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“Suma construeix
camí per a la igualtat
d’oportunitats”

33 propostes per a
més de 2.100 infants i
joves a l’‘Estiu enriquit’

CASTELLAR VELL | P 18

L’Aplec de sempre
Després de dos anys de restriccions, un miler de
persones van gaudir de la festa més tradicional

L’Aplec de Castellar Vell de diumenge passat va poder comptar amb actuacions de cultura popular, com la del Ball de Gitanes, i del tradicional concurs d’arrossos al voltant de l’ermita. || Q. PASCUAL

02

publicitat

DEL 20 AL 26 DE MAIG DE 2022

03

DEL 20 AL 26 DE MAIG DE 2022

actualitat
INFANTS I JOVES | CASALS D’ESTIU

Més places d’‘Estiu Enriquit’
Més de 2.100
infants podran
participar en les
activitats d’aquest
estiu a Castellar
Redacció

Un total de 2.133 infants i joves d’entre 3 i 17 anys podran participar enguany en les activitats que es duran
a terme aquest estiu a Castellar del
Vallès. L’Ajuntament donarà continuïtat per tercer any consecutiu al
projecte Un estiu enriquit, amb l’objectiu de disposar d’una oferta coordinada de propostes d’estiu que
tinguin en comú l’acompanyament
educatiu i socioemocional i l’enriquiment cultural i lúdic.
Respecte a l’any anterior, el
nombre de places disponibles s’ha
incrementat aproximadament un
5%. Enguany es manté un nombre
similar d’entitats promotores d’educació en el lleure, amb un total de 28,
les quals ofereixen fins a 33 propostes diferenciades per als mesos de
vacances escolars.
Un estiu enriquit també té com a
finalitat garantir una oferta inclusiva
d’activitats, de manera que infants i
adolescents puguin escollir en quina
activitat d’estiu volen participar, garantint a més l’atenció a aquells amb
necessitats educatives específiques.
suport a les entitats

Per donar suport a les entitats organitzadores i promoure la participació dels infants i adolescents en les
activitats incloses a Un estiu enriquit, l’Ajuntament destinarà al projecte una dotació extraordinària de
25.000 euros. També cedirà una vintena d’espais municipals a les entitats
promotores que no disposen d’espais
propis, i s’assumirà la neteja dels espais de titularitat municipal.
A banda dels casals i les propostes concretes, hi haurà una oferta addicional d’activitats promogudes per

L’objectiu del projecte és que tots els infants i joves de la vila puguin gaudir d’una activitat durant el període de vacances. || Q. PASCUAL

33
PROPOSTES

Són les que
ofereixen
les entitats
promotores
d’educació en el
lleure

l’Ajuntament i que es faran al carrer
i a les places. D’aquesta manera, infants i adolescents tindran l’oportunitat de tastar propostes diferents a la
del seu casal. Aquestes s’agruparan
en tres grups diferenciats: activitats
organitzades per serveis municipals
(Ludoteca, Biblioteca, Escola de Música, Regidoria de Transició Ecològica...), activitats contractades (com
ara espectacles musicals, un planetari, una farmaciola natural, hores del

conte, tallers d’expressió corporal i
mim...) i materials lúdics per cedir
en préstec.
Respecte a la formació, l’ens
municipal també s’ha implicat en
donar suport als monitors organitzant cursos d’activitats de lleure infantil i juvenil per a ells. S’oferiran
dues edicions del curs de vetlladors/
es i el curs de manipulador d’aliments per donar suport a les entitats organitzadores. A més, i durant
el desenvolupament de les activitats,
s’oferirà suport tècnic a les entitats
promotores.
pensant en les famílies

L’Ajuntament oferirà ajuts econòmics a les famílies per al pagament
de les quotes d’activitats i menjador. Del 23 de maig al 8 de juny estarà oberta la convocatòria d’aquesta
tramitació adreçada a unitats familiars amb infants i adolescents d’entre
3 i 17 anys empadronats a Castellar

del Vallès que s’inscriguin a qualsevol de les propostes adherides a Un
estiu enriquit.
En funció dels ingressos familiars, s’atorgaran subvencions durant
un màxim de cinc setmanes amb una
aportació per infant/adolescent no
superior a 40 euros a la setmana.
L’Ajuntament també oferirà ajuts a
les famílies amb menors que tinguin
necessitats educatives específiques
(NEE). L’ajut és sol·licitat per les famílies i l’Ajuntament subvenciona a
les entitats promotores d’Un estiu enriquit la contractació del monitoratge específic que atén els i les participants d’aquest col·lectiu.
Tota l’oferta d’activitats d’estiu
es pot consultar a l’espai web dedicat
al catàleg d’activitats extraescolars
(www.castellarvalles.cat/activitatsestiuenriquit). A més, es farà una
campanya de difusió d’Un estiu enriquit a les xarxes socials municipals
i a través del setmanari L’Actual.

EDUCACIÓ| SUBVENCIÓ

Ajuts per al
menjador
escolar
A partir de dilluns 23 de
maig, ja es poden sol·licitar
els ajuts econòmics per a
menjador escolar de cara al
curs 2022-2023. La presentació de sol·licituds es podrà
fer fins al 8 de juny presencialment a l’equipament juvenil de La Fàbrica (c. Portugal, 2D) demanant cita a
www.castellarvalles.cat/citapreviaajutssocials o bé per
internet a l’enllaç www.castellarvalles.cat/ajutsmenjador, espai on també es poden
consultar les bases de la convocatòria.
Aquests ajuts s’adrecen a unitats familiars amb
uns ingressos que no superin la renda límit establerta
en les bases. Els beneficiaris seran alumnes de qualsevol dels cursos de 2n cicle
d’educació infantil, d’educació primària i d’educació secundària obligatòria matriculats en centres del Vallès
Occidental sostinguts amb
fons públics.
Els ajuts els concedeix
el Consell Comarcal del Vallès Occidental a través de
les sol·licituds gestionades
des de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, i s’atorguen
segons uns barems econòmics i socials.
Cal destacar que amb
la mateixa reserva d’hora
per presentar el tràmit de
manera presencial també es
pot demanar la sol·licitud de
prestació social per al Casal
d’Estiu 2022. En el cas que
una família vulgui tramitar
els dos ajuts, per a un o diversos infants, amb una cita serà
suficient per fer totes les sol·
licituds. || C. DOMENE
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suma+

