema de la setmanarefugiats ucraïnesos

Oferir hospitalitat i un futur en pau
Dimarts es va organitzar una trobada amb la dotzena de refugiats arribats a la vila i les famílies ucraïneses castellarenques

Des de l’inici de la guerra han arri-
bat a Castellar del Vallès onze per-
sones procedents d’Ucraïna: quatre 
infants, dos adolescents i cinc adults. 
Sis d’ells s’han instal·lat en casa de 
familiars que ja vivien a la vila, els al-
tres cinc, en dues famílies d’acollida 
castellarenques. Són onze persones 
que el 24 de febrer van haver de fer 
un gir –obligat– a la seva vida per la 
decisió del president rus Vladímir 
Putin d’envair Ucraïna.

Els anomenem refugiats o nou-
vinguts, però darrere de cadascun hi 
ha una història que en poques setma-
nes han hagut de reescriure. L’Anas-
tasiya tenia una petita acadèmia on 
donava classes de matemàtiques i 
àlgebra; la Nadiia era coordinadora 
a la universitat i l’Andriy estava en 
un club professional de futbol. Ara, 
a banda d’adaptar-se a un nou país, 
idioma i cultura, han de conviure 
amb els traumes que els acompa-
nyen –com estar-se dotze dies tan-
cats en un búnquer–  i superar un dol, 
per deixar enrere casa seva i el més 
important, els familiars i els amics. 

Per fer aquest pesar més su-
portable, des l’Àrea de Drets Soci-
als i Serveis a les Persones van orga-
nitzar una trobada amb la voluntat 
que aquestes onze persones, i també 
castellarencs d’origen ucraïnès que 
fa anys que viuen al municipi, esta-
blissin vincles. “Hem volgut crear 
un espai d’intercanvi amb totes les 
famílies que han vingut arran del 
conflicte bèl·lic que hi ha a Ucra-
ïna i que s’han desplaçat a Cas-
tellar, o bé perquè tenen família 
aquí i els han acollit els mateixos 
familiars o bé perquè estan en fa-
mília d’acollida castellarenca. La 
idea és que es poguessin conèixer 
entre ells i fer pinya per poder com-
partir totes aquestes experiènci-
es, algunes d’elles molt dures, i in-
tentar superar-les entre tots”, va 
assegurar l’alcalde de la vila, Ignasi 

  Cristina Domene

Uns germans ucraïnesos refugiats a Castellar en una imatge de la trobada de dimarts passat. || Q. PASCUAL

Giménez, present a la trobada. A La 
Fàbrica, espai on es va fer la reunió, 
també van ser presents regidors i 
tècnics de diferents regidories i vo-
luntaris com la Nataliia, que fa dos 
anys que viu a Castellar i des que va 
esclatar la guerra al seu país va ofe-
rir-se per ajudar en tot el que calgués: 
“Soc voluntària amb la Creu Roja i 
ajudo a traduir i a donar informa-
ció. A més, com que soc professo-
ra de música, puc ajudar amb els 
infants. De fet, ja he fet l’acompa-
nyament del primer dia a l’escola 
d’alguns nens i nenes”. 

La trobada també va servir per 

SUPORT JURÍDIC I SOCIAL

Servei de Primera 
Acollida a la vila

Els nouvinguts i les famílies 
acollidores estan rebent suport 
jurídic i social de l’Ajuntament. Així, 
des del Servei de Primera Acollida, 
de l’Àrea de Drets Socials i Serveis 
a les Persones, s’encarreguen de 
l’acolliment i ofereixen recursos 
per a tot allò que sigui necessari 
en el procés d’adaptació, com, per 
exemple, l’empadronament. Entre 

altres qüestions, els ajuden a tra-
mitar la targeta sanitària, els posen 
en contacte amb el Servei Local 
d’Ocupació, els ajuden a escolaritzar 
els infants i adolescents, i als adults, 
els adrecen a l’Escola Municipal 
d’Adults i al Consorci per a la Nor-
malització Lingüística per aprendre 
l’idioma. Un dels neguits principals 
que tenen els nouvinguts que són 
en casa d’acollida és saber fins quan 
aquestes persones els voldran tenir 
a casa, per això, també els orienten 
en les qüestions relacionades amb 
la manutenció i l’allotjament.  

copsar els principals problemes i 
neguits de les persones acollides: 
“Hi ha un procés molt important 
d’adaptació a l’idioma, també als 
hàbits i a la nova cultura, hi ha can-
vis importants a fer perquè molts 
venen amb traumes d’haver dei-
xat persones molt importants al 
seu país. Hem de ser conscients 
que hi ha un procés de dol impor-
tant, ho han deixat tot i han arri-
bat a un país nou. Hem de ser hos-
pitalaris i ajudar al màxim. És un 
conflicte que ens afecta a tots per-
què formem part de la Unió Euro-
pea”, va remarcar Giménez.  

La voluntat és que dia a dia es 
trobin més còmodes a la vila i sem-
bla que, a poc a poc, es van adaptant 
a la seva nova realitat: la Bozhena, 
de 10 anys, està feliç amb els amics 
que ha fet a l’Escola Bonavista. El 
Volodymyr, d’11, diu que li agrada fer 
anglès i estar-se amb els companys 
que ha conegut a l’Emili Carles-Tol-
rà, però on més gaudeix és jugant a 
futbol a la Unió Esportiva Castellar, 
club en el qual començarà a entre-
nar, aquesta mateixa setmana, l’An-
driy, de 15 anys. L’Anastasiya està 
fent classe a l’Escola d’Adults i vol 
començar aviat a fer cursos relaci-
onats amb la informàtica i la Yuliia 
acaba de trobar feina a Barcelona. 

Esperança en el futur i hospi-
talitat, això és el que Castellar els 
pot oferir. 

8.000 refugiats a catalunya

La Generalitat té comptabilitzats 
uns 8.000 ucraïnesos que han arri-
bat a Catalunya arran de la guerra 
al seu país, tot i que la xifra no és se-
gura perquè alguns potser no s’han 
registrat i altres ja han marxat a al-
tres llocs. Segons la Generalitat, el 
70% dels refugiats ucraïnesos que 
han arribat a Catalunya estan allot-
jats amb famílies. Però la situació 
és complexa per aquestes persones 
sense un futur clar i, de fet, molts re-
fugiats han tornat a Ucraïna per les 
dificultats que troben a Catalunya. 
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Dissabte una vintena de volunta-
ris castellarencs van recollir 1.218 
quilos de brossa i deixalles al camí 
del riu Ripoll, a la zona compresa 
entre Can Barba i el molí d’en Bus-
quets. Ho van fer en el marc de la 
campanya d’abast europeu Let’s 
Clean Up Europe, que a Catalunya 
impulsa l’Agència de Residus i a la 
qual s’ha adherit l’Ajuntament de 

Castellar per segon any consecu-
tiu. Són el doble de residus recollits 
respecte a l’any passat, en què van 
ser 570 quilos.

A banda de l’impacte direc-
te positiu que té l’acció per a l’en-
torn, la campanya també busca 
“conscienciar sobre la quantitat 
de residus que llencem de forma 
incontrolada a la natura”. Hi van 
participar voluntaris del Centre Ex-
cursionista de Castellar i de l’Agru-
pació de Defensa Forestal, a més 

Recullen 1,2 tones de brossa al riu

  Guillem Plans

quilos), residus especials (55,5 qui-
los), paper (35 quilos), rebuig (30 
quilos), vidre (29 quilos), envasos 
(30 quilos), plàstic rígid (24 qui-
los), pneumàtics (15 quilos) i ferra-
lla (5 quilos). Com acostuma a pas-
sar quan es fan accions d’aquestes 
característiques sempre hi ha sor-
preses amb les coses que es poden 
arribar a trobar fent la neteja, com 
ara mobiliari vell o, fins i tot, barba-
coes. També és remarcable la quan-
titat de runa que s’arriba a trobar, i 

d’uns quants veïns del municipi.
Els voluntaris es van trobar 

a la plaça de la Miranda i, després 
d’equipar-se correctament amb 
guants, es van repartir en tres grups 
per netejar les diferents zones, entre 
aquestes el pont de la carretera de 
Terrassa i Can Barba, des de les 9 
h fins a les 13 h. La regidora adjun-
ta de Transició Ecològica, Yolanda 
Rivera, celebrava la implicació dels 
voluntaris castellarencs, tot i que 
apuntava que és negatiu que es re-

Una part del grup de voluntaris amb alguns dels residus que es van recollir dissabte passat a la zona entre Can Barba i el molí d’en Busquets. || Q. PASCUAL

cullin més residus que l’any passat, 
ja que això vol dir que n’hi ha més.

La baixada de Can Barba és el 
punt on es van recollir més deixa-
lles. Sumant tres punts, n’hi havia 
fins a 992 quilos. A la resclosa del 
molí d’en Busquets es van recollir 
56 quilos; al final del carrer de Sant 
Jaume, 38 quilos; i al Pont Vell de 
la font de Can Pèlachs, 127 quilos.

Per fraccions, els residus més 
nombrosos eren runa (563 quilos), 
voluminosos (227 quilos), fusta (205 

Dissabte un grup 

de voluntaris va 

participar en la 

campanya ‘Let’s 

Clean Up Europe’

que mostra l’aspecte més incívic de 
la ciutadania. Els envasos també so-
vintegen al voltant del camí del riu, 
un punt de trobada de grups quan 
fa bon temps.

campanya de conscienciació

Yolanda Rivera, en declaracions al 
programa de Ràdio Castellar La Re-
dacció va destacar, per sobre de tot, 
la important tasca de conscienciació 
que suposa una campanya d’aques-
ta magnitud, que implica tot Euro-
pa: “Aquestes campanyes són im-
portants per l’efecte que generen, 
més enllà de la brossa que es pugui 
recollir, la difusió que estem fent 
ara ajuda a conscienciar la gent 
que la brossa ha d’anar al seu lloc, 
no al riu”.    
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La Creu Roja s’incorpora a Recooperem

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
i la Creu Roja han signat un acord de 
col·laboració per posar en marxa al 
municipi l’expansió del projecte Re-
cooperem, una iniciativa del Consell 
Comarcal del Vallès Occidental que 
té l’objectiu d’oferir àpats envasats a 
diferents col·lectius a partir del rea-
profitament de l’excedent alimentari 
de menjadors escolars i d’empreses.

L’acte, que va tenir lloc dilluns a 
la seu de l’entitat a la plaça de la Lli-
bertat, va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde, Ignasi Giménez, i de la 
presidenta de Creu Roja Castellar, 
Cristina Layos, a més de diferents 
regidors, personal i voluntariat de 
la Creu Roja. “La incorporació de 
la Creu Roja al projecte Recoope-
rem possibilitarà el repartiment 
d’aliments procedents dels men-
jadors de diverses empreses i en-
titats a diferents col·lectius que 
fins ara no s’incloïen en el pro-
jecte, com ara gent gran que viu 
sola o persones que puguin estar 
convalescents per malaltia”, va 
explicar Giménez a la presentació 
davant  persones usuàries de l’enti-
tat. La presidenta va donar les grà-
cies a l’Ajuntament “per confiar 
en la Creu Roja per a l’expansió 
d’aquest projecte”.

De moment l’entitat arrencarà 
l’activitat en fase de prova pilot amb 
la distribució de menjar i l’acompa-
nyament professional a un total de 
20 nous usuaris i usuàries i s’anirà 
ampliant a un target de 200 perso-

L’alcalde Ignasi Giménez, la presidenta Cristina Layos i diferents regidors, personal i voluntariat de la Creu Roja a l’acte. || C. D. 

L’entitat i l’Ajuntament presenten un acord per a la distribució de menjar a nous col·lectius 

nes majors de 65 anys. La intenció 
és que a mesura que s’hi vagin incor-
porant empreses que vulguin apor-
tar l’excedent alimentari dels seus 
menjadors respectius la distribució 
d’àpats es pugui anar ampliant a nous 
col·lectius de persones usuàries. “El 
projecte es va iniciar el 2016 amb 
els centres educatius. Ara, amb la 
Creu Roja, començarem amb un 
perfil d’usuaris que ja tenen rela-
ció amb l’entitat i a poc a poc s’ani-
rà ampliant a altres col·lectius”, va 
afegir Joan Creus, regidor de l’àrea 
de Serveis a les Persones. 

 Cristina Domene

D’altra banda, Càritas es con-
tinuarà encarregant de la distribu-
ció dels aliments procedents dels 
menjadors escolars per a persones 
derivades des dels Serveis Socials 
municipals i en situació de vulnera-
bilitat o de risc d’urgència social. La 
referent tècnica de Creu Roja Cas-
tellar, Paula López, va detallar que 
els usuaris i usuàries poden anar a la 
Creu Roja a buscar l’àpat o “si són a 
casa, ens poden trucar al 93 320 13 
05 i un voluntari els aproparà la 
carmanyola. Hi haurà uns volun-
taris formats específicament per 

portar a terme aquest projecte”. 
Cal apuntar que el transport 

sostenible s’afegeix al projecte, amb 
bicicletes elèctriques de càrrega que 
es podran utilitzar per fer el lliura-
ment dels aliments.

Des de la seva posada en marxa 
el curs 2015-2016 el projecte Recoo-
perem, que a Castellar compta amb la 
implicació de les regidories de Trans-
ició Ecològica, Atenció Social i Salut 
Pública i Educació, ha fet possible a 
la vila el repartiment de 19.534 àpats 
cuinats i ha evitat la generació de 8 
tones de residus orgànics.  