INCLUSIÓ | FESTIVAL

A punt per a la 3a Marató de Suma
Manel, Suu, Doctor
Prats, Clara Peya,
Xiula i Dàmaris
Gelabert són els caps
de cartell del festival

decret d’inclusió. A més, durant tota
la jornada visitaran l’Espai Tolrà una
trentena d’entitats de la vila que oferiran tallers, activitat formatives, exhibicions i propostes lúdiques i esportives.
Per exemple, faran parada a l’Universum les colles de Ball de Bastons, Diables, Gegants i Ball de Gitanes, els castellers Capgirats, diversos esplais de la
vila, La Taca, Kids&Us, la Ludoteca les
3 Moreres, el CTC o el club d’escacs,
o els Tucantandrums. També s’organitzaran sessions de bitlles, zumba i
dansa inclusiva. “Totes les activitats
són de disseny universal. Tots som
diferents i hem de ser respectats
i poder desenvolupar-nos tal com
som. A Universum es té en compte
tothom i no només allò que es considera estàndard”, afegeix.

Rocío Gómez

Castellar del Vallès es prepara per
viure la 3a Marató per la Diversitat
de Suma, que tindrà lloc del 26 al 29
de maig. El punt neuràlgic de la trobada reivindicativa i cultural serà l’Espai Tolrà, que concentrarà concerts,
una fira d’entitats, i activitats i tallers
per a tots els públics, universalment
accessibles.
Concretament, s’han programat
vuit concerts a la plaça de la Fàbrica Nova que comptaran amb Doctor
Prats, Suu, Manel, Clara Peya, Xiula i
Dàmaris Gelabert com a caps de cartell, i amb Roger Padrós i Un Aplauso
para Mi, com a teloners. “Roger Padrós estarà acompanyat per Òscar
Argemí, que interpretarà la llengua de signes durant tot el concert.
Quant a Un Aplauso para Mi hi ha
persones amb paràlisi cerebral, que
faran el concert amb professionals
de la música”, explica Rat Basterretxea, una de les fundadores de Suma.
L’entitat, que va néixer el 2019, ha
aconseguit el suport i la col·laboració
de bona part del teixit associatiu de la

TAULA RODONA SOBRE INCLUSIÓ
El grup Manel serà un dels caps de cartell de la 3a Marató de Suma Castellar, que tindrà lloc del 27 al 29 de maig a l’Espai Tolrà. || CEDIDA

vila, de les entitats i de la comunitat
educativa, i de l’administració. “Suma
Castellar sorgeix des de les escoles,
a través de les AFA i el professorat,
perquè el 2017 s’aprova el decret
d’inclusió de la Generalitat, però
els recursos no arriben i els nens són
a les aules, però no són atesos com
cal”, recorda Basterretxea.
De fet, aconseguir recursos per
atendre la diversitat a les aules va ser
la guspira de Suma, però l’associació
també va decidir treballar en l’àmbit de la sensibilització des de la seva

fundació per trencar amb l’estigma i
l’exclusió de persones “que necessiten suport per desenvolupar-se com
són”. La membre de Suma subratlla
que reivindiquen que “la Generalitat
dugui a terme el decret que va aprovar. Hi ha moltes famílies i professors que ho estan patint”.
Justament, els diners que es recaptin amb els concerts serviran per a
l’atenció de les necessitats individuals
dels alumnes. Les entrades es poden
comprar a través del web sumacastellar.cat. (Podeu consultar els hora-

ris dels concerts i la programació a la
pàgina 2 o bé a www.castellarvalles.
cat/maratodiversitat.)
UNIVERSUM : FIRA D’ENTITATS

Una de les novetats de la 3a edició de
la Marató de la Diversitat serà Universum. Dissabte 28 de maig, s’organitzarà una Fira d’Entitats Inclusives d’arreu de Catalunya que es durà a terme a
l’Espai Tolrà de 10 a 20 hores. Aquesta
proposta pretén ser un punt de trobada i l’inici d’una campanya conjunta de
totes les entitats pel compliment del

Per escalfar motors, dijous de la
setmana que ve s’ha programat a
l’Auditori Municipal Miquel Pont (19
h) una taula rodona que moderarà la
periodista Mònica Terribas. L’objectiu
d’aquesta activitat és obrir el debat
sobre la inclusió en sectors com l’educació i “construir camí perquè tots
tinguem les mateixes oportunitats”.
A la taula rodona intervindran
docents especialitzats en l’àmbit de
la diversitat com Mercè Esteve, Jordi
Sunyol i Toni Sebrià, i Rat Basterretxea en representació de les famílies i de
Suma. L’activitat comptarà amb l’actuació de la coral Pas a Pas. L’entrada
serà lliure però amb taquilla inversa.

EDUCACIÓ | DIVERSITAT

Gimcana inclusiva a l’Institut Puig de la Creu
Divendres passat l’Institut Puig de
la Creu va obrir les portes a Suma+
Castellar per organitzar una gimcana inclusiva amb els alumnes del
centre. “Volem donar a conèixer i
visibilitzar l’entitat Suma+, i que
els estudiants empatitzin amb els
companys que tenen dificultats per
seguir el ritme de la classe perquè
per exemple tenen diversitat visual o motriu”, explica Marga Oncins,
professora del centre i una de les impulsores de la jornada inclusiva.
En aquesta primera edició, les
activitats de sensibilització es van
centrar en dinàmiques que permetien comprendre el dia a dia de persones cegues, sordes i amb problemes
de mobilitat. “La inclusió és no fer
espais separats per a les persones.
Tothom té coses per aportar i tothom té dificultats”, subratlla Oncins,
que valora molt positivament la iniciativa. Aquest punt de trobada ajuda a
normalitzar “que el món és divers”, i
crea vincles entre els estudiants. “La
gent jove és molt receptiva, i les activitats que trenquin amb la dinà-

mica de sempre i que els facin pensar, els fa ser més empàtics”, afegeix.
Una de les estudiants que va participar en les activitats és Gisela García, alumne de 2n d’ESO. “Aquesta
activitat ens ajuda a ficar-nos en la
pell de les persones que tenen discapacitat, i veure que cal empatitzar i
no caure en la burla o l’insult, perquè no és graciós”, explica.
De fet, la fundadora de Suma+
Castellar, Rat Basterretxea, va acompanyar els alumnes en els jocs per dinamitzar-los i ajudar els joves a entendre el valor de la diversitat. “És
important que veiem que tots som
diferents i que tots de vegades necessitem ajuda en algun sentit. És
una experiència que els ajuda a
obrir la mirada”, apunta. Per a Basterretxea, és molt més adient parlar
de diversitat que no pas de discapacitat. “Tots estem capacitats però
hi ha gent que necessita suport. Si
parlem de discapacitat, això vol dir
que aquella persona no té les capacitats que algú ha considerat que
hauria de tenir. Tothom ha d’estar