Exposició 
de CIPO 
al Mercat
La Fundació CIPO organtiza 
la mostra Calidoscopi, una ex-
posició interactiva de calidos-
copis gegants, mòbils i peris-
copis, gratuïta i apta per a tots 
els públics. Del 13 al 28 de maig, 
es podrà visitar al Mercat Mu-
nicipal de Castellar del Vallès, 
de dilluns a dissabte, de 8.30 
a 21 hores. A l’espai, s’exposa-
rà una selecció dels 24 mobles 
que conformen l’exposició ori-
ginal. El públic podrà mirar 
per un extrem dels tubs i diri-
gir-los cap a la llum per poder 
veure, en forma d’estrella, els 
cossos que hi ha entre les dues 
làmines de vidre que confor-
men el calidoscopi. A l’interior 
de l’aparell, s’utilitzen diversos 
materials, com l’aigua, el vidre, 
plomes, metalls, llavors... i és el 
públic qui crearà imatges sor-
prenents, combinacions de llum 
i colors inesgotables.

L’acte d’inauguració de 
Calidoscopi tindrà lloc aquest 
divendres, 13 de maig, a les 
17.30 hores, i comptarà amb la 
presència de l’alcalde de Cas-
tellar del Vallès, Ignasi Gimé-
nez. Altres membres de l’equip 
de Govern de l’Ajuntament de 
Castellar, coorganitzador de la 
mostra, també hi assistiran: la 
regidora d’Activitat Econòmi-
ca, Anna Màrmol, i la regidora 
de Diversitat Funcional, Anna 
Margalef.  || REDACCIÓ

INAUGURACIÓ | DIVENDRES
COOPERACIÓ | ÀPATS SOLIDARIS
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Els tràmits per internet creixen un 48%
El registre general de l’Ajuntament va rebre un total de 20.768 entrades, de les quals més de 14.000 van ser digitals

El registre general de documents 
de l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès va rebre l’any passat un total 
de 20.768 entrades. D’aquestes, un 
67,4% correspon a entrades que es 
van anotar directament per via elec-
trònica i no de forma presencial. El 
nombre total d’entrades de docu-
ments que han arribat per internet 
s’ha més que duplicat en els darrers 
cinc anys, ja que ha passat de 6.749 
el 2018 a 14.007 el 2021.

Del total d’entrades electròni-
ques, un 61% correspon a tràmits per 
internet realitzats per la ciutadania 
(8.533 registres), un 27% a factures 
de proveïdors (3.727 registres) i, fi-
nalment, un 12% són entrades digi-
tals procedents d’altres administra-
cions (1.747 registres).

El nombre de tràmits realit-
zats amb identificació digital, com 
per exemple el certificat IdCAT o 
l’IdCAT mòbil, ja suposen el 61% del 
total d’entrades i el 91% de les entra-
des digitals. 

pugen els tràmits per internet  
Precisament, el nombre de tràmits 
per internet s’ha incrementat en el 
darrer any prop d’un 48%, ja que ha 
passat de 5.769 el 2020 a 8.533 el 2021. 
Les sol·licituds digitals es gestionen a 
través de l’e-TRAM, el mòdul de tra-
mitació municipal de la pàgina web 
desenvolupat pel Consorci Adminis-
tració Oberta de Catalunya (AOC), 
i, des d’aquest any passat, a través 
d’una plataforma pròpia.

 De la totalitat de tràmits que 
la ciutadania ha fet via internet, les 

 Redacció

L’alcalde, Ignasi Giménez, i la regidora de Responsabilitat Social, Carol Gómez, rebent el segell dilluns a la UAB. || AJUNTAMENT

instàncies genèriques representen el 
64% de les sol·licituds enviades. En 
segon lloc empaten les sol·licituds 
vinculades a padró (13%) i les sol-
licituds de mobilitat per raó d’estu-
dis (13%), seguides dels missatges 
de la Bústia Oberta (consultes, quei-
xes, suggeriments...), que represen-
ten el 6% de sol·licituds enviades. El 
4% restant fa referència a altres trà-
mits, en especial de l’àrea d’urba-
nisme i les sol·licituds de subvenci-
ons de les entitats. A més, el Servei 
d’Atenció Ciutadana l’any passat va 
expedir 1.947 sistemes d’identifica-
ció digital entre la ciutadania, entre 
l’IdCAT i  l’IdCAT Mòbil, fet que su-

+ WEB MUNICIPAL

Segell Infoparticipa

Castellar és un dels 43 municipis 
catalans que compleix el 100% 
dels indicadors establerts en el 
Segell Infoparticipa, una certificació 
de la Universitat Autònoma de 
Barcelona que assoleix per 
novena vegada consecutiva i 
que distingeix els consistoris 
que destaquen per la qualitat i la 
transparència de la informació 
als seus portals web municipals.
El web de l’Ajuntament compleix els 

52 d’indicadors de transparència. 
Dins la franja de municipis de 
20.000 a 50.000 habitants, Caste-
llar és un dels 12 municipis catalans 
que ha assolit el compliment de tots 
els indicadors. I, pel que fa al Vallès 
Occidental, Castellar és un dels 
vuit municipis que ha aconseguit, 
el 100% juntament amb Sabadell, 
Terrassa, Palau-solità  i Plegamans, 
Rubí, Sant Cugat del Vallès, Sant 
Quirze del Vallès i Viladecavalls. 
Tots els indicadors del Mapa 
Infoparticip@ es poden consultar 
a l’apartat de Transparència 
de www.castellarvalles.cat.

posa un increment del 46% respec-
te l’any anterior. Aquests sistemes, 
expedits pel Consorci AOC, assegu-
ren la integritat i la confidencialitat 
de les transaccions electròniques 
que s’envien per internet. 

el sac registra 18.000 visites

El 2021 els serveis d’atenció ciutada-
na d’El Mirador van registrar un total 
de 17.760 visites i 22.145 tramitacions 
presencials. Així es desprèn de les 
dades extretes del sistema de gestió 
de cues, que permet ordenar l’afluèn-
cia d’usuaris del Servei d’Atenció Ciu-
tadana (SAC), l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) de la Diputació de 
Barcelona, la Finestreta Única Em-
presarial i l’oficina d’atenció al públic 
de l’empresa AGBAR, que sumen un 
total de 3.202 hores d’atenció.

Del total de visites, un 76% cor-
respon al Servei d’Atenció Ciutada-
na, que l’any passat va atendre 13.433 
usuaris i va realitzar 17.911 tramita-
cions. El temps mitjà d’espera de la 
ciutadania que es va apropar al SAC 
va ser de 3 minuts i 31 segons. D’al-
tra banda, cada usuari va requerir de 
mitjana un total de 7 minuts i 22 se-
gons per a cada atenció. 

Després del SAC, i en segon lloc, 
figuren les visites a l’ORGT, que re-
presenten un 12% del total. Aquest 
servei l’any passat va dur a terme 
2.182 tramitacions presencials. En el 
cas d’AGBAR, l’empresa concessionà-
ria del servei d’aigua potable, va aten-
dre un 6% de les visites a El Mirador i 
va realitzar un total de  1.050 tràmits 
presencials. Finalment, la Finestreta 
Única Empresarial i la Regidoria de 
Comerç també van dur a terme el 6% 
de les atencions restants. 

administració
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Torna la Festa de la Vellesa a l’Espai Tolrà

Dissabte passat unes 200 persones 
van poder assistir a la Festa de la 
Gent Gran, un dels grans esdeve-
niments adreçat als avis i àvies del 
municipi i que havia quedat tallat 
des del 2020 per culpa de la pan-
dèmia de la Covid-19 i que aquest 
any, amb la baixada de la incidèn-
cia del virus, finalment ha estat 
possible recuperar. Com s’havia 
anat fent anteriorment, la troba-
da, en forma d’esmorzar, va tenir 
lloc a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. 
L’acte va comptar amb l’assistèn-
cia de l’alcalde, Ignasi Giménez; el 
tinent d’alcalde de Drets Socials i 
Serveis a les Persones, Joan Creus, 
i el regidor de Cicles de Vida, Dani 
Pérez, a més de la presidenta de 
l’entitat que agrupa la gent gran 
de la vila, Montserrat Da Silva.

De fet, la qüestió més comen-
tada per tothom va ser que l’Asso-
ciació de Jubilats i Pensionistes de 
Castellar del Vallès i Sant Feliu del 
Racó va poder tornar a organitzar 

Aquest any la festa de la gent gran ha pogut recuperar-se després de dos anys d’absència per la pandèmia. || AJ. CASTELLAR

Unes 200 persones van aplegar-se a la celebració de l’Associació de Jubilats i Pensionistes

aquesta tradicional diada des de 
l’inici de la pandèmia. De mica en 
mica l’entitat va tornant a la nor-
malitat: el 25 d’abril també ja va 
poder recuperar la concentració 
de corals i el 2 de juliol està pre-

 Redacció

vist que se celebri el final de curs 
a l’Auditori Municipal Miquel Pont 
amb una mostra de les activitats 
que duen a terme, com ara teatre, 
coral, sardanes o sevillanes.

El que encara no s’ha pogut 

completar és l’obra de reforma i 
millora del casal de la gent gran 
de la plaça Major que, segons 
fonts municipals, s’ha endarre-
rit a causa de falta d’alguns sub-
ministraments.  

EDUCACIÓ | 16-27 MAIG

L’Escola Municipal de Música 
Torre Balada obrirà dilluns, 16 
de maig, la preinscripció a l’ofer-
ta formativa del centre per al curs 
2022-2023, que es podrà formalit-
zar fins al divendres 27 de maig.

L’escola facilita formació 
musical en diversos plans d’es-
tudi, que tenen estructures di-
ferenciades però que permeten 
la continuïtat de la formació de 
l’alumne ininterrompudament 
des dels tres anys. Els instru-
ments que es poden aprendre 
són: clarinet, flauta travesse-
ra, guitarra, bateria, saxo, baix 
elèctric, guitarra elèctrica, violí, 
viola, violoncel, piano, trompeta 
i cant modern. 

El centre ofereix programes 
formatius de diversos nivells, des 
del nivell de sensibilització per als 
més menuts fins a l’aula de música 
per a majors de 18 anys. A més, hi 
ha diversos grups i combos creats.
En aquest sentit, cal destacar que 
el curs que ve s’iniciarà una big 
band, a la qual s’hi podrà apuntar 
tothom que tingui un nivell mínim 
d’instrument (trompeta, trombó 
o saxofon).   || REDACCIÓ

Preinscripció 
a l’EMM 
Torre Balada

GENT GRAN | CELEBRACIÓ
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EDUCACIÓ | COMPROMÍS CÍVIC

Servei comunitari a Ràdio Castellar

Alumnes de 4t d’ESO de l’Institut 
Castellar han passat per Ràdio Cas-
tellar per portar a terme el seu servei 
comunitari. Després de dues jorna-
des en què professionals de l’emis-
sora municipal van passar per l’ins-
titut per parlar sobre els mitjans de 
comunicació, la ràdio i, concreta-
ment, els pòdcasts, els 22 alumnes 
participants van formar grups i van 
escollir temàtica per crear els seus 
propis pòdcasts.

De les diferents propostes que 
van sorgir d’una pluja d’idees, els 
joves van decidir tractar assump-
tes d’actualitat i relacionats amb la 
vila: els temes escollits han estat l’oci 
per a joves a Castellar, la vacunació 
per Covid-19, les criptomonedes i 
la pobresa a Castellar. Una vegada 
els alumnes van desenvolupar els  
temes –buscant informació relacio-

nada, realitzant entrevistes i creant 
el guió– van passar pels estudis de 
Ràdio Castellar per enregistrar els 
programes. A l’emissora van conèi-
xer les dinàmiques de gravació, per 
exemple com comunicar-se amb el 
tècnic o com fer una bona locució. 

En el pòdcast dedicat a l’oci 
del jovent a Castellar es pot escol-
tar una entrevista al regidor de Ci-
cles de Vida, Dani Pérez; al progra-
ma dedicat a les criptomonedes, 
els alumnes van decidir preguntar 
sobre aquesta temàtica al carrer i 
fer una tertúlia posterior tractant 
qüestions com, per exemple, l’ètica, 
i al dedicat a la Covid les alumnes 
van optar per enregistrar els testi-
monis de pares i mares sobre la va-
cunació. Els pòdcasts enregistrats 
es poden escoltar i recuperar al 
canal de Spotify de Ràdio Castellar.

El grup d’alumnes del pòdcasts de les vacunes en un moment de la gravació. || C. D. 

A la festa hi va haver diferents parades d’entitats i de tasts gastronòmics. || M. POVEDA

servei comunitari

El servei comunitari té per objectiu 
promoure que els alumnes de secun-
dària experimentin i protagonitzin 
activitats de compromís cívic alho-
ra que aprenen l’exercici actiu de 
la ciutadania i posen en joc els seus 
coneixements i capacitats al servei 
de la comunitat. El programa es du 
a terme mitjançant la metodologia 
d’aprenentatge servei, que combina 
processos d’aprenentatge i de ser-
vei a la comunitat en un sol projec-
te i permet que els participants es 
formin treballant sobre necessitats 
reals del seu entorn amb l’objectiu de 
millorar-lo. La dedicació horària al 
desenvolupament del servei comu-
nitari és de 20 hores, amb un mínim 
de 10 de servei actiu a la comunitat, 
tot i que amb la pandèmia el projec-
te s’ha hagut d’adaptar.  || C. DOMENE

Una vintena d’alumnes de l’INS Castellar passen per l’emissora municipal

Divendres l’Institut Castellar va ce-
lebrar una nova edició de la Festa 
de les Cultures amb una bona par-
ticipació de l’alumnat. Es tracta 
d’una festa emblemàtica del cen-
tre, que es va haver d’aturar per 
la pandèmia, però que ha tornat 
amb molta empenta i predisposició 
“tant per part dels alumnes, que 
han fet un concurs de samarretes 
per triar el logo guanyador, com 
pels mateixos comerços de Caste-
llar que ens han donat molts pre-
mis i el mateix professorat, que 
estava molt motivat”, admetia la 
coordinadora pedagògica del cen-
tre, Loida Perich, en una connexió 
en directe al programa La Redacció 
de Ràdio Castellar.  Entre els pre-
mis que han regalat els comerços 
hi havia llibres, roba, una bicicleta 
i fins i tot un televisor.