Una de les activitats que va tenir lloc durant la gimcana, divendres passat. || C. DÍAZ

al mateix nivell”, reivindica. “És imprescindible perquè si no sempre
hi ha exclusió”, assevera. “Hem de
parlar de persones i prou”.
Carla Romero, alumna de 4t
d’ESO, va viure d’una manera especial la jornada. En el seu cas, té diversitat visual. “Quan era petita em van
detectar un problema de visió: tinc

paràlisi als ulls. No em puc posar al
final de la classe, perquè veig una
mica borrós. Amb les ulleres faig
vida normal sense problemes, però
per exemple m’haig de posar una
crema i gotes que m’hidraten els
ulls. Quan dormo no els puc tancar”,
relata. “M’he sentit bé en aquestes
jornades que s’han organitzat. Els

meus amics es preocupen per mi i
ho agraeixo. Me’ls estimo molt. Alguns esports, com el tenis, els adapten perquè hi pugui participar, perquè tot i que veig la pilota, no puc
calcular on anirà a parar”, apunta.
Quant als esports, Adriana Peig
estudiant de 3r d’ESO explica que ella
també necessita una mica de suport,
perquè té mobilitat reduïda a causa
d’una malaltia que l’ha afectat una
de les cames. “Hi ha esports que no
puc fer perquè no puc sobrecarregar la cama. Puc practicar esports
en què la cama no tingui massa interacció, com l’equitació, que és el
que faig actualment. Em va molt
bé per enfortir-la”, detalla. L’Adriana remarca que quan va explicar la
seva situació als companys de classe
la van “acollir com una més”. “Em
sembla molt bé que totes aquestes
qüestions es donin a conèixer, i m’ha
semblat que els companys de classe
superaven prou bé els jocs que hem
fet. En un futur m’agradaria ser cirurgiana per ajudar persones que
tinguin problemes com el meu o altres malalties”, conclou. || R. GÓMEZ
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BOMBERS | PREMIS

EDUCACIÓ | MARATÓ

Reconeixement a Conrad
Llauradó i Cisco Altarriba
Els dos bombers van rebre un guardó de l’Institut de Seguretat Pública

Cisco Altarriba va ser un dels bombers guardonats divendres passat. || CEDIDA

Rocío Gómez

Divendres passat els bombers Cisco
Altarriba i Conrad Llauradó van rebre
un guardó de l’Institut de Seguretat
Pública de Catalunya. Altarriba és un
dels membres fundadors del parc de
bombers de Castellar. El 1985 va començar els seus primers passos com
a bomber voluntari de la vila, i durant
vuit anys ha estat el cap del parc, fins
que Oriol García en va prendre el relleu fa uns mesos. Justament, divendres passat va rebre la Medalla d’Or
per la seva trajectòria de 35 anys al cos

de bombers i una felicitació per haver
participat a títol personal en tasques
de protecció civil en els moments més
durs de la crisi sanitària de la Covid-19.
Altarriba reconeix que aquest guardó
ha estat un moment “molt emotiu”
perquè assoleix una de les seves fites
com a bomber abans de penjar l’uniforme. Tot i que ja no és cap de parc,
encara està en actiu, i dona suport i
assessorament a l’equip com un dels
efectius més veterans de Castellar.
Un altre dels protagonistes de
la jornada va ser el castellarenc Conrad Llauradó, que va rebre una Me-

dalla de Plata per Servei Excepcional. Com Altarriba, Llauradó també
compta amb una trajectòria dilatada com a bomber a la vila amb més
de dues dècades d’experiència. En el
cas de Llauradó, el guardó és un reconeixement per haver salvat 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, i
tot seguit va ser atès per una ambulància medicalitzada del SEM.
Altarriba i Llauradó no són els
únics bombers de la vila que rebran un
guardó. Per part de la Regió d’Emergències Metropolitana Nord, els bombers castellarencs Oriol Garcia, l’actual cap del parc, i Meritxell Homet,
rebran la Medalla de Bronze pels vint
anys de servei al cos.
D’altra banda, els Bombers de
Castellar participaran en la campanya
Els bombers t’acompanyen a donar sang.
Serà el 29 de maig a la plaça Major, a
partir de les 10 h i fins a les 14 h. Efectius del parc de Castellar s’instal·laran
al costat del punt de donació amb una
carpa i dos camions restaurats, i organitzaran activitats per a tota la família. Es pot reservar hora per donar
a donarsang.gencat.cat/bombers

110 donants de sang a la
marató del Sant Esteve
La marató de donació de sang
que els alumnes de 5è de primària de l’IE Sant Esteve van
organitzar com a cloenda del
projecte educatiu Com funciona el cos humà va superar totes
les expectatives. Sota el lema
Amb només una gota pots canviar el món, la jornada, celebrada
el 12 de maig, va aconseguir 110
donants. “El resultat és fantàstic. Tant per als donants
com per l’ambient, la motivació i la implicació de tota la comunitat. Va venir molta gent,
tanta, que algunes persones no
van poder donar. Ens va saber
molt greu i els estarem eternament agraïts a ells i als que sí
que van poder entrar i donar”,
manifesta la tutora del grup, Raquel Cirre, que juntament amb
Xavi Soto han treballat el projecte amb els alumnes.