Hi va haver dues curses, una 
per a 1r i 2n d’ESO, i una altra per 
a batxillerat i professorat inclòs, 
amb un recorregut de 3 quilòme-
tres al voltant del centre educa-
tiu  i que va arribar fins al Mestre 
Pla. Els participants a la cursa te-
nien botifarrada –també en versió 
vegetariana–,  pastissos i creps. 
També hi van haver tallers de batu-
cada, sessions de bachata i zumba. 

CELEBRACIÓ | FESTA DE LES CULTURES

Una festa amb esport i 
gastronomia a l’INS Castellar

Els diners que s’han recollit amb la 
venda d’aliments servirà per al vi-
atge de 4t d’ESO a València. En un 
inici, la Festa de les Cultures tenia la 
intenció d’apropar diferents cultures 
a l’alumnat  i “ha anat canviant amb 
els anys. Li diem Festa de les Cul-
tures, però en realitat és una festa 
que també recull diners per a en-
titats benèfiques”, explica Perich. 
A la festa de divendres, hi va haver 
una paradeta de Suma+ Castellar 
que venia samarretes, i una altra del 
centre juvenil La Fàbrica que servia 
per donar els seus serveis, “una mica 
per acostar les entitats al centre i 
fer festa de primavera”. 

Naila Calderón, professora de 
llengua castellana de l’institut, va 
apuntar que “la festa és un reflex de 
tot el que tenim al centre, tant de 
cultura com d’esports”. La docent, 
que és el primer any que exerceix com 
a professora a l’INS Castellar, consi-
dera que iniciatives com la Festa de 
les Cultures serveixen per “fer cohe-
sió amb els companys i amb l’alum-
nat”. Calderón, que a més és tutora 
de 4t d’ESO, creu que la celebració 
també serveix perquè quan arribi el 
viatge de fi de curs, “ja s’hagi esta-
blert una certa confiança amb els 
alumnes”.   || REDACCIÓ 

educació
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És possible conèixer les plantes au-
tòctones  de Castellar a través d’una 
il·lustració científica i botànica? Cer-
tament és el que ha intentat el  pro-
jecte Flora de l’Institut de Castellar 
tenint com a referència el treball 
d’una il·lustradora de referència com 
és Blanca Martí, actualment coor-
dinadora del postgrau d’Il·lustració 
Científica de la Universitat de Giro-
na i la Fundació d’Estudis Superiors 
d’Olot.  El resultat es pot veure fins 
al 27 de maig a l’Espai Sales d’El Mi-
rador, de 8.30 a 20 h.

Aquest projecte ha implicat 
l’alumnat d’ESO i del batxillerat ar-
tístic i s’ha plantejat des de les ma-
tèries de visual i plàstica i dibuix ar-
tístic. “Hem començat el projecte 
aquest any, l’any que ve el tornarem 
a repetir amb una vinculació més 
articulada amb d’altres matèries”, 
assegura la professora Anna Maria 
Da Silva. L’itinerari del projecte ha 
transcorregut per conèixer la feina 
i tasques de Martí, així com la seva 
implicació en qüestions de la defen-
sa mediambiental. 

També ha inclòs l’observació i 
amb l’ajuda d’una app (Plantnet, un 
projecte informàtic d’identificació 
de plantes a partir de fotografies per 
aprenentatge automàtic) identificar 
les plantes autòctones i l’anàlisi d’il-
lustracions amb la intenció d’iden-
tificar els recursos més comuns en 
la producció gràfica d’il·lustració 
científica. 

Durant el projecte s’ha treballat 
força l’observació atenta de les espè-
cies per poder arribar a la creació de 
representacions graficoplàstiques 
de qualitat. Com a tècniques s’han 
fet servir llapis de colors, aquarel-
les i antotipia (fotografia sostenible). 
“Hem començat a fer il·lustració 
botànica, que és un camp de les 
arts que s’explora molt poc”, afe-
geix Da Silva, que explica que “es 
tracta d’obrir una mica el món de 

Conèixer les plantes a través de l’art
El projecte Flora permet veure les espècies autòctones amb il·lustracions a l’Espai Sales

  Jordi Rius

l’art a l’alumnat des dels primers 
cursos de l’ESO, perquè quan hagin 
de triar el batxillerat, aquest pugui 
ser l’artístic, i també puguin veure 
diversos camps com el disseny de 
moda o el gràfic”.

Els alumnes d’ESO i de batxi-
llerat artístic de l’INS Castellar han 
respost molt bé a la iniciativa per-
què han pogut iniciar el projecte i 
veure “com és el dia a dia d’una il-
lustradora científica, saber què 

Dues alumnes del batxillerat artístic i les professores del Departament de Dibuix amb il·lustracions de la mostra. || INS CASTELLAR

EDUCACIÓ | MAIG-JUNYINSTITUT CASTELLAR | EXPOSICIÓ A ESPAI SALES

Els sindicats educatius de Catalu-
nya han convocat quatre jornades 
de vaga a l’ensenyament al maig 
i juny del 2022. Són els dies 17 de 
maig, de 8 a 10 h; el 25 de maig, tot 
el dia; el 2 de juny, de 8 a 10 h, i el 9 
de juny, tot el dia. Els docents fan 
una crida a aturar l’activitat i re-
petir les mobilitzacions dels cinc 
dies de vaga del març, i es torna-
ran a convocar manifestacions al 
carrer el 25 de maig i el 9 de juny, 
els dos dies que la vaga a les esco-
les serà durant tot el dia. Abans, el 
14 de maig, sindicats, estudiants i 
famílies també han convocat una 
manifestació a Barcelona en de-
fensa de l’educació pública i con-
tra la gestió del conseller Josep 
Gonzàlez-Cambray.

Les convocatòries de vaga 
arriben després que Educació 
ha decidit tirar endavant l’avan-
çament del curs escolar 2022-23 
i no s’hagi reduït l’hora lectiva 
dels docents a primària i secun-
dària a més de trencar negociaci-
ons. Els sindicats també demanen 
revertir les retallades de cara al 
curs que ve i estabilitzar la plan-
tilla interina.

A  part d’aquestes jornades 
d’aturades, els representants dels 
docents tampoc no descarten una 
vaga indefinida coincidint amb el 
final del curs, tal com ja va avan-
çar el sindicat Professors de Se-
cundària. Fins i tot, apunten la 
possibilitat de fer aturades també 
al setembre, coincidint amb la re-
presa de les classes.   || REDACCIÓ

Nova 
tongada 
de vagues

és una il·lustració i allò que no és”, 
i han pogut veure pas a pas com es 
fa la il·lustració científica i botànica. 

De cara l’any que ve, no es des-
carta convidar la mateixa il·lustradora 
científica a Castellar del Vallès ja que 
el projecte es vol reprendre el curs 
que ve. “De moment aquest curs ja 
hem plantat la llavor, que ja donat 
els seus fruits a través d’aquesta 
exposició que es pot veure a l’Espai 
Sales”, conclou Da Silva.  

educació actualitat
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caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

 Ignasi Giménez*

poc a poc anem recu-
perant la immensa ma-
joria de les activitats 
que la pandèmia ens va 
obligar a ajornar. 
Aquest diumenge, 15 

de maig, és el moment d’una de les 
trobades més nostrades: l’Aplec de 
Castellar Vell.
La seva 42a edició, després de dos anys 
de parèntesi, retorna amb tota l’es-
plendor i amb les activitats habituals.
Recuperarem el tradicional concurs 
d’arrossaires, el concurs de creacions 
de flors boscanes que proposa l’Escola 
Nocturna, els jocs de cucanya a càrrec 
de Colònies i Esplai Xiribec i les actu-

A
Torna l’Aplec de Castellar 
Vell! 

Aquest terme ja fa anys que va 
aparèixer per designar una ‘emis-
sió d’àudio o audiovisual emma-
gatzemada a internet com a arxiu 
digital, sovint formant part d’una 
sèrie, que l’usuari es pot descarre-
gar a l’ordinador o en un dispositiu 
mòbil i reproduir-la quan vulgui’ 
però inicialment la forma propo-
sada per a aquest mot provinent 
de l’anglès s’escrivia sense ac-
cent (podcast). Aquest abril, però, 
arran de la pervivència de l’ús de 
la paraula s’ha adaptat al català i 
tenint en compte que és una pa-
raula plana s’ha recollit amb ac-
cent: pòdcast. 

(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. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Pòdcast 

El 6 de maig l’institut Castellar va celebrar la Festa de les Cultures. Una festa emblemàtica del nostre centre, 
que aquest cop, ha tingut més sentit que mai. La Festa de les Cultures 2022 ha suposat la tornada a la normali-
tat, gaudir d’aquelles activitats que ens uneixen com a comunitat i compartir moments que fan perdurar bons 
records entre nosaltres. Els adolescents han estat els grans oblidats durant la pandèmia i recuperar festes, 
colònies i tradicions té un valor molt important. Volem donar les gràcies a tot el professorat, personal no do-
cent i alumnat del centre per la seva entrega en la preparació de la festa. A l’AFA per la seva col·laboració; a la 
Fàbrica i a SUMA per venir a formar-ne part. A l’Ajuntament  i la Diputació per l’aportació de material. Però 
volem donar unes gràcies molt especials al comerç de Castellar, que de manera desinteressada també han de-
sitjat que la festa entri al poble. Òptica Optimon, Sevenstars, Papereria Vallès, Esports Castellar, Mixo and 
Quissos, Kids and Us, CM62 Informàtica, Joguines Stop, Calissó de can Roca, La Centraleta, Llibreria Nobel, 
Candelsa, Parafarmàcia Nut, Disscopi, Team Marcas Esport, Frankfurt la Bocateria, Terra Marina i Cal Ca-
milo. Moltes gràcies. || TEXT I FOTO.: INS CASTELLAR

Agraïment de l’Institut Castellar

LA FOTO

Ha estat bé arranjar l’asfalt del Passeig, 
ha dignificat l’entrada del poble. En es-
trenar-lo vaig notar un fimbreig en el 
cotxe i al fixar-m’hi  bé vaig constatar 
que l’asfalt té moltes rugositats, com si 
no estigués correctament allisat, cosa 
impensable perquè els tècnics de Via 
Pública estic segur que han fet i donat 
per bo el control de qualitat. De tota 
manera potser caldria revisar-ho, no 
fos cas que d’aquí poc calgués una nova 
actuació amb diners públics.

Hi ha una relació entre l’estructura de 
la seva cara i la manera peculiar de ser 
d’una persona. Ho estudia la morfop-
sicologia.
Sense estudis ni preparació especials 
tothom sap quan una cara expressa 
amor, odi, alegria, pena, plaer, dolor, qui-
etud, impaciència, simpatia, antipatia, 
calma, agressivitat, etcètera.
Observant els detalls de la cara i els 
tics especials podem fàcilment deter-
minar els sentiments d’una persona en 
tot moment.
L’especialista preparat pot avançar més, 
analitzant detalladament la zona dels 
ulls, els traços de la forma de la boca, el 
traç del perfil del rostre i la zona d’ar-

Atribuir per sistema els esguerros que 
els detractors de la llibertat per Cata-
lunya han comès des de fa anys a qui 
no ens agrada que ens controli, és una 
criaturada, si més no, miopia. Qui per 
norma veu la palla a l’ull del veí és que 
no s’adona de la biga que té al propi 
ull. Cal més objectivitat i autocrítica. 
Avui va de l’espionatge amb Pegasus. 
Dues observacions: el govern d’ales-
hores ara calla, i sabem que qui calla 
atorga, encara que alguna raó de pes 
deuria tenir per permetre-ho. També  
és clar que no es podien imaginar que 
l’intent de proclamar la independèn-
cia fos un joc de pati, com han raonat 
diversos crítics de retirada indepen-
dent. Per tant, la previsió política de 
l’Estat va actuar com calia, malgrat la 
dubtosa constitucionalitat dels límits 
que ara apreciem. Per descomptat que 
caldrà donar explicacions. Així que a 
veure si ens deixem d’una vegada de 
sentir-nos víctimes, no sempre inno-
cents, senyalant qui no toca i donant 
per suposada la instigació d’altres 
accions de dubtosa autoria o caient 
a l’extrem de comparar el que va fer 

Entapissat del Passeig

Ja sap què expressa la 
seva cara?

Quina genialitat

 Dr. Josep Maria Montané

  Antoni Comas

  JosepManel Martí S.

Artur Ramon Navarro és acadèmic de la Reial Acadèmia de Ciències i 
Arts de Barcelona i, alhora, és antiquari i divulgador apassionat de la 
història de l’art. Aquesta capacitat divulgativa va brillar especialment 
en la conferència Les segones avantguardes a Catalunya, que ens va ofe-
rir dimarts passat a l’Aula de Castellar. 
Va centrar-se en l’art que es va produir en el període històric de després 
de la Guerra Civil fins als anys 60. Va destacar la figura de Tàpies, pare 
de l’Informalisme, i va analitzar la trajectòria d’altres artistes menys co-
neguts, però també importants, com Guinovart, Subirachs, Ràfols-Ca-
samada, Hernàndez Pijuan, entre d’altres. És de remarcar l’esperit crí-
tic amb què va valorar la personalitat artística de Tàpies, un pintor que 
ha volgut tant invisibilitzar la seva etapa realista, com imposar el seu in-
formalisme matèric i abstracte als artistes de la seva generació. Sense 
deixar de considerar la importància rellevant de Tàpies, Artur Ramon 
va posar en evidència el seu estancament artístic i un protagonisme que 
no ha deixat espai a altres artistes importants.
Són remarcables les col·laboracions radiofòniques d’Artur Ramon al 
programa de Josep Cuní a SER Catalunya. I cal destacar els seus llibres 
Ofici d’Antiquari, Nada es bello sin el azar, Les obres mestres de l’art català: 
el museu imaginari d’Artur Ramon, Museu Nacional d’Art de Catalunya: un 
itinerari, Art trobat. || TEXT: L’AULA I FOTO.:  FRANCESC VILACLARA

Les segones avantguardes a Catalunya. Una visió 
crítica i divulgativa

acions de les colles del Ball de Bas-
tons, el Ball de Gitanes, els Castellers 
de Castellar i els Gegants de l’Esbart 
Teatral de Castellar.
Completa l’oferta d’activitats la tro-
bada oberta Urban Sketchers Dibui-
xant Castellar, organitzada pel Centre 
Excursionista, i el concurs de dibuix 
per infants.
El Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu 
d’Història, d’altra banda, farà dues vi-
sites guiades a l’interior de l’ermita de 
Castellar Vell a càrrec de l’arqueòleg 
Jordi Roig.
L’Aplec de Castellar Vell és una ocasió 
magnífica per trobar-nos amb els nos-
tres veïns i veïnes en un ambient festiu 
i en un entorn privilegiat. Però, i això 
és encara més important, també és 
una oportunitat de reafirmar la nos-
tra identitat com a castellarencs i cas-
tellarenques.
Des d’aquestes pàgines m’agradaria 
animar-vos a tots i totes a participar 
en la trobada, amb l’esperit de germa-
nor que ens defineix.
També vull aprofitar per agrair a totes 
les persones que han participat en 
aquesta nova edició tot l’esforç que han 
fet perquè sigui un dia rodó.
Apropeu-vos a Castellar Vell a men-
jar un bon arròs i a gaudir de la festa 
i l’ambient!