A més d’aprendre com funciona el cos humà i hàbits saludables, els alumnes van ser els
encarregats d’organitzar la marató amb el suport del Banc de
Sang i Teixits, fins i tot preparant una campanya de comunicació. El dia de la marató, també
van estar molt actius: “Els infants van tenir una actitud
exemplar, van aguantar fins a
les 8 de la tarda. Van estar atenent el ‘photocall’, a la porta
per fer la rebuda, van donar
l’obsequi, el refrigeri que van
portar des del Banc de Sang i
Teixits, i fent el qüestionari.
A més, els assistents van ser
molt pacients perquè es van
formar cues llargues i malgrat
l’espera, van ser molt atents
amb alumnes. Estem molt contents del resultat”, conclou
Cirre. || C. D.

110 persones van donar sang durant la marató a l’IE Sant Esteve. || SANT ESTEVE
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L’AULA | CONFERÈNCIA

SALUT | DIA INFERMERIA

El vidre, un envàs en plena expansió
El director de
producció de
Castellar Vidrio, Aitor
Basterretexea, va
explicar a L’Aula com
funciona la fàbrica

Rocío Gómez

La Fàbrica del Vidre és un dels referents de l’expansió industrial a Castellar del Vallès. Diverses generacions de vilatans han passat pels seus
forns que, avui dia, funcionen a tota
màquina en una indústria d’avantguarda que ha sabut reconvertir-se
i adaptar-se als nous escenaris. Justament, L’Aula va dedicar la sessió de
dimarts passat a la història de la Fàbrica del Vidre i també del complicat
procés de fabricació d’una ampolla. El
director de producció de la fàbrica de
Vidrala a Castellar, Aitor Basterretxea, va oferir una conferència molt
didàctica pel funcionament del laberint de maquinària, conductes, línies
de producció i processos que conflueixen a la planta de Castellar. Entre
el públic es trobaven alguns dels treballadors més veterans, que han estat
testimonis de l’evolució del sector i de
la fàbrica de Castellar.
En xifres, el centre de Vidrala
a la vila, conegut també com a Castellar Vidrio, disposa de set línies de
fabricació i dos forns. Hi treballen 270
persones i s’hi fabriquen 5.500 milions d’unitats a l’any, és a dir, 260.000
tones. Són ampolles de vi, cava, cervesa o licor. Entre els seus clients hi

El director de producció de Castellar Vidrio, Aitor Basterretxea, dimarts a l’Auditori || R.G.

ha grups líders del sector com Freixenet, Torres, Osborne o Damm. Basterretxea va detallar que si bé al principi
l’empresa se centrava en la producció
d’envasos, a poc a poc s’hi han incorporat més departaments, com el de
disseny, per oferir aquest servei a les
marques, i centralitzar no només la fabricació, sinó la imatge del producte.
Globalment, el Grup Vidrala
fabrica anualment vuit bilions d’envasos, té 1.600 clients i una plantilla
de 3.700 persones que es distribueix
en vuit fàbriques arreu d’Europa. El
47% del material que es fa servir és
vidre reciclat.
Però la Fàbrica del Vidre no
sempre va pertànyer al Grup Vidrala. El ponent va recordar que la planta del Pla de la Bruguera es va cons-

truir el 1965 amb Vidreria Vilella, i
que fins al 2006, que es va incorporar
al grup de Vidrala i va esdevenir Castellar Vidrio, va passar per diverses
mans. La van comprar BSN Vidrio
Espanya i posteriorment Valvitrum.
De fet, Basterretxea, que és enginyer
en automàtica i electrònica industrial
i MBA per la Universitat de Deusto,
del 2010 al 2016 va ocupar el càrrec
de director de producció de la fàbrica
de Milà i, des del 2016, és el director
de producció de la fàbrica de Castellar del Vallès.
Basterretxea va reconèixer que
la fabricació d’envasos de vidre està en
expansió i que les fàbriques sempre
estan relativament a poca distància
d’on s’enviaran perquè el transport és
car. És per això que Vidrala disposa

de diverses fàbriques al país i arreu
d’Europa. Els productes de Castellar
es distribueixen per la Península però
també arriben a França.
Quant al procés de fabricació, tot
i que podria semblar que té un punt
d’artesania, el convidat va explicar
que tot està molt mecanitzat, amb
uns conductes de refrigeració, motlles i canals per al vidre fos, que recorda la lava d’un volcà. Les ampolles
petites es fabriquen amb un sistema
de premsatge i les més grans, de vi o
cava, amb un sistema de bufat. Totes
es recobreixen amb una capa d’estany,
metàl·lica, per enfortir els materials.
Fins que les ampolles no passen de
la zona calenta a la zona freda, no es
poden manipular per part del personal de la planta, que s’encarrega de fer
un dels darrers controls de qualitat
per eliminar els envasos defectuosos.
Tal com va detallar Basterretxea, als forns es pot arribar a uns
1.600 graus, i les ampolles en circulació acumulen entre 700 i 800 graus.
La seguretat és fonamental en aquests
processos, i una variació tèrmica pot
esguerrar la producció de centenars
d’ampolles. Cada màquina en fabrica
fins a 480 per minut en un ritual mil·
limètric, precís i mecànic. Cada gota
de lava es transforma en un envàs, que
en el cas de la planta de Castellar, pot
ser de color ambre, bronze, verd, groc
o negre. Cada marca té les seves preferències, però el gruix de fabricació
es concentra entre el verd i l’ambre.
Entre els punts forts dels envasos de vidre, Basterretxea va remarcar que és un producte 100% reciclable, i, per tant, sostenible, que no
altera el gust del producte i que a més
rep una valoració molt alta per part
dels consumidors.