*Alcalde

rugues de la cara.
En el tracte amb les persones del seu en-
torn pot aplicar els coneixements mor-
fològics i podrà comprendre’ls millor.
Els actors són uns especialistes en do-
mini facial per interpretar millor els 
seus papers i donar més credibilitat 
als seus personatges.

Ucraïna per lliurar-se democràtica-
ment del jou rus amb el que es volia fer 
aquí. No és el mateix, que no, que no i 
que no, com cantava en Pere Tàpies. 
En canvi aquí, alguns polítics sense 
manies van demanar la intervenció 
mediàtica russa al seu favor i encara 
hi ha qui ho justifica. Ai, la biga a l’ull! 
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opinió

s l’any 1979, en plena 
Transició. Ara fa 42 
anys el canvi de nom 
d’un carrer va en-
frontar els veïns del 

carrer Francesc Layret. Però, per 
quin motiu?
A finals de l’any 2013, en aquest ma-
teix espai, vaig publicar un article 
en què explicava els canvis de nom 
dels carrers de la vila. Amb l’arri-
bada de la República l’any 1931 el 
consistori presidit per Antoni Tort 
acordava, per unanimitat,  rotular 
els carrers de la zona coneguda com 
a Camp Senyó; un d’aquests carrers 
era un carrer sense nom, un carrer 
sota La Rabassada que arribava fins 
al carrer del Dr. Pujol, com a carrer 
de Francesc Layret. Després de la 
finalització de la Guerra Civil el car-
rer es va passar a anomenar Libe-
ración, i a finals del franquisme ja 
s’havia catalanitzat i era conegut 
amb el nom d’Alliberació.
Així, en un escrit aparegut a Forja 
el 14 de juliol del 1979 un article de 
P. i P. diu: “L’Ajuntament ha fet una 
consulta als veïns del carrer Libe-
ración per tal de retornar el nom 
anterior, Francesc Layret. Alguns 
veïns no hi estan d’acord, d’altres 
que això és un nom polític; alguns 
pregunten qui era...”.
En l’escrit, com altres apareguts 
anteriorment donant a conèixer 
els trets més destacats de diferents 
polítics catalans, glossa la figura 
de Layret.
El 15 de setembre del mateix any es 
publica també a Forja l’escrit d’im-
pugnació que fan els veïns del carrer 
de la Liberación a la resolució presa 
per l’Ajuntament de Castellar. Així, 

  ‘Streetpoly’. || JOAN MUNDET

El conflicte dels noms

É PLAÇA MAJOR

SÍLVIA SÁIZ
Arxivera Municipal

“Els noms dels 

carrers també 

formen part de la 

història i la cultura 

d’un poble”

en nom i representació de la quasi 
totalitat dels veïns ho signen i l’apro-
ven. El 23 d’agost es va celebrar una 
reunió a l’Ajuntament per tal de bus-
car un tercer nom per substituir als 
proposats que no tingués cap caire 
ni recordança política. Però el dia 31 
d’agost l’Ajuntament, en sessió ple-
nària, resol posar el nom de Fran-
cesc Layret al carrer. Els veïns volen 
constatar, per damunt de tot, que el 
nom del carrer no ha de pertorbar 
la bona convivència d’unes perso-
nes que viuen en un cercle tan re-
duït ni menys despertar recels en la 
manera de pensar de cada individu. 
Així, com a tercer nom neutre i po-
pular, proposen els noms de Pom-
peu Fabra i Migjorn.
En un escrit publicat també a Forja 
del 22 de setembre, l’Ajuntament 

contesta als veïns del carrer i exposa 
les seves raons per designar el car-
rer amb el nom de Francesc Layret. 
En el cas de Castellar hi havia un in-
tent de canviar 14 carrers i després 
d’efectuar una consulta als veïns 
afectats, en gairebé tots es va arri-
bar a un acord menys en el cas del 
carrer Liberación. Atès que els veïns 
no es posaven d’acord es va acordar 
una reunió informativa amb l’Ajun-
tament però sense capacitat decisò-
ria. Considerant tots els aspectes, 
l’Ajuntament acorda retornar al car-
rer Liberación el seu nom anterior, 
el de Francesc Layret, el primer que 
va tenir quan es va inaugurar i que 
es considera encara vàlid. L’Ajunta-
ment conclou dient que: “Els noms 
dels carrers també formen part de 
la història, de la personalitat i de la 

cultura d’un poble i creiem que és 
signe d’estima a un poble conser-
var-los i no canviar-los per motius 
purament personals. Aquest és el 
criteri de tot l’Ajuntament actual, 
conscient que en aquest cas creiem 
que hem posat els interessos de tot 
el poble per damunt d’uns interes-
sos particulars, tal com considerem 
que és la nostra missió”.
En la mateixa publicació i en la dife-
rents dates, en diverses cartes al di-
rector, veïns del carrer donen suport 
a la recuperació del nom del carrer 
com a Francesc Layret.
Avui, quaranta-dos anys més tard, 
aquesta polèmica està totalment su-
perada. El nom de Francesc Layret 
no el qüestiona ningú, i el nom de 
Pompeu Fabra dona nom a una plaça 
a Can Carner. Tots contents, oi?

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

60.000 
visites web mensuals

NOTA DE CONDOL
RICARD TORRENTS CASTELLET

Extreballador de l’Ajuntament de Castellar del Vallès 

en tasques de vigilància forestal

Va morir l’11 de maig passat als 65 anys

L’alcalde, regidors/es i treballadors/es de l’Ajuntament de Castellar 

expressen el seu més sentit condol 

i s’uneixen al dolor de la seva família.

Castellar del Vallès, maig de 2022
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Prendre consciència dels accidents de trànsit
SEGURETAT VIAL  | ‘CANVI DE MARXA’

Els joves van escoltar el testimoni de Xavi Romero, que va patir un accident de moto. || J. R.

“La vida val la pena i heu de tenir 
en compte que el nostre cos és molt 
fràgil”, advertia dimecres Xavi Ro-
mero, que va tenir un accident de 
moto i es va trencar tres vèrtebres, 
amb la mala fortuna que li van sec-
cionar la medul·la espinal. Romero 
és un dels testimonis de l’activitat 
educativa Canvi de marxa, impulsa-
da per la fundació privada Mutual de 
Conductors i adreçada als joves que 
estan fent batxillerat. Dimecres van 
assistir  els joves que estan fent pri-
mer de batxillerat a l’Institut Puig 
de la Creu.

La proposta, que compta amb el 
suport del Servei Català de Trànsit i 

amb la col·laboració de l’Ajuntament, 
la policia local i els Bombers Volun-
taris de Castellar, tenia per objectiu 
conscienciar els joves sobre les cau-
ses i les conseqüències dels accidents 
de trànsit, així com fomentar conduc-
tes responsables i d’autoprotecció.

 L’activitat comença amb la re-
presentació fictícia d’una conversa 
entre dues germanes, una de les quals 
presencia un accident de trànsit quan 
es dirigeix en cotxe cap a la discoteca 
i truca l’altra per explicar-li la situa-
ció. Durant el relat, s’intercalen ví-
deos informatius i també testimonis 
reals d’un policia local, un bomber, un 
membre del Sistema d’Emergències 
Mèdiques i els testimonis reals d’una 
persona que ha patit un sinistre –el 
cas de Xavi Romero– i el del famili-

  J. Rius ar d’una víctima. “La intervenció 
dels actors és l’única que és falsa, 
la intervenció dels professionals i 
els altres testimonis és totalment 
real”, advertia el responsable d’ac-
tivitats de la Fundació Mutual de 
Conductors, Josep Maria Ambròs. 
El relat esfereïdor que van fer el po-
licia local de Castellar,  Antonio Gar-
rido, i Cisco Altarriba, fins ara cap 
dels Bombers Voluntaris, sobre dos 
accidents a la C-1415a va aixecar els 
aplaudiments dels joves assistents.

Segons Ambrós, periòdica-
ment es fan estudis que assenyalen 
“el 95% dels enquestats que han 
participat en l’activitat en surten 
molt impactats i el 65% ha mani-
festat que canviaran la seva con-
ducta respecte al fet de conduir”.

Cisco Altarriba i Conrad Llauradó seran guardonats aquest divendres. || ARXIU

DISTINCIÓ | SEG. PÚBLICA

Guardó a 
dos bombers 
de Castellar
Avui dos bombers de Castellar rebran 
un guardó de l’Institut de Seguretat Pú-
blica de Catalunya. Seran Cisco Altarri-
ba, cap del parc dels Bombers Volunta-
ris fins fa dos mesos, quan Oriol Garcia 
en va agafar el relleu, i Conrad Llauradó.

En el cas d’Altarriba, rebrà la Me-
dalla d’Or per la seva trajectòria de 35 
anys al cos de bombers i una felicitació 

per haver participat a títol personal, 
amb el seu camió, en tasques de protec-
ció civil durant la pandèmia. Per exem-
ple, en el dispositiu de desinfecció d’una 
residència de Sabadell o com a trans-
port a l’hotel de la ciutat veïna que acollia 
pacients amb Covid-19. “Em fa molta 
il·lusió. Era una de les fites per com-
plir com a bomber”, assegura. Altar-
riba fa 37 anys que és bomber a Caste-
llar i forma part de l’equip fundacional 
del Parc de Bombers Voluntaris de la 
Vila. Enguany, la cerimònia aplegarà 
els professionals que havien de rebre el 
guardó l’any passat –com Altarriba– i 
els d’aquest any, perquè el 2021 l’acte no 
es va celebrar a causa de la pandèmia.

Quant a Conrad Llauradó, que fa 

més de dues dècades que és bomber 
de la vila, rebrà una Medalla de Plata 
per Servei Excepcional per haver sal-
vat un infant de quatre anys de morir 
ofegat a l’Ametlla de Mar. Va ser el 27 
de juliol del 2021, quan el castellarenc 
es trobava a la piscina d’un hotel de la 
localitat del Baix Ebre, i va detectar un 
infant amb símptomes d’ofegament. El 
va treure de la piscina i va practicar-li 
les maniobres de suport vital bàsic fins 
que el va reanimar. Paral·lelament, però 
en un acte de la Regió d’Emergències 
Metropolitana Nord, els bombers cas-
tellarencs Oriol Garcia, l’actual cap del 
parc, i Meritxell Homet, rebran la Me-
dalla de Bronze pels vint anys de servei 
al cos.  || ROCÍO GÓMEZ

L’Auditori acull l’activitat educativa ‘Canvi de marxa’ organitzada per la Fundació Mutual de Conductors i adreçada als joves

actualitat
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Treballar i creure per seguir somiant

Tres finals resten a la UE Castellar 
per poder somiar amb el retorn a Pri-
mera Catalana, després de l’exhibició 
aconseguida en la segona part contra 
el Can Trias, en què els blanc-i-ver-
mells van aconseguir remuntar un 3-1 
advers arrossegat de la primera part i 
sobreposar-se a un empat a quatre que 
va semblar definitiu. L’equip va creure, 
va treballar i va sumar tres punts que 
serveixen per dependre d’ells mateixos 
en l’ascens de categoria, després d’un 
nou empat de la Pirinaica.

La recuperació en les últimes jor-
nades d’un equip que sempre ha cregut 
en les seves possibilitats els ha fet re-
muntar el vol just en el mateix moment 
en el qual la Pirinaica ha començat un 
declivi que dura cinc jornades, en què 
només ha sumat dos punts i ha dinami-
tat una diferència que va arribar a ser 
de 13 punts amb el tercer classificat.

El partit a Viladecavalls era una 
arma perillosa per als de Juan Antonio 
Roldán i Santy Fernández. S’enfronta-
ven a un equip a què quedava un únic 
cartutx per salvar la categoria, i ells es-
taven obligats a guanyar si volien man-
tenir opcions per ascendir. I aquest pe-
rill es va veure des del minut tres, en què 
una errada defensiva va significar un 
gol que els va deixar gelats.

Tot i això, el domini era per als 
castellarencs, que tot i no aconseguir 
la verticalitat que volien, eren capaços 
d’arribar a porteria en diverses ocasi-
ons clares, però era un xut especta-
cular d’Óscar Árias des de més enllà 
dels 25 metres el que servia per em-
patar. El partit tornava a començar, 

Els jugadors de la UE Castellar celebren el cinquè gol, que va culminar una remuntada èpica contra el Can Trias. || A. SAN ANDRÉS

La UE Castellar guanya 4-5 el Can Trias i ja depèn d’ella mateixa per a l’ascens. El club fa una crida per al partit de dissabte

però una transició ràpida del Can Trias 
era el 2-1, que va deixar bocabadats els 
blanc-i-vermells al 30’. Un drama que no 
s’acabava aquí, ja que quatre després, 
els locals aconseguien un gol de factu-
ra impecable per fer el 3-1. Els blanc-i-
blaus s’ho creien més i els visitants mar-
xaven al vestidor amb cares llargues.