Valorar la
tasca de les
infermeres
Amb motiu del Dia Internacional de la Infermeria, que
té lloc el 12 de maig, enguany
s’ha volgut posar en valor la
tasca que fan les professionals
en l’atenció primària. L’Atenció Primària Metropolitana
Nord de l’Institut Català de la
Salut (ICS), de la qual forma
part l’ABS de Castellar, compta amb més de 1.500 infermeres i infermers, un perfil professional que és essencial en
el dia a dia de l’atenció primària. Una d’aquestes infermeres és la castellarenca Jéssica Lomas. A ella, el que més
li agrada de la seva feina és el
fet de poder estar a totes les
etapes vitals d’una persona:
“En el naixement, l’adolescència, l’edat adulta, la vellesa i els darrers dies de vida,
per tant, crec que som un col·
lectiu imprescindible per a
la vida de les persones”. En
la diada d’enguany s’ha posat
èmfasi en la figura de la infermera del CAP, “crec que fem
una cosa fonamental, que és
l’educació sanitària. Nosaltres hem de donar les eines
al pacient perquè es responsabilitzi de la seva malaltia,
perquè sigui al més autònom
possible. Creem una relació
terapèutica amb ells, de confiança, que és molt important”. || CRISTINA DOMENE

LA FÀBRICA | ESTUDIS

Activitats de preparació per a les proves de selectivitat
La Fàbrica obre
una aula d’estudi
nocturn i sessions de
‘mindfulness’ i ioga

Un dels espais de l’equipament juvenil La Fàbrica. || Q. PASCUAL

S’acosten les proves d’accés a la universitat (PAU) i a l’equipament juvenil La Fàbrica han preparat dues activitats destinades als joves que aquest any ja s’estan
preparant per a la selectivitat. D’una
banda, el centre obrirà el servei d’aula
d’estudi nocturn de dilluns a divendres
de 20 a 0 h els dies 30 i 31 de maig i els
dies 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 i 15 de juny.
Aquests dies de preparació dels
exàmens els estudiants acostumen a
anar molt estressats i de vegades tenen
episodis d’ansietat perquè tenen la sensació que no arriben a tenir prou preparades les matèries i que el calendari els

juga en contra. Per això, des de l’equipament juvenil s’ha preparat els Dissabtes
de relaxa-te , unes sessions de mindfulness
i ioga per a la gestió de l’estrès. Al final
de l’activitat, s’oferirà als participants un
te per completar la relaxació. L’entrada
és gratuïta fins a completar l’aforament.
Els Dissabtes de relaxa-te es faran el
dissabte 28 de maig, en dos grups, de 16
a 17.30 h i de 18 a 19.30 h. L’altra oportunitat per assistir a aquesta activitat és el
dissabte 4 de juny, també de 16 a 17.30 h
i de 18 a 19.30 h. La darrera oportunitat
és dissabte 11 de juny, tres dies abans de
l’inici de la selectivitat.
macramé, tennis taula i voleibol

Entre les properes activitats que organitza La Fàbrica hi ha el taller Saps què
és això? Això és macramé que s’allargarà
fins al 15 de juny. D’altra banda, dijous va
començar el torneig de ping-pong, que

s’allargarà els dies 26 de maig i 2 , 9 i 16
de juny. Finalment, aquest dissabte tindrà lloc, dins de l’activitat Pati Obert,
un torneig de vòlei a partir de les 17 h.
D’altra banda, aquest any La Fàbrica ha organitzat un seguit d’activitats
perquè el jovent d’entre 12 i 29 anys s’ho
passi bé durant el mes de juliol. El cicle
Juliol Jove, que començarà el 4 de juliol i que s’allargarà fins al dia 22 del mateix mes, tindrà activitats cada dia de la
setmana. Així, els dilluns es dedicaran
a les sortides de lleure a Water World,
Port Aventura i Aqualeon; els dimarts,
sessions de videojocs; els dimecres estan
programades tres sortides nocturnes –
al Puig de la Creu, Togores i la font de
la Fagina–; els dijous s’han programat
jocs de taula i els divendres seran dies
de monòlegs. S’han programat els d’Eva
Cabezas, Victor Parrado i Miguel Ángel
Marín. || REDACCIÓ
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CAMPAN YA | ATRACCIONS

Castellar, entre els municipis catalans
amb millor nivell socioeconòmic

El Mercat
regala fitxes
pels ‘Castells
de sorra’

Així ho acredita l’índex socioeconòmic territorial (IST) actualitzat recentment per l’Idescat
J.G.

L’Idescat acaba d’actualitzar les darreres dades de l’índex socioeconòmic
territorial (IST) amb dades de l’any
2019. Aquest índex resumeix diverses característiques socioeconòmiques de la població resident en un territori i quantifica les diferències dins
de Catalunya. Els resultats es proporcionen per agrupacions censals que
tenen entre 5.000 i 20.000 habitants.
En el cas de Castellar del Vallès l’IST
és de 112,7 punts –tenint en compte que
la mitjana catalana és 100 punts. Si es
desglossa aquest IST, trobem que l’índex més destacat de Castellar és el de
població ocupada: de 114,5 punts, per
tant, 14,5 punts per sobre de la mitjana
del país. La renda per persones també
supera lleugerament la mitjana catalana i se situa en els 104,5 punts.
L’IST, a més, té en compte aspectes com els estudis o l’origen de la població. En aquest sentit, el nombre de
persones estrangeres procedents de

Veïns de Castellar en una jornada de la infància de Festa Major. || ARXIU

països de renda baixa a Castellar és de
82,9 punts, dada que confirma el baix
percentatge de població estrangera
que viu al municipi. Quant a la formació, la comparació mostra que Castellar està per sota de la mitjana catala-

na en nombre de persones amb estudis
baixos, en concret és de 84,7 punts. Finalment, la població jove sense estudis postobligatoris també és a Castellar inferior a la mitjana catalana, en
concret és de 94,2 punts.

L’IST divideix Catalunya en 853
agrupacions censals entre les quals
s’observen importants diferències socioeconòmiques: l’àmbit metropolità
i una de les comarques gironines concentren les agrupacions censals amb
millor IST. En aquest sentit, alguns
barris de Barcelona i Sant Cugat superen en 25 punts la mitjana catalana. A l’altra banda, és a dir, amb l’IST
més baix, se situen barris de l’Hospitalet, Santa Coloma, Badalona o
també Barcelona.
L’IST concentra en un sol valor la
informació de 6 indicadors: dos de situació laboral, dos de nivell educatiu, un
d’immigració i un de renda. Els valors
de cadascun d’aquests indicadors varien molt entre les 853 agrupacions censals de Catalunya, però la seva anàlisi
mostra una correlació entre tots. Majoritàriament, les agrupacions censals
amb l’IST més elevat mostren resultats positius en tots 6 indicadors, mentre que les agrupacions amb l’IST més
baix mostren tots els indicadors amb
resultats menys favorables.