La segona part s’havia de con-
vertir en un manual de joc blanc-i-ver-
mell, d’aquells de gravar en vídeo i en-
senyar als infants. El Can Trias no les 
veia veure, amb David López i Marc 
Ruano desbordant les bandes, un cen-
tre del camp comandat per un Saave-

 Albert San Andrés

dra impecable i un Estrada molt físic 
recuperant pilotes al mig camp. 

Però passaven els primers 15 mi-
nuts i l’equip començava a perdre la pa-
ciència, amb dos travessers i multitud 
d’ocasions fallades. Però Ruano (67’) , 
entre cames i defenses, era capaç de 
retallar diferències, el punt necessari 
per arrencar la remuntada. Un desbo-
cat David López va engaltar una volea 
increïble dins de l’àrea, amb un mo-
viment aeri d’autèntic crack –segu-
rament el seu millor gol amb el Cas-
tellar– que servia per empatar dos 
minuts després.

Però amb el 3-3 l’equip va conti-
nuar tenint fam de guanyar, enviant 
de nou la pilota al travesser i bolcats 
completament en atac. Era el lateral 
Joel Castilla qui va completar el deliri 
amb el 3-4 al 77’, després de jugar un 
partit sense descans, en què es va in-
corporar des del lateral a l’atac, recor-
dant el Dani Alves dels bons temps.

Els de Viladecavalls no volien 
perdre els tres punts i en el 88’ van 
aconseguir empatar a quatre, en un 
dels primers xuts de perill de la sego-
na part. Les cares eren d’incredulitat, 
però l’equip encara no ho havia dit tot.

Ruano va fallar dues ocasions 
clares en el temps de descompte, però 
els ànims dels seus companys van fer 
que ho intentés una tercera, rematant 
una assistència de Joel i fent trontollar 
tot el carrer Isaac Albéniz de Vilade-
cavalls amb el 4-5. Una èpica que feia 
temps que no vivia el Castellar, digna 
dels millors partits i que serveix per fer 
créixer encara més la moral d’un equip 
amb força i que vol lluitar fins al final.

L’empat sense gols de la Pirinai-
ca a casa amb el Natació Terrassa, va 
ser el resultat necessari per depen-
dre d’ells mateixos en l’ascens, ja que 
de les tres jornades que resten, una és 
l’enfrontament directe amb els man-
resans en dues setmanes.

“Ha estat un partit una mica 
boig, que no és el que nosaltres bus-
càvem. Però amb tranquil·litat, pos-
sessió de pilota i joc ràpid s’ha capgi-
rat. No era el guió que volíem, però 
hem aconseguit la victòria gràcies a 
treballar i a creure fins al final, i hem 
sumat tres punts molt importants. 
Hem d’anar partit a partit”, va expli-
car el defensa Rodri després del partit.

crida a l’afició

A la Unió Esportiva li resten tres finals 
si vol ascendir: dissabte contra el Giro-
nella, al camp de la Pirinaica i de nou 
al Cortiella amb el campió ja ascendit, 
el Sabadell B.

Per aquest motiu, des del club es 
fa una crida per omplir el Joan Corti-
ella aquest dissabte (17.00 h, entrada 
gratuïta), per afrontar els 90 minuts 
amb l’escalf de l’afició i poder reviu-
re tardes màgiques com la del Bosc 
de Tosca, que va significar l’ascens 
fa sis temporades.  

El CB Castellar no va poder supe-
rar el CN Tàrrega a domicili i és el 
cuer provisional del grup 9 de la 
fase de permanència. Els de Quim 
P. Alarcón van caure per 71 a 60 
en la segona visita a les Terres de 
Ponent, en un partit en què només 

es va avançar durant els primers 
cinc minuts de partit. Amb el partit 
molt igualat al descans, el tercer 
quart va ser el de la desfeta amb 
un parcial de 24-12. La reacció de 
l’últim període no va ser suficient 
per sumar la segona derrota.

El CB Castellar cau 
a Tàrrega (71-60)
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Això és el ‘futsal Champagne’!
L’FS Castellar es proclama campió de Lliga després de superar per 4-5 el Ràpid Santa Coloma i imposar el seu domini 

El concepte de futbol Champagne va 
néixer als anys 50 en la regió de la 
Xampanya-Ardenes, a menys de 200 
km de París, on l’Stade de Reims, un 
dels grans del continent en aquell mo-
ment, va mostrar el seu futbol vistós al 
món amb jugadors com Fontaine, Mu-
ller, Piantoni, Kopa i Vicent, va arribar 
a jugar finals de la Copa d’Europa i a 
guanyar diversos títols a França. Des 
de llavors, el futbol Champagne es va 
convertir en una definició que agluti-
na el joc exquisit, amb molta vistositat, 
possessió i amb més importància del 
talent que del físic. Una definició exac-
ta del que ha fet l’FS Castellar aquesta 
temporada i que l’ha portat a guanyar 
la Lliga i ascendir a Tercera divisió, can-
viant la definició a futsal Champagne.

I és que aquest equip s’ha sabut 
reformular per complet per arribar 
a uns nivells d’excel·lència que no es 
veien des de fa molts anys, ja que ha 
passat de ser un equip més a dominar 
per complet la categoria. L’aposta pels 
valors del club taronja han conformat 
un conjunt gairebé perfecte en tots els 
àmbits, deixant de banda l’aspecte del 
joc més físic –el més comú en categori-
es baixes– i apostant per un joc alegre i 
despreocupat. El mateix que va fer Al-
bert Batteux a l’Stade de Reims ho ha 
reproduït Darío Martínez al Castellar, 
amb la curiositat que tots dos van ser 
jugadors de l’equip abans de passar a 
la banqueta.

La cirereta del pastís va ser el 
partit contra el Ràpid de Santa Colo-
ma, el segon classificat del grup, i que 

 Albert San Andrés

L’FS Castellar del ‘futsal Champagne’ és campió de Lliga, una setmana després d’ascendir de categoria. || CEDIDA

es jugava l’ascens a Tercera. Un equip 
que necessitava la victòria per mante-
nir la posició, contra un FS Castellar 
que només necessitava un punt per 
ser campió.

L’equip, però, no va voler trencar 
la ratxa, cosa que demostra que és el 
millor equip de la categoria amb un par-
tit de menys a més per sumar els tres 
punts. Els taronges van començar ca-
ient al minut dos, però van capgirar el 
marcador només dos minuts després 
per arribar al descans amb un 2-3 fa-
vorable. En la represa, l’equip va do-
minar el lluminós en tot moment i va 
arribar al 4-5 final.

Amb aquesta victòria, l’equip 
suma 13 partits consecutius sense per-
dre, amb 12 victòries i només un empat, 
i és a 11 punts del seu perseguidor, el Pa-
rets, quan resten nou punts per jugar.

L’emoció en la categoria resta ara 
en quin serà l’equip que acompanyarà 
el Castellar en l’ascens a tercera divisió, 
amb el Parets, el Vacarisses i el Ràpid 
en la lluita i amb un Castellar campió 
que està culminant una de les millors 
temporades de la seva història.

A falta de tres jornades pel final, 
l’equip suma un total de 21 victòries, 
un empat i només tres derrotes, i és el 
segon màxim golejador de la catego-
ria i el segon menys golejat, amb Gui-
llem Ramiro com a màxim golejador 
amb 28 gols. Unes xifres que milloren 
les aconseguides per l’equip de Borja 
Burgos, que fa unes temporades també 
va aconseguir l’ascens i la classifica-
ció per a la final de la Copa Catalunya.

Benvinguts a l’era del futsal 
Champagne. Benvinguts a la nova era 
de l’FS Castellar.

Als èxits dels dos sèniors 
s’ha de sumar el de l’equip 
júnior que participarà amb 
els 24 millors equips del país 
en la fase final del Cam-
pionat d’Espanya que es 
disputarà a Santiago de 

El vòlei en un 
moment dolç

Compostel·la del 25 al 29 de 
maig. L’equip entrenat per 
Paula Osorio disputarà una 
primera fase de grups i la se-
gona amb eliminatòries. Pel 
que fa als sèniors, el mascu-
lí va guanyar per 0-3 el CEV 
l’Hospitalet, el mateix resul-
tat que va aconseguir el fe-
mení contra el CV AA Llars 
Mundet.
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Després d’una temporada impeca-
ble, el primer equip del Club d’Es-
cacs Castellar ha guanyat el títol de 
Lliga de segona categoria, assolint 
l’ascens a primera. A més, el con-
junt format per Víctor Rivas, Jaume 
Guash, Xavier Torrents, Marc Tor-
ralba, Iveljic Sladjan, David Carbó, 
Olga Pau, David Carbó (fill) i Nil 
Iglesias també va tenir una actua-
ció destacada en la Copa Catalana 
celebrada a Sabadell, on es va clas-
sificar per a la fase final que es dis-
putarà a Barcelona.

Pel que fa a la base, el jugador 
Nil Iglesias ha aconseguit la classifi-
cació per a la fase final dels campio-
nats d’Espanya sub-8.  || REDACCIÓ

Ascens del Club d’Escacs a Primera
El Club d’Escacs Castellar aconsegueix l’ascens a Primera Catalana

ESCACS | C. DE CATALUNYA

L’atleta màster del Club Atlètic Castellar 
Joan Bea s’ha proclamat campió de Cata-
lunya de pentatló de llançament a Palafru-
gell, sumant un nou títol al seu extens pal-
marès. Bea, que ho aconsegueix després 
de superar diverses lesions greus, va ser el 
millor en el còmput global de les cinc pro-
ves, ja que va aconseguir 49,49 m en mar-
tell, 10,70 en pes, 31,82 en disc, 32,02 en ja-
velina i 14,40 en martell pesant de 15,88 kg. 

En el mateix escenari, la sub-18 Paola 
Clermont va tornar a superar el rècord del 
club dels 800 m, amb un temps de 2:23,77 
s. A Vilanova i la Geltrú, Laia Rivera va 
guanyar en llançament de pes, de mane-
ra que va superar el rècord del club amb 
12,00 m, la mínima pel campionat d’Espa-
nya sub-16.  || REDACCIÓ

Joan Bea, campió de 
Catalunya màster 

ATLETISME | CA CASTELLAR

Dimecres, 5 de maig del 2022, es va 
presentar una nova junta del Cen-
tre Excursionista de Castellar. En el 
marc de la convocatòria de l’assem-
blea general de socis de l’entitat, i 
de l’assemblea extraordinària per 
designar nova junta després que el 
mes de gener se n’hagués de consti-
tuir una provisional per la renúncia 
precipitada de la presidència ante-
rior, a partir d’aquest mes de maig 
entomen el mandat durant quatre 
anys els representants següents: 
Carme Pelayo Moreno (presiden-
ta), Patrícia Piñol Garcia (vicepre-
sidenta primera), Rafel Serra Lla-
nas (vicepresident segon), Josep 
Serrà Gili (tresorer) i Montserrat 
Arderius Matas (secretària). 

La junta que s’ha constitu-
ït vol fer èmfasi i seguir intentant 

Nova junta al CEC

La nova junta al CEC; d’esquerra a dreta, Rafa Serra, Montse Arderius, Patrícia Piñol, Carme Pelayo i Josep Serrà. || M. ANTÚNEZ

L’equip inicia el mandat a l’entitat per a 4 anys

EXCURSIONISME | CE CASTELLAR

l’increment de socis, “que és un 
repte que ja venia de juntes an-
teriors”, apunta Pelayo. També 
vol potenciar el nou esplai Corri-
ol, “que hem encetat fa molt poc 
i que volem donar a conèixer al 
poble perquè el màxim de nens 
possible puguin gaudir d’aquest 
esplai innovador”, afegeix la nova 
presidenta. En aquest sentit, l’es-
plai vol ser un punt de trobada per 
a infants de 6 a 11 anys que vulguin 
iniciar-se en el món del muntanyis-
me a través d’unes eines de treball 
lúdiques i educatives pensades en 
aquest sentit. 