El Mercat Municipal de Castellar del Vallès arrenca a partir
de la setmana vinent una campanya entre la seva clientela per
regalar fitxes per gaudir de l’activitat infantil ‘Construïm castells de sorra’. En concret, amb
una compra mínima de 10 euros
a qualsevol de les parades del
Mercat Municipal entre el 30 de
maig i el 3 de juny de 2022 s’obtindrà una fitxa per participar al
taller de creació de castells amb
una sorra màgica i jugar amb 45
jocs tradicionals repartits per
la Plaça d’El Mirador. Serà una
activitat que tindrà lloc el pròxim divendres 3 de juny de 5 a 8
del vespre.
El taller ‘Construïm castells de sorra’ s’adreça a nenes
i nens a partir de 4 anys i el Mercat regalarà un total de 1.000 fitxes per repartir entre els seus
clients en una nova iniciativa per
dinamitzar l’equipament comercial més empblemàtic de la vila.
|| REDACCIÓ
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El Mercat s’omple
de calidoscopis
Fins al 28 de maig
es podrà veure,
amb el guiatge
de la Fundació
CIPO, aquesta
mostra solidària
Rocío Gómez

Divendres passat es va inaugurar al
vestíbul del Mercat Municipal la mostra Calidoscopi, una exposició interactiva de calidoscopis gegants, mòbils i
periscopis, gratuïta i apta per a tots
els públics, que la Fundació CIPO ha
portat a Castellar amb la col·laboració
i el suport l’Ajuntament, que en patrocina l’estada a la vila.
A l’espai s’exposen una selecció
de vint-i-quatre creacions originals
que combinen materials, llums i colors, i que sorgeixen de la mà dels artesans Joan Serra, de l’Art del Vitrall,
i Alfons Llobet, del taller de ciència
i tècnica per a infants L’Obrador. De
fet, Calidoscopi es va inaugurar el 1991,
i després de recórrer diversos equipaments culturals d’arreu de Catalunya,
Serra i Llobet la van cedir a l’associació Ningú Sense Sostre. L’objectiu
era que la mostra explorés un vessant més social, a banda del cultural.
En aquest sentit, fa a uns mesos,
els calidoscopis van viatjar fins a la
Fundació CIPO amb l’objectiu de

donar continuïtat al projecte i obrir
una nova línia de captació de fons
per a l’entitat. “Va sorgir com una
exposició de cap de setmana per a
la festa major de la Creu Alta. És
una exposició que es resisteix a
plegar”, explica Joan Serra, que va
ser present a la inauguració de l’exposició. “Una de les peces més curioses és el calidoscopi doble, obert
en ambdós extrems”. A la mostra
també hi ha una reproducció d’una
obra de Miró “que s’observa amb un
canó que en crea una imatge calidoscòpica”, i mobles que “fan una
lectura calidoscòpica de vitralls”.
Ara, amb la Fundació CIPO Calidoscopi pren una nova dimensió
perquè han dissenyat un programa
d’apadrinament de calidoscopis per a
entitats, empreses o particulars, que
poden fer una aportació simbòlica o
fins i tot del valor total de la creació
artística. Els diners que es recaptin
es destinaran als usuaris del Centre
Ocupacional de CIPO i també als
professionals amb diversitat funcional del Centre Especial de Treball
de la fundació que es troben en situació de vulnerabilitat. Una part dels
fons també es destinarà a programes
d’emergència residencial i alimentària de l’associació Ningú Sense Sostre, detalla el director de la Fundació
CIPO, Xavier Martínez. Per participar en el programa, la Fundació CIPO
ha habilitat una pàgina web (cipo.
cat/calidoscopi), a través de la qual
es poden fer les donacions telemàti-

Divendres passat la mostra ‘Calidoscopi’, que està al Mercat Municipal, va rebre les primeres visitants || R.GÓMEZ

cament. “És un molt bon final per
a l’exposició, amb un nou enfocament. A més, alguns d’aquests calidoscopis aniran a parar a altres
espais, per exemple hospitals, perquè la gent pugui continuar gaudint dels calidoscopis”, remarca
l’artesà Joan Serra.
D’altra banda, la regidora de
Diversitat Funcional, Anna Margalef, explica que es va triar el Mercat
Municipal perquè és un dels punts de
trobada de la ciutadania, un espai ben
viu que ofereix un ventall horari que
farà possible que en gaudeixin més
vilatans. Calidoscopi es podrà visitar
fins al 28 de maig, de dilluns a dissabte, de 8.30 h a 21 h. La regidora apunta que aquesta mostra és una manera

“de donar a conèixer la Fundació
CIPO i també de parlar de diversitat, i de totes les entitats que treballen en aquest àmbit”.
La regidora valora molt positivament la nova vinculació de CIPO
amb Castellar, que abans de l’estiu
posarà en marxa un nou centre especial de treball a la població. La fundació traslladarà al polígon del Pla
de la Bruguera el Servei de Gestió
de Residus, a una nau ubicada a la
cruïlla entre els carrers de Solsonès
i Osona. “CIPO és una entitat vallesana, però el cert és que estem
molt contents de venir a Castellar,
un poble que ens ha acollit molt bé.
Estem molt engrescats de poder
tirar endavant molts projectes a

Castellar”, diu Martínez. “El nou
centre tindrà un retorn a Castellar, serà una oportunitat de crear
llocs de treball. Entre tots hem de
pedalar fort perquè tiri endavant”,
assevera el director de la fundació.
La regidora reconeix la importància d’establir sinergies amb les entitats del tercer sector i anuncia que
s’estudia posar en marxa nous projectes d’inserció sociolaboral amb la
fundació. “CIPO treballa per vetllar per la igualtat d’oportunitats
de les persones amb diversitat”,
diu Margalef. “És una sort tenir un
centre especial de treball a Castellar com el del TEB, i ara CIPO hi
portarà el Servei de Gestió de Residus”, afegeix.

BIBLIOTECA | PRESENTACIÓ

El llibre que va canviar la vida d’Amin Sheikh
L’activista de Bombai
va presentar la
seva biografia a la
Biblioteca Municipal

Un llibre et pot canviar la vida. I en el
cas d’Amin Sheikh, ha canviat la seva
i la de molts infants dels carrers de
Bombai. Dilluns passat, l’autor –nascut a Bombai el 1980– va visitar la Biblioteca Municipal Antoni Tort per
presentar la seva biografia Bombai,
Mumbai. La vida és la vida, soc gràcies
a tu. És un llibre en què explica totes
les seves vivències, plenes de duresa però també d’esforç i esperança. Sheikh ha venut gairebé 26.000
exemplars del llibre. Amb els diners
que va recaptar va crear el 2016 la cafeteria Bombay to Barcelona Library
Café. És un espai segur per als infants
que viuen als carrers de Bombai, on

troben llibres però també menjar i
refugi. Amb aquest projecte, l’Amin
dona suport a una quarantena d’infants, que amb aquesta iniciativa han
pogut viatjar a Europa i estudiar, trobar un futur i una finestra plena d’opcions per continuar creixent. Durant
la presentació Sheikh va relatar amb
orgull com una de les nenes de la cafeteria ara és una dissenyadora de
renom, que fins i tot crea vestits per
a Buckingham Palace.
D’altra banda, l’autor va anunciar que ara que la cafeteria-llibreria
s’ha consolidat, el següent projecte
que vol culminar és la construcció
d’habitatges per aixoplugar aquests
infants. Perquè Sheikh sap què és
viure a peu de carrer. Amb cinc anys
es va escapar de casa, tot fugint dels
maltractaments del seu padrastre, i
va acabar pidolant al carrer, sobrevivint netejant sabates o arreplegant qualsevol engruna de menjar
de la brossa.
L’Amin va explicar que era un

L’activista Amin Sheikh, dilluns passat, a la Biblioteca Municipal Antoni Tort. || R. G.

infant sense nom, acostumat a sentir-se insignificant, sense cap tipus
d’aspiració ni esperança. Afortunadament, va conèixer persones que
li van donar un cop de mà, com l’artista Eustace Fernandes. Va començar a treballar per a ell com a xofer,
però a poc a poc la relació es va enfortir, i com a regal de Nadal l’Eustace el va portar a conèixer Barcelona. Amb Catalunya va establir forts
lligams, va descobrir una nova realitat, “l’amor d’una família”, va dir.
L’experiència li va donar l’empenta
per viatjar arreu del món i també per
escriure la seva biografia per tal de
posar en marxa la cafeteria Bombay to Barcelona Library Café, i teixir una xarxa de suport per als nens
i nenes que malviuen als carrers de
l’Índia. Sheikh ha esdevingut un activista que combat l’exclusió social
d’aquests infants i vol oferir-los una
vida feliç i digna, lluny d’un sistema
de castes que margina injustament
alguns col·lectius. || ROCÍO GÓMEZ
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VEÏNS | NOVA ENTITAT

Premis per a
l’INS Castellar i
l’Esplai Xiribec

Es constitueix l’entitat
veïnal La Mitja Galta

Colònies i Esplai Xiribec, en la categoria de música, i l’Institut Castellar, en la modalitat d’arts visuals, han estat premiats en la novena edició del
concurs Piula contra la violència masclista que organitza el Consell Comarcal dins d’una campanya
de sensibilització. Al certamen han participat 38
treballs realitzats per 26 joves de la comarca que
han rebut un total de 258 vots, repartits entre les
tres modalitats artístiques de música, vídeo i arts
visuals presents al concurs per unes relacions
igualitàries i lliures de violències. El president del
Consell Comarcal i alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i la consellera comarcal de Drets Socials,
Míriam Casaramona, van ser els encarregats de
lliurar els premis d’aquesta novena edició del concurs. Giménez va destacar la preocupació davant
les dades de les denúncies per violència masclista,
que el 2021 van tornar a augmentar a la comarca.
Colònies i Esplai Xiribec van obtenir 146
punts per l’obra Laia, en què han participat Clara
Sorolla Anglés, Blanca Campos Bailén, Fiona Salvador Sala, Mariona Martín Sellarés, Alba Latorre Minguell i Òscar Pérez Pont. En la categoria d’arts visuals, el projecte Jo sí que pinto alguna
cosa, de l’INS Castellar va rebre 131 punts. A la iniciativa van participar tres alumnes: Gina Giralt
Homet, Shakira Hornero Rodríguez i Nerea Gabarrón Carrasco.

Agrupa els carrers Ermot, Baixada de Palau,
Canyelles, Sant Sebastià i Virgen de la Cabeza

A dalt, Gina Giralt, Shakira Hornero i Nerea Gabarrón de
l’INS Castellar rebent el guardó pel projecte ‘Jo sí que pinto
alguna cosa’ i a sota, Òscar Pérez i Clara Sorolla, de Colònies
i Esplai Xiribec, per la peça ‘Laia’. || C. COMARCAL

Castellar ja compta amb una nova
entitat veïnal, La Mitja Galta, que
agrupa el veïnat dels carrers Baixada del Palau, Canyelles, Ermot, Sant
Sebastià i Virgen de la Cabeza. Des
de l’estiu del 2021 un grup motor
va posar fil a l’agulla per remoure
la vida social i cultural del veïnat.
Amb aquesta iniciativa més de 150
llars del poble poden estar inscrites dins d’aquesta associació, que
pretén establir vincles veïnals fomentant la cohesió i la convivència.
“Ajudar-nos els uns als altres és
essencial, promoure activitats ludicofestives, fer tallers i recollir
i canalitzar demandes de millora del nostre entorn més proper
són alguns dels objectius i prioritats de l’entitat”, remarquen els
promotors en un comunicat. Des de
l’entitat es vol treballar per millorar la zona reclamant millores en
el cablejat aeri, la construcció de
l’aparcament de cal Sesé que es va
anunciar el 2019, la millora general
del parc de Canyelles, la necessitat
d’un pipicà a la zona, papereres, etc.