El fet que tres dones es posin 
al capdavant de l’entitat suposarà, 
segons la presidenta, un canvi. “La 
mirada d’una dona és molt dife-
rent en tots els sentits, cosa que 

no vol dir que els homes no ho 
facin bé i que no treballin, però 
sí que és veritat que les dones 
tenim una mirada diferent”. A 
més, cal destacar que una de les 
dones que s’incorpora a la junta 
és jove, “i això serà un puntal 
d’aquesta nova junta, per demos-
trar que aquí també hi ha lloc per 

als joves”. 
Actualment, el Centre Excur-

sionista de Castellar compta amb 
920 socis, aproximadament. Con-
templa les seccions de Muntanya, 
Anar-hi Anant, Fotografia, Grup 
Familiar, Grup Juvenil, GAME, 
Marxa Nòrdica, BTT, Dibuixant 
Castellar (urban sketchers), l’Es-

plai Corriol i Espeleologia. “El que 
tira més és la marxa nòrdica, per-
què és un tema que s’ha posat de 
moda, la gent està veient que és 
molt profitosa”, apunta Pelayo. En 
aquest sentit, la presidenta afegeix 
que “la marxa nòrdica permet fer 
una activitat a la natura, socia-
litzar i fer esport”.  || M. ANTÚNEZ
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esports classificacions

HC Castellar - Barberà 3-1
Ripollet - Sentmenat 1-6
Mollet - Olesa 3-2
Cerdanyola - Cubelles 6-4

Avià - Joanenc 2-2
Gironella - Berga 1-0
Sabadell B - Tibidabo TR 4-1
Sallent Descansa
Can Trias - UE Castellar 4-5
Pirinaica - Natació Terrassa 0-0
Can Rull RT - Cerdanyola B 3-0
Calaf - Ripollet 0-3

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · GRUP IV · J27 2A CATALANA · GRUP 1-1 · J08

CE Sabadell B 64 25 21 1 3
FC Pirinaica 45 25 12 9 4
UE Castellar 42 25 12 6 7
FC Joanenc 39 25 9 12 4
CF At. Gironella 38 25 11 5 9
FC Cerdanyola B 35 25 10 5 10
CE Berga 34 25 9 7 9
CF Ripollet 33 25 9 6 10
CFU Can Rull RT 33 26 10 3 13
Natació Terrassa 32 25 7 11 7
UD Tibidabo TR 31 26 7 10 9
UE Avià 28 25 6 10 9
UD Can Trias 23 25 6 5 14
CE Sallent 22 25 6 4 15
UD Calaf 18 26 4 6 16

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Cerdanyola CH 27 14 8 3 3
CP Cubelles 25 14 8 1 5
UEH Barberà  22 14 6 4 4
Mollet HC 21 14 6 3 5
HC Sentmenat 19 14 6 1 7
HC Castellar 18 14 5 3 6
Club Olesa Patí 17 14 5 2 7
CH Ripollet 8 14 2 3 9

Pineda de Mar - Girona 5-4
Sant Julià - Montornès 1-2
Sant Cugat - Vilamajor 5-4
Manlleu Descansa
Ràpid SC - FS Castellar 4-5
Parets - Badalona 5-3
Ciutat Mataró - Lloret 5-3
Ripollet B - Vacarisses 2-7

FUTBOL SALA
DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J27

FS Castellar 64 25 21 1 3
Parets FS 53 26 17 2 7
CE Vacarisses 52 25 17 1 7
R. Santa Coloma 50 25 15 5 5
CFS C. Mataró 46 26 15 1 10
Vilamajor CFS 43 25 14 1 10
Sant Cugat FS 35 25 11 2 12
CFS Lloret 34 25 10 4 11
Sant Julià R. FS 34 26 10 4 12
Girona EFS 31 25 9 4 12
CEFS Manlleu 28 25 8 4 13
AE Montornés CFS 27 25 8 3 14
FS Pineda de Mar 18 25 5 3 17
CF Badalona Futsal 17 25 4 5 16
Ripollet FS B 13 25 3 4 18

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Mollerussa - CN Sabadell 71-92
CN Tàrrega - CB Castellar 71-60
  

BÀSQUET
C. CATALUNYA · 2 FASE 09 · J03

CN Sabadell   3 2 1
CN Tàrrega   3 2 1 
CB Mollerussa   3 1 2
CB Castellar   3 1 2

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

VÒLEI
2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J13

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Roquetes 33 12 11 0 1 
FS Castellar 31 12 9 2 1
Panteres Grogues 22 11 6 3 2
CEV L’Hospitalet 18 13 6 0 7
CV Martorell 8 11 2 2 7
AVA Ametlla Verd 7 11 1 2 8
Pia Calella 7 11 1 3 7
CV Rubí (Retirat) -1 3 0 0 3

 
3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J13

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CV Barberà B 30 13 5 7 1
CV Terrassa 2013 27 13 7 5 1
Panteres Grogues 21 13 3 7 3
FS Castellar 19 12 3 6 3
Escola Orlandai 14 13 3 3 7
Igualada VC 14 12 3 5 4 
Salle Bonanova 13 12 3 4 5
CVAA Llars Mundet 12 12 2 4 6  
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Concert de Nothing Re a 
La Taverna del Gall, dissabte 
que ve, al vespre

Ds, dia 14 de maig, el grup castella-
renc Nothing Re actuarà a la Taverna 
del  Gall a partir de les 21 h. Serà en 

format actústic, a càrrec dels músics 
Òscar Tortosa, Diego López i Bruno 
Aguasca. L’activitat és  oberta a tot-
hom i està organitzada pel mateix 
establiment de La Taverna del Gall, 
que periòdicament porta a terme 
aquest tipus d’activitats musicals.

Una passejada pel món de 
Josep-Ramon Bach, 
a l’Ateneu Barcelonès

El 16 de maig, a la Sala d’actes Oriol 
Bohigas de l’Ateneu Barcelonès, i 
a les 18.30 h, s’ha previst l’acte ‘El 

somniador  imperfecte. Una passeja-
da pel món de Josep-Ramon Bach’. 
Amb els participants Jaume Comas, 
actor; Ramiro Fernàndez Saus, pin-
tor; Anna Güell, actriu; Jordi Masó, 
pianista; Rosa Renom, actriu; Marta 
Torras, cantant, i Joan Vigó, poeta.

Diumenge que ve, 15 de maig, se cele-
brarà el 42è Aplec de Castellar Vell. 
Aquesta cita, organitzada per la Co-
missió d’Entitat de l’Aplec de Caste-
llar Vell, és una de les més emblemà-
tiques del municipi i una de les més 
participatives, tant per part de les fa-
mílies com de les entitats. Enguany hi 
col·laboren l’ADF, el Ball de Bastons, 
el Ball de Gitanes, els Castellers de 
Castellar, el Centre d’Estudis Caste-
llar - Arxiu d’Història, el Centre Ex-
cursionista de Castellar, Colònies i 
Esplai Xiribec, l’Escola Nocturna i els 
Gegants de l’Esbart Teatral i compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Castellar. 

Els actes s’allargaran durant 
tot el dia i s’iniciaran  a les 10 h, amb 
un itinerari guiat a l’interior de l’er-
mita amb l’arqueòleg Jordi Roig de 
bracet del Centre d’Estudis Caste-
llar - Arxiu d’Història. Aquesta pro-
posta es repetirà a les 11 h. De 10 h a 
12 h, s’ha previst un taller de dibuix 
per a infants i un concurs de creació 
de flors boscanes, aquest, organitzat 
per l’Escola Nocturna. 

De 10 h a 12.30 hores, el grup 
d’urban sketchers Dibuixant Castellar 
del Centre Excursionista de Caste-

llar. El punt de trobada serà a l’ermi-
ta i, al final, es farà una fotografia de 
grup. L’activitat és oberta a tothom 
qui vulgui compartir una estona di-
buixant i cal portar material propi. 
També de 10.30 h a 11.30 h Colònies 
i Esplai Xiribec durà a terme jocs 
de cucanya. 

D’11.30 h a 13 h s’iniciaran les 
ballades. Hi participaran les colles 
del Ball de Bastons de Castellar, el 
Ball de Gitanes de Castellar, els Cas-
tellers de Castellar i els Gegants de 
l’Esbart Teatral de Castellar. 

concurs d’arrossos

Enguany, a la 42a edició de l’Aplec 
s’organitza el 40è Concurs d’Arros-
saires. Com ja és habitual, s’organit-
zen quatre categories: paelles petites 
(fins a 15 persones), paelles mitjanes 
(de 16 a 50 persones), paelles grans 
(per a més de 50 persones) i pae-
lles de joves (amb participants d’un 
màxim de 25 anys). Fins a les 16 h de 
la tarda no es donaran els premis del 
concurs d’arrossos.

Al concurs, s’hi pot participar 
amb foc butà o amb foc a terra, grà-
cies a un permís excepcional de la 
Generalitat condicionat a les mesu-
res extraordinàries de prevenció i 
no es permetrà fer foc ni cuinar en 
cap altre lloc que no estigui autorit-
zat. El jurat valorarà que el sofregit 
es faci allà mateix i que no sigui por-
tat de casa.

El jurat estarà format per mem-
bres voluntaris assistents a l’aplec i 
no valoraran les paelles que s’acabin 
més tard de les 14.45 h.

inscripcions al concurs

La inscripció prèvia per poder par-
ticipar en el Concurs d’Arrossaires 

L’Aplec, una festa de les entitats
Castellar Vell acull 
diumenge una de 
les cites anuals més 
emblemàtiques 
del municipi

   Marina  Antúnez

Des de les 7 h fins a les 9 h, la 
policia local controlarà l’accés amb 
cotxe a l’esplanada, només per des-
carregar estris per a l’arròs. A par-
tir de les 9 h, l’accés quedarà res-
tringit. L’accés es tornarà a obrir a 
partir de les 17 h. 

Una altra manera d’accedir a 
Castellar Vell és seguint, a peu, l’Iti-
nerari de Natura: Ca n’Oliver, El Cas-
tell i Castellar Vell, editat pel Centre 
Excursionista de Castellar. 

es va obrir divendres 6 de maig i se-
guirà obert fins al 13 de maig a través 
del formulari de la pàgina web www.
castellarvalles.cat/paellesaplec. Mal-
grat això, també es poden fer ins-
cripcions el mateix dia de l’Aplec, 
diumenge 15, fins a les 12 hores, al 
punt d’informació que estarà in situ.  

De 10 a 12 h, els aspirants de 
cada colla podran recollir un nú-
mero de paella i un val per a un feix 
de llenya i una garrafa d’aigua de 5 

litres. De 12 a 13 h caldrà recollir la 
llenya i l’aigua per cuinar. 

Per sol·licitar accés amb vehi-
cle fins a l’esplanada de Castellar Vell 
s’ha d’accedir a www.castellarvalles.
cat/aplecmobilitatreduïda. S’adre-
ça a persones usuàries de cadira de 
rodes, o bé que depenguin de bastons 
per moure’s o que tinguin algun altre 
tipus de dificultat per poder accedir a 
l’espai a peu. Es reservarà una plaça 
d’aparcament per aquestes persones. 

Imatge del 41è Aplec de Castellar Vell, l’any 2021. El 2020 no es va poder dur a terme per culpa de la pandèmia. ||  Q. PASCUAL

cultura
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Aquest divendres, a les 20.30 h, L’Al-
cavot Espai Cultural acull un es-
pectacle excepcional, que també 
es podrà veure dissabte, a la matei-
xa hora. Es tracta d’InVers, d’Arnau 
Vilardebò. “Aquesta ha estat una 
oportunitat que no  podíem deixar 
perdre”, afirmen els organitzadors. 
L’espectacle que proposa Vilardebò, 
acompanyat a la percussió per Joan 
Cabacés, ha estat en cartell a Barce-
lona durant els darrers mesos amb 
molt èxit.

Vilardebò és un històric del te-
atre català, fundador i membre de 
la formació original de Els Joglars i 
un dels actors que va participar en 
l’obra La Torna l’any 1977 i per la qual 
va ser represaliat pel Govern espa-
nyol i empresonat durant dos anys.  
“Es tracta d’una figura històri-
ca del  teatre català i de la histò-
ria dels inicis de la democràcia”. 
Aquest fet va commocionar l’opinió 
pública a Catalunya i va tenir ressò  
a tot Europa. Van haver-hi mobilitza-
cions populars i es va popularitzar el 
concepte de “llibertat d’expressió”. 

L’actor oferirà un repertori li-
terari en diversos idiomes i en prosa, 
en vers i molt humor, amb balades, 
rimes absurdes, contes inèdits, con-
fessions i crits catàrtics.

D’altra banda, diumenge dia 
15, a les 12 h, tornen els Vermuts li-
teraris amb un elenc de luxe: Manel 
Dueso, Mont Plans, Francesc Ore-
lla, Àurea Márquez i Miquel Mali-
rach oferiran una proposta poètica 
titulada Viatge inesperat cap al  poeta 
que m’habita i que consistirà en una 
lectura de poemes de l’actor Manel  
Dueso. Les reserves es poden fer a 
lalcavot.teatre@gmail.com o al telè-
fon 616 43 39 85.

Arnau Vilardebò actuarà 
a L’Alcavot Espai Cultural

Arnau Vilardebò porta a l’escena de L’Alcavot la proposta ‘InVers’. ||  CEDIDA

El fundador i membre d’Els Joglars presenta la proposta ‘InVers’

cròniques 
El dijous 5 de maig l’escriptor Pere 
Herrero va oferir una sessió S’ho-
rabaixa amb una xerrada titulada 
Tastet de microrelats. Va fer un repàs 
a la història de la narrativa breu. 
“Vam conèixer els orígens, els pri-
mers autors, curiositats i detalls 
d’aquest estil o gènere narratiu; i 
tot ho va fer amb elegància i eru-
dició”, apunta l’organització.

La sessió  es va complementar 
amb la lectura de textos emblemà-
tics que, per la seva temàtica i con-
tingut, van arrencar les rialles del 
públic, que des del primer moment 
es va sentir implicat i còmplice de 
la proposta. Van anar a càrrec de la 
humanista i poeta Marina Antúnez. 
“Tant el  contingut com la posada 
en escena van ser ideals i van satis-
fer plenament l’auditori. El Pere i 
la Marina ens van regalar una vet-
llada increïble en què vam gaudir 
molt i també vam aprendre”.

TEATRE | CAP DE SETMANA

A les 20 hores del divendres, dia 
6 de maig, va tenir lloc la inaugura-
ció de l’exposició de l’artista caste-
llarenc Esteve Prat i Paz.

L’autor va presentar una mos-
tra de la seva obra, creacions dels úl-
tims dos anys, centrades en la figura 
humana. Són 23 obres en què es pot 
veure una gran varietat de personat-
ges en situacions diverses “i amb la 
total naturalitat que transmeten 
la personalitat de l’autor en el  trac-
tament del color i el moviment”.

La tècnica emprada és la pin-
tura acrílica sobre paper, una vari-
ant més que demostra la versatilitat 
de l’artista.

Entre les 20 h i les 22 h del ves-
pre, un públic nombrós va  accedir 
a la L’Alcavot per gaudir de la pintu-
ra d’Esteve Prat. “Els comentaris 
van ser elogiosos, al voltant de 70 
persones van assistir a la inaugu-
ració”. L’exposició es podrà visitar 
durant tot el mes de maig. 

  Redacció

El cineclub intercanvia 
experiències a Portugal

D’esquerra a dreta, Isa Catarina Mateus, Graça Lobo, Sergi Calle i Jaume Clapés. || CEDIDA

La setmana passada, l’entitat va participar en 
una taula rodona als XII Encontros de Cinema 

CINECLUB | PORTUGAL

El Club Cinema Castellar Vallès va 
participar, la setmana passada, a una 
taula rodona titulada Cinema Educa-
ció Comunitats organitzada pel Cine-
club Ao Norte i la Câmara Municipal 
de Viana do Castelo (Portugal) en el 
marc dels XXII Encontros de cinema 
de Viana de Castelo.  

El castellarenc Jaume Clapés, 
representant el cineclub local, va ex-
plicar que “sempre onvident a una 
comunitat perquè expliqui la seva 
experiència com a cineclub que tre-
balla amb escoles o educació”. L’any 
passat, la comunitat visitant va ser 
Galícia; enguany, Catalunya, a través 
de la representació del cineclub cas-
tellarenc i també del cineclub de Vic. 

A la taula rodona, oberta a tot-
hom i moderada per la portugue-
sa Isa Caterina Mateus, “nosaltres 
vam parlar del BRAM! Escolar, del 
projecte en sí, de com el gestionem, 
de com s’aplica als  grups d’edat”.

Conèixer l’experiència del Club 
Cinema Castellar Vallès en relació 

amb les escoles, i conèixer també l’ex-
periència del Cineclub Vic –gràcies a 
la participació de Sergi Calle– amb el 
públic infantil a través de la programa-
ció que fan amb el Cineclub XIC “va 
agradar molt, tothom en va que-
dar content, vam fer la xerrada en 
castellà, parlant a poc a poc perquè 
s’entengués bé”. Entre ambdós cine-
clubs catalans hi va haver bona sinto-
nia. Hi va assistir alumnat d’una esco-
la superior, “i hi havia estudiants de 
magisteri, gent del cineclub i pro-
fessors de l’escola superior”. 

L’experiència del cineclub als 
Encontros de Cinema de Portugal 
va ser molt enriquidora. “Hi vam ser 
tres dies i també vam poder assis-
tir a altres activitats programades 
interessants”. Per exemple, una ses-
sió titulada Work in progress, en què es 
presentaven projectes d’estudi. “Hi 
havia un diàleg obert entre els pro-
fessors i gent de tot arreu de Portu-
gal que presentava el seu projecte 
de cinema”.  || M. ANTÚNEZ
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El Saló del Còmic Barcelona ha pogut 
recuperar el ritme prepandèmia en la 
seva 40a edició. Més de 110.000 visi-
tants permeten marcar múscul per al 
sector del còmic que, una vegada més, 
ha tingut en els superherois l’atractiu 
principal gràcies a la potència de Mar-
vel i DC. Però no tot és Spiderman o 
Batman, la vida més genuïna del saló 
l’aporten els segells més petits amb una 
oferta variadíssima de còmics de tots 
els estils i branques. Una oferta cultu-
ral que ha reflectit totes les tendències 
del sector, amb trobades, taules rodo-
nes, ponències i debats al voltant de la 
historieta en les seves múltiples face-
tes, amb l’autoria i la història del mitjà 
com a columna vertebral. 

Justament aquest és el terreny 
on es troba més còmode el dibuixant 
i il·lustrador castellarenc Joan Mun-
det, que té vivències del Saló del Còmic 
Barcelona des dels inicis. “Vaig venir 

“El Saló del Còmic està entre els millors d’Europa”
El castellarenc Joan 
Mundet participa en 
la 40a edició del Saló 
del Còmic Barcelona

als primers salons del còmic quan 
es van començar fa 40 anys i tení-
em la sensació que ja era hora que 
es fessin. Llavors et trobaves amb 
companys dibuixants i t’ho passa-
ves molt bé”. Durant uns anys, Mun-
det va fer un lapsus però en els últims 
vuit anys hi va assíduament. “Els úl-
tims 4 anys tret de la pandèmia he 
vingut amb la taula amb els llibres i 
dibuixos. Va bé perquè pots estar els 
tres dies, a banda dels moments de 
les signatures d’exemplars”, explica-
va divendres l’autor castellarenc men-
tre perfilava uns esbossos. En aquesta 
edició del saló, té com a novetat, de bra-
cet l’editorial Ponent Mon, Bajo el cielo 
de acero. “És un western que explica 
la història d’un home negre que es 
troba amb una noia que s’ha salvat 
d’un atac dels indis en una carava-
na i la relació que s’estableix entre 
els dos, que són com l’oli i l’aigua. 
Han de fer la travessa d’un desert 
i els van passant coses que fan que 
els personatges vagin canviant, i 
més no explico que si no xafaré el 
llibre”, detallava rient. La creació 
d’aquesta història ha tingut com a base 
la inspiració d’un autor nord-americà 
de novel·la, Cormac McCarthy, amb 
obres tan consagrades com La carre-
tera o Meridià de sang.

JOAN MUNDET | DIBUIXANT

Quant al funcionament del Saló, 
Mundet en fa una valoració positiva. 
“Potser el d’Angulema és millor, 
però Barcelona està a l’altura dels 
millors d’Europa”, opina. És evident 
que, ara mateix, parlar de còmic és 
parlar de superehois i manga –de fet, 
aquest darrer gènere té el seu propi 
saló anual però també està present en 
aquest–. “Marvel i DC tenen les pel-
lícules i el manga té les sèries de di-
buixos i són els que més venen però 
hi ha un altre tipus de còmic que ho 
té més complicat per arribar a la 
gent”, diu Mundet. 

En aquests moments Mundet 
està treballant el final de la seva sèrie 
dedicada a Capablanca. “Estic acabant 
l’últim, que dedico a les bruixes de 
Castellar. Es titularà ‘Capablanca, 
procés a Jerònima’, tindrà unes 120 
pàgines i amb ell acabaré una sèrie, 
que arribarà a les 700 pàgines”. En 
tot cas, serà tot un esdeveniment quan 
arribi el moment de presentar aquest 
setè llibre a Castellar, on justament 
aquest any s’ha batejat una rotonda 
amb el nom de les tres dones acusades 
de bruixeria a finals del segle XVII i que 
en algun cas acreditat van acabar pen-
jades, com recorda l’autor que ha pogut 
documentar a fons aquesta història de 
bandolers del Segle d’Or.  

 J.G.

Joan Mundet, en la 40a edició del Saló del Còmic fent una il·lustració a un lector. ||J. G.

Diumenge 8 de maig, Acció Musical 
Castellar va dur a terme un concert 
De Cambra Amateur. El concert va co-
mençar amb dues peces de l’època del 
classicisme. La primera, de Mozart, So-
nata a 4 mans per a piano interpretada 
per Òscar Pérez i Jun Shan Bujones, i 
l’altra, de la compositora Maria The-
resia Von Paradis, Sicilienne, amb el vi-
oloncel de la María Ramírez.

A continuació, es va interpretar 
l’obra Rigoudon, del violinista i compo-
sitor català Joan Massià. La interpre-
tació va anar a càrrec del prometedor 

MÚSICA CLÀSSICA | CRÒNICA

Concert d’Acció Musical Castellar
violinista Leandre Pascual, de només 
11 anys, acompanyat per la pianista 
Guida Miró. Donizzetti amb Barcaro-
la de l’Elisir d’amore per piano a quatre 
mans amb Alfred Grima i Ot Segura. 
Seguidament, es va interpretar Fantasi-
estücke de Schumann i Après un rève de 
Fauré amb Guillem Gaitan, Maria Cu-
adras al violoncel, i Guida Miró i Òscar 
Pérez al piano, respectivament. Per a 
la primera part, es va desplegar el pri-
mer moviment del Doble concert de Vi-
valdi amb quartet de violoncels i piano.

Van sonar temes dels musicals 

Wicked i Carrie a càrrec de les veus 
de Mar Plaza i Mariona Gibert, i Joel 
Signes al piano. El públic va viatjar a 
l’Argentina amb dos arranjaments per 
a quartet amb peces d’Astor Piazzo-
la: Los pájaros perdidos, amb Mercè 
Martin a la veu, Abril Caset al violon-
cel i Èric Fernández al violí; i Yo soy 
María, amb Mariona Gibert a la veu, 
Jun Shan Bujones al violí, Abril Caset 
al violoncel i Guillem Gaitan al piano. 
El concert es va cloure amb una peça 
a  8 mans al piano, Galope, de Lavig-
nac.  || REDACCIÓInterpretació dels violoncels d’Acció Musical Castellar a l’Auditori Municipal. || CEDIDA
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cultura

Els veïns de Can Font celebren el bon 
temps amb la Festa de la Primavera
 La jornada va reunir més de 200  persones des del matí fins a la tarda a la plaça de Can Font

Els veïns de la urbanització de Can 
Font-Ca n’Avellaneda van tornar a ce-
lebrar l’arribada del bon temps amb 
una gran Festa de la Primavera, diu-
menge passat. La jornada va reunir 
més de dues-centes persones des del 
matí fins a la tarda a la plaça de Can 
Font, en un conjunt d’activitats per a 
totes les edats. Des de l’esmorzar amb 
carn a la brasa, fins a la paella popular, 
en què es va servir arròs per a més de 
120 comensals. 

“Un cop a l’any fem la Festa 
de la Primavera perquè la gaudei-
xin tots els veïns de Can Font, i els 
de Castellar que també venen. Les 
activitats es fan perquè sigui un 
dia divertit. Estan triomfant totes, 
hem mantingut el ritme tot el dia”, 
valorava Roser Gabarró, presidenta 
de l’Associació de Veïns de Can Font-
Ca n’Avellaneda, entitat organitzado-
ra de la jornada. 

Al voltant de la plaça de Can 
Font, s’hi van instal·lar més d’una de-
sena de paradetes, on es van vendre 
aliments, roba, flors i bijuteria, entre 
d’altres. No hi va faltar el contrapunt 
conscienciador, ja que la cita volia re-
ivindicar “la cura de la natura en 
totes les seves formes”. Així doncs, 
al matí es va celebrar una xerrada amb 
el títol I aquest envàs on va?, a càrrec 
del Consorci per la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental. A primera fila, 

  Guillem Plans

Un gran cartell donava la benvinguda a la Festa de la Primavera de Can Font el cap de setmana passat. || Q. PASCUAL

famílies amb nens petits escoltaven 
atents les instruccions per no come-
tre cap error a l’hora de reciclar.  I la 
Festa de la Primavera, sota un matí 
assolellat, va acompanyar la celebra-
ció del bon temps amb activitats que 
sempre reuneixen bon humor. Els 
veïns Salvador i M. Teresa van en-

capçalar una exhibició de ball country, 
mentre que el Vespa Club Sabadell va 
assistir a la cita amb unes quantes de 
les seves motos, que sempre generen 
expectació per als amants del motor. 
El grup Drac i Bruixes de Can Boada 
i els Bastoners de Castellar van aca-
bar de farcir la jornada de cultura po-

pular, abans de la classe de zumba a 
càrrec de Mari Zumba.

Fent honor a l’estació de l’any 
que dona nom a la festa, la jornada 
es va veure amenaçada en alguns mo-
ments per algun núvol i quatre gotes, 
al migdia, però no van anar a més ni 
van amargar la festa. 

RELATS  | CONCURS

Castellar per les Llibertats enca-
ra manté obert el termini de pre-
sentació d’exemplars al Concurs 
de Microrelats, fins al 22 de maig. 
L’objectiu és remoure consciències 
mitjançant la cultura, amb l’elabo-
ració de relats breus de temàtica 
lliure que incloguin la paraula re-
volució. Cada aspirant pot presen-
tar un únic relat, de 250 paraules 
en la llengua que desitgin. 

El jurat estarà format per 
escriptors i escriptores profes-
sionals, que valoraran la reflexió 
sobre el tema escollit, l’originali-
tat, les habilitats lingüístiques i 
la qualitat literària. Es declara-
ran tres microrelats guanyadors 
,que no podran ser del mateix par-
ticipant, i rebran de premi un lot 
de cultura. 

El 10 de juliol, a les 20 h, els 
Jardins del Palau Tolrà acolliran 
l’entrega de premis i la lectura dels 
tres microrelats premiats. 

Les persones que es presen-
tin a aquest certamen es compro-
meten a garantir que no hi ha drets 
de tercers sobre l’obra presentada 
i són responsables de qualsevol re-
clamació per autoria. Autoritzen 
l’organització a difondre les obres 
a qualsevol mitjà que considerin 
oportú i accepten íntegrament les 
bases i drets que se’n deriven. Per a 
qualsevol consulta sobre el concurs 
cal adreçar-se al  WhatsApp 621 
064 814 o per correu a info@cas-
tellarperlesllibertats.cat.  || M. A.

Microrelats 
de Castellar 
per les 
Llibertats

URBANITZACIONS  | TRADICIONS
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 13 al 12 de maig de 2022

DIVENDRES 13
17.30 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició 
Calidoscopi
Mercat Municipal
Org.: Ajuntament i CIPO

20.30 h - TEATRE
InVers, d’Arnau Vilardebò
Acompanyat a la percussió per Joan 
Cabacés
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical 
Castellar i Cal Gorina

21 h - CINEMA
DocsBarcelona del Mes: 
Fe i llibertat
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCVi L’Aula 

DISSABTE 14
De 16 a 20 h - JOCS
Jocs de taula a La Fàbrica
La Fàbrica
Org.: La Fàbrica

19 h – MÚSICA
2a edició del Festival de Combos 
d’Acció Musical
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Acció Musical Castellar

20.30 h - TEATRE
InVers, d’Arnau Vilardebò
Acompanyat a la percussió per Joan 
Cabacés
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot 

21 h -  MÚSICA
Concert acústic de Nothing Re
La Taverna del Gall
Org.: La Taverna del Gall

DIUMENGE 15
Tot el dia – PROPOSTA
Aplec de Castellar Vell
Ermita de Castellar Vell
Org.: Ajuntament
 

De 9.30 a 20 h – ESPORT
Campionat de Catalunya Màster 
Atletisme
Pistes d’Atletisme
Org.: Federació Catalana d’Atletisme

12 h i 16.30 h - CINEMA
Valentina
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

12 h - LECTURA
Vermut literari: Viatge inesperat 
cap al poeta que m’habita
Lectura de poemes de l’actor Manel 
Dueso, a càrrec de Manel Dueso, 
Mont Plans, Francesc Orella, Àurea 
Màrquez i Miquel Malirach
L’Alcavot Espai Cultural
Org:: L’Alcavot 

18 h - BALL
Ball a càrrec de Doble Perfil
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org:: Amics del Ball de Saló

19 h - CINEMA
Cicle Gaudí: Libertad
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

DILLUNS 16
19 h -  PROPOSTA
Presentació del llibre Life is life. I 
am because of you, d’Amin Sheikk
A càrrec de l’autor del llibre. Hi haurà 
traducció de l’anglès
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

DIMECRES 18
09 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 – PROPOSTA
“El món del llibre als ulls de...” 
Davínia Cisteré, bibliotecària i do-
cumentalista
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

 

DIJOUS 19 
De 16.30 a 18 h – ESPORT
Entrenament de l’OK Lliga del FC 
Barcelona
Pavelló Dani Pedrosa

DIVENDRES 20
17.30 - PROPOSTA
Trobada del club de lectura juvenil 
“Prem Like”
Adreçat a nois i noies de 10 a 12 anys
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

De 18 a 22 h - JOCS
Sessió de jocs de taula moderns
Aforament limitat, cal contactar al tel. 
678555506, a l’a/e tastajocs@gmail.
com o a l’Instagram @tastajocscaste-
llardelvalles 
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Org.: Tasta Jocs

19 h – PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Terume, un 
vincle vital, d’Albert Montonya
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

20.30 h – CAFÈ-TEATRE
S’horabaixa. Les llengües de 
Miquel Martí i Pol
Lletraferits, amb Jessica 
Neuquelman i David Vila
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

21 h - CINEMA
Compartimento N. 6
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: CCCV

21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Org.: Fun Music Club, Acció Musical 
Castellar i Cal Gorina

DISSABTE 21
11.30 h - PRESENTACIÓ
L’Hora del Conte infantil: “La 
rebel·lió a la cuina”
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort 
i Cor Sant Esteve
 

De 17 a 20 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà

17 h – ACTE ESPORTIU
Pati obert: Torneig de vòlei
Pati obert de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica i Creu Roja

18.30 h, 19.30 h i 20.30 h – 
MICROTEATRE
Pascal
A càrrec de Tres Homes Grossos
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

DIUMENGE 22
De 9.30 a 12.30 h – SORTIDA
Sortida matinal per Matadepera 
amb motiu del Dia Europeu dels 
Parcs
Sortida des de Matadepera
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

11 h - ESPECTACLE
Espectacle familiar: 
La maleta que sona, amb Fefe i Cia.
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/lamaletaquesona
Parc de Colobrers
Org.: Ajuntament i Diputació de 
Barcelona

16.30 h - CINEMA
Las aventuras de Pil
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec de David Swing
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

18.30 h – TEATRE
Terratteràpia
A càrrec de la Cia. Petit Món
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot 

19 h -  CINEMA
Aline
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.:  Ajuntament

Col·loqui: ‘Fer-se gran amb 
salut mental’, a càrrec 
d’Alícia Moya Laraño
Dissabte 21 · 18.30 h · Sala d’Ac-
tes d’El Mirador · Castellar per les 
Llibertats

L’entitat Castellar per les 
Llibertats ha programat una xer-
rada dissabte que ve amb la psi-
còloga i màster en psicologia de 
la salut per la UAB Alícia Moya 
Laraño. Ella parlarà sobre com en-
vellir més bé des de la perspectiva 
psicosocial. L’acte és obert a tota 
la ciutadania i es desenvoluparà 
a la Sala d’Actes d’El Mirador. Fa 
un any, Moya ja va visitar la nostra 
vila per parlar de la salut i la dona. 

Exposició: “Projecte Flora”
Mostra de dibuix i pintura dels alumnes d’ESO i del batxillerat artístic de l’INS Castellar · Fins al 27 de maig, de dilluns a 
divendres de 8.30 a 20 h a l’Espai Sales d’El Mirador · Org.: INS Castellar
Exposició: de pintures d’Esteve Prat
Del 6 al 29 de maig a L’Alcavot Espai Cultural (ctra. Sentmenat, 58), dijous i divendres de 18 a 20 h; dissabtes de 12 a 14 
h i de 18 a 20 h; i diumenges de 12 a 14 h · Org.: L’Alcavot Espai Cultural
Exposició: “Calidoscopi”
Del 13 al 28 de maig, de 9 a 21 h, al vestíbul del Mercat Municipal · Org.: Mercat Municipal
Eduquem en família. Xerrada: “I què puc fer jo per ajudar-los?”
A càrrec d’Alberto Soler, formador i ‘coach’ · Dies 18 i 25 de maig, 19 h, en línia  · Inscripcions a www.castellarvalles.cat/
eduquemenfamilia  · Org.: Ajuntament i PEC
Taller: “Saps què és això? Això és macramé”
Dies 18, 25 de maig, 1, 8 i 15 de juny, de 18 a 20 h a La Fàbrica · Org.: La Fàbrica
Torneig de ping-pong
Dies 19, 26 de maig, 2, 9 i 16 de juny, de 18 a 20 h a La Fàbrica · Org.: La Fàbrica
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: “L’actualitat feta dibuix”, d’Albert Vallribera Ros
Fins al 25 de maig · La Taverna del Gall

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 13 PERMANYER 
DISSABTE 14 FENOY 
DIUMENGE 15 CASTELLAR 
DILLUNS 16 CATALUNYA 
DIMARTS 17 FENOY 
DIMECRES 18 EUROPA 
DIJOUS 19  BONAVISTA 
DIVENDRES 20 CASANOVAS 
DISSABTE 21 EUROPA 
DIUMENGE 22 YANGÜELA 

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

DEFUNCIONS

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

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

“Crec que la gent perd la capacitat de sorprendre’s perquè diàriament presencia desastres que succeeixen a tot arreu.”
Nadine Gordimer

@marxanordicacec @mireiacasamada @arnaucabeza
Can Cadafalc De València Perspectives

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Aquesta és una fotografia corresponent als anys vint  del segle passat del camp de futbol situat 
a la Farinera, entre el carrer de Barcelona i el Camí Fondo (l’actual avinguda de Sant Esteve). La 
Unió Esportiva Castellar el va utilitzar fins al 1953.   || AUTOR: DESCONEGUT ||  FONS: JOSEP VIDAL ||  TEXT:  

CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

Camp de futbol La Farinera, 1920

penúltima

04/05/2022 
Beatriz Torres Garcia ·80 anys
05/05/2022   
Carmen Espada Trujillo · 88 anys
06/05/2022        
Maria Montserrat Querol Julián · 98 anys
07/05/2022       
Joaquim Barredo Plà · 88 anys

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

Marcel Canudas
T| 93 747 26 05  · M| 610 764 835

marcelcanudas@gmail.com

Per què optar per 
les energies 

renovables a casa?

Recoma-
nació

És cada vegada més evident el protagonis-
me, i necessitat, de les energies renovables 
arreu del món. En aquest sentit, i emprant 
una visió intel·ligent i eficient de futur, es fa 
imprescindible plantejar-se la utilització de 
les energies renovables a les nostres cases o 
propietats. Entre els seus avantatges prin-
cipals destaquen l’abundància de les fonts o 
recursos, que són naturals i inesgotables (es 
preveu que el sol ens provingui energia du-
rant els pròxims quatre mil milions d’anys); el 
cost menor d’aquestes (tot i que per tenir-les 
cal fer una primera inversió, posteriorment 
en veurem els guanys, ja que són d’abast gra-
tuït); i no oblidem la menor quantitat d’emis-
sions i residus que reporten al medi ambient.

En cas d’optar per les energies renovables a 
casa o a la feina, cal confiar sempre en un ex-
pert que us faci un estudi energètic detallat 
al vostre cas particular i que asseguri que es 
compleixin les normatives vigents i que procu-
ri, així, optimitzar-ne al màxim el rendiment. 
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la contra

Carme Montoya

Som una família 
extensa. El cor és molt 
gran, hi cabem tots

Santfeliuenca i voluntària

Q
. P
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La Carmeta o la Montoya, com la coneixen, va néixer 
a la vila però prefereix Sant Feliu, a on viu ara, perquè 
diu que li recorda el Castellar d’abans, de quan vivia 
per Cal Bogunyà i va ser la nena més feliç del món

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Jovial
Un defecte que no pots dominar?
M’entrego massa
Una persona que admires?
Els meus fills
Una afició? 
Ajudar els altres
Quin plat t’agrada més?
L’arròs amb conill de la meva mare
Un cantant
Eros Ramazzotti
Un llibre?
Tots els de Danielle Steel
Una pel·lícula?
‘El Campió’, de Franco Zeffirelli
Un racó?
La terrassa del Centre Feliuenc
Un desig?
Que no ens oblidem de ser bones persones
Un comiat?
Fins aviat

”

“

· Tu i el Jordi sou pares de tres fills 
que vau adoptar a Ucraïna. Com 
esteu vivint la guerra?
Després de dos mesos, el que et diré 
no és políticament correcte, però crec 
que ens hi hem acostumat. Els meus 
fills tenen allà família, però per salut 
mental han de continuar fent la seva 
vida, és un tema de protecció de salut 
mental. 

· Esteu en contacte amb la família 
que tenen allà?
Sí, tenen una germana gran, amb tres 
fills petits, de 4 i 3 anys i 3 mesos, i 
un altre germà amb una discapaci-
tat i els ajudem econòmicament en la 
mesura que podem. Ells estan més o 
menys bé perquè viuen en una aldea, 
amb un hort, allunyats dels punts 
més conflictius. 
  

· També us vau implicar molt pro-
movent una recollida de bolquers i 
tovalloles per a nadons i gent gran.
Sí, juntament amb l’Anna Maria. Ens 
va arribar per un testimoni directe que 
els nens petits arribaven a la frontera 
amb bolquers de tres dies i la pell irri-
tada i vam decidir recollir tot el possi-
ble i enviar-ho. La resposta dels amics 
i veïns va ser genial. Ara, la Nàstia, filla 
de l’Anna Maria i l’Àlex, el meu petit, 
han fet un voluntariat amb la Creu 
Roja de traductors, perquè ells par-
len les dues llengües.  

· Com vau arribar a fer l’adopció 
de la Yula, el Danielo i l’Àlex, que 
a més, són germans biològics?
Jo vaig portar durant 25 anys la cafe-
teria de l’Hotel Verdi, a Sabadell, i mi-
rant el diari vaig llegir que TANO (Ter-
rassa Nens d’Ucraïna) necessitaven fa-
mílies per un acolliment d’uns mesos. 
En aquell moment estàvem tramitant 
una adopció d’un nen al Nepal, que es-

tava aturada pel conflicte entre els hin-
duistes i els maoistes, i vaig pensar, hi 
haig de fer alguna cosa. Així que vaig 
trucar a la meva parella de viatge, el 
Jordi –a qui vull fer un reconeixement 
perquè soc el que soc gràcies a la per-
sona que tinc al costat– i vam fer l’aco-
lliment d’un mes i mig del Danielo i la 
Yula. El primer dia que els vaig veure, 
per a mi, ja eren els meus fills, em van 
néixer del cor.   

· Com vau fer el pas de l’acolliment 
a l’adopció?
Ells van tornar a Ucraïna i nosaltres 
ens vam dir, per què hem d’anar adop-
tar a l’altra part del món quan podem 
fer-ho aquí? Vam començar els pro-
cessos per canviar la idoneïtat, que la 
teníem per a nens de 0 a 3 anys, i ara 
la necessitàvem per a una nena d’11 i 
un de 8. Vam agafar la motxilla i vam 
anar amb l’ONG a Ucraïna per veure’ls 
in situ. La sorpresa va ser que en arri-
bar allà hi havia un germà més petit, 

de 4 anys, i era el meu Àlex, un nen 
amb moltes dificultats, però aquí se-
guim, lluitant. Vam marxar dos, vam 
tornar cinc.  

· Sembla que darrerament les 
adopcions han anat disminuint.
No és una cosa que es faci d’un dia per 
l’altre.  Jo vaig començar el procés amb 
37 i vaig ser mare amb 43. A nosaltres 
ens van donar molt suport, però va ser 
un desgast. La persona o família que 
adopta ha d’estar preparada pel que 
pugui passar i és important fer el curs 
d’idoneïtat perquè quan vinguin difi-
cultats, saber afrontar-les. Molts nens 
no tindran problemes però altres, per 
exemple, sobretot d’Ucraïna i Rússia, 
venen amb SAF, síndrome d’alcohòlic 
fetal.  De vegades això deriva en pro-
blemes conductuals. Que igualment et 
pot passar amb un fill biològic, per això 
precisament s’ha d’estar preparat.

· Què ha suposat aquest camí?

He descobert un altre món. He vist 
que no és blanc o negre, sinó que té 
una infinitat de colors, com si mirés 
per un calidoscopi. Jo abans era una 
persona i ara en soc un altra. I sem-
pre dic que jo els vaig adoptar com a 
fills, però ells em van adoptar com a 
mare. Som una família molt extensa, 
tenim comunicació amb la seva famí-
lia, sempre els dic que han d’estimar 
la seva mare biològica. El cor és molt 
gran, hi cabem tots.

· Sempre has estat vinculada amb 
el voluntariat?
Sí, no sé si el fet d’estudiar a la Immacu-
lada, on ens recalcaven molt els valors 
d’ajudar, va calar en mi. De jove vaig fer 
voluntariat a Aldeas Infantiles i darre-
rament soc voluntària de la Creu Roja 
aquí, participant en diferents projec-
tes i al Pessebre Vivent  de Sant Feliu, 
que som com una família i estem en-
cantats amb la resposta, perquè a més 
ho fem amb molt d’amor.    

  Cristina Domene