Malgrat que l’entitat s’ha formalitzat recentment, el novembre
del 2021 ja es va celebrar la iniciativa amb un vermut popular al
parc Canyelles. D’altra banda, el
4 de desembre es va celebrar l’arribada del tió a les cases amb una
xocolatada i un intercanvi de postals de Nadal que ha ajudat que
diverses famílies es coneguin millor. Actualment existeix un grup
de WhatsApp en què ja hi ha una
vuitantena de persones i també
un perfil d’Instagram. Aquest diumenge l’entitat celebrarà la seva
constitució amb unes migas al parc
de Canyelles (zona del darrere de
l’església). A la festa hi haurà servei de bar, vermut, música i, sobretot, bon ambient. La Junta actual
està formada per: Josep M. Guitart
(president), Jordi Perelló (vicepresident), Xavi Alavedra (secretari),
Dani Muñoz (tresorer), i Noelia Jiménez i Ramón Osma com a vocals.
Per contactar amb l’entitat es pot
fer per correu a: avlamitjagalta@
gmail.com. || REDACCIÓ
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

LA FOTO

Els Capgirats a la diada dels Esperxats, a Porqueres

Evidència de l’eclipsi lunar total a Castellar del Vallès

Els Castellers de Castellar van actuar el dissabte 14 a Mata (Porqueres). Ho van fer amb motiu de la diada
dels Esperxats, la colla amfitriona, i també van compartir plaça amb els Castellers de Mollet. Els Capgirats
hi van descarregar un pilar de 4 d’entrada, un 3 de 6, un 3 de 6 amb agulla, un pilar de 4 per sota i un pilar de
4 de sortida. La propera actuació fora de casa és el 28 de maig al parc de Joan Miró de Barcelona, on se celebrarà la diada de bateig dels Esquerdats, la Colla Castellera de l’Esquerra de l’Eixample. També hi actuaran
els Xicots de Vilafranca.
A banda, els Capgirats també van participar amb dos pilars de 4 al 42è Aplec de Castellar Vell, juntament amb
la resta d’associacions de cultura popular del poble. || TEXT I FOTO.: CASTELLERS DE CASTELLAR

Aquest fotomuntatge del castellarenc Antoni Marín il·lustra el darrer eclipsi lunar total que hem pogut veure a Castellar. En concret, va ser la nit del 15
al 16 de maig –entre les 3.32 i les 6.34 hores de la matinada– i a la fotografia
es poden veure totes les fases de l’eclipsi fins a arribar a la lluna vermella, en
el moment que la lluna plena travessa l’umbra, la part més fosca i central de
l’ombra que projecta la Terra en interposar-se entre el sol i el satèl·lit. A la
imatge també es poden veure indrets emblemàtics de Castellar: l’ermita de
Castellar Vell i el Castell de Clasquerí amb la capella de Sant Bàrbara al davant. || FOTO: ANTONI MARÍN || TEXT: REDACCIÓ

Pau Castellví *

Castellar Vell ens recorda
qui som com a poble
n poble el fa tot allò que
contribueix a la seva
personalitat única i al
seu amor propi; en especial, les seves entitats, comerços, patrimoni, sector social i tradicions. Quan
tothom, des del teixit esportiu, fins
al comercial, passant pel cultural i
l’Ajuntament, treballa per promoure un model atrevit, fonamentat en la
voluntat de fer lluir i reforçar les fortaleses del municipi, un poble deixa
empremta i es converteix en un pol
que atreu l’èxit.
L’Aplec de Castellar Vell és una de les
tradicions que fan que Castellar bategui. Iniciat el 1979 amb la voluntat
d’acompanyar la restauració de l’església de Sant Esteve de Castellar Vell i
reforçar-ne el valor patrimonial, l’aplec
s’ha convertit al llarg de les dècades en
l’ocasió que cap entitat es pot perdre.
Els itineraris organitzats pel Centre
Excursionista, els concursos, incloent-hi el d’arrossaires, el tour històric
de l’Arxiu d’Història - Centre d’Estudis Castellar o les diverses actuacions
culturals (ball de bastons, ball de plaça,
gegants, castells…) són exemples de la
gran mobilització humana que fa possible Castellar Vell any rere any.
L’aplec d’enguany, celebrat diumenge passat, va ser especial. Feia 3 anys
que no es podia celebrar en normalitat i el Castellar de les entitats, l’excursionisme i la cultura es va mobilitzar
per ser-hi. La conseqüència? Es va fer
curt. A les 18.30 h, agents de la policia
local van haver d’anar taula per taula

U

Fe d’errades
Per un error en l’edició passada de L’Actual, no es va publicar aquesta foto relativa a l’equip de l’FS Castellar
corresponent a la celebració per haver-se proclamat campió de Lliga després de superar per 4-5 el Raid Santa
Coloma. Preguem disculpeu les molèsties. || FOTO: CEDIDA

Josep ML Marti Saurí

Satisfet de sentir-me
espanyol, però...
Tal com sona. Perquè arran de l’actual debat sobre l’avortament als
Estats Units, veig amoïnat el previsible retrocés en drets i llibertats
en aquells estats, com en altres europeus, impulsat per l’integrisme
religiós, el racisme, per pors insa-

nes o per roïns interessos econòmics de conservadors i de l’extrema dreta, i no puc sinó sentir-me
satisfet de formar part d’un país,
el nostre, que ha assolit un alt nivell en drets i llibertats democràtiques. Això no té res a veure amb el
meu sentiment de català, o sí, perquè de llarg és sabut que aquí som a
l’avanguarda i que les nostres aportacions per arribar a aquest nivell
han comptat molt. Ara bé, no negaré que m’esgarrifa sentir les idees
forassenyades amb què Vox enta-

bana els seus seguidors i com augmenten, i em reitero en el concepte que massa espanyols amb poca
amplitud de visió, sapastres i manipulables molts d’ells, marcats per
vells odis i revenges o per la nostàlgia d’uns valors rancis o mesquinesa patriotera, els donen suport en
un camí que porta enrere. Caldrà
defensar amb dents i ungles el que
hem aconseguit davant una extrema dreta tan retrògrada no només
espanyola. Per això hauríem d’unir
voluntats i consens.

del nombre considerable de famílies i
entitats que encara romanien a la zona
per convidar-les a marxar.
Després de més de dos anys de viure
rere una mascareta, abstenint-nos de
participar de qualsevol aglomeració,
som molts els que trobàvem a faltar
aquesta celebració anual de qui som
com a poble, al cor del nostre entorn natural, i sense filtres pandèmics. Ara cal
dirigir aquesta energia cap a les nostres
entitats, perquè la seva activitat pugui
continuar a través dels anys, perquè la
cadena successòria entre generacions
dins les entitats no es trenqui i el Castellar dels nostres fills i filles continuï
bategant socialment i culturalment.
*Regidor portaveu de Junts per Castellar

Rafa Homet *

Sense informació no
hi ha participació ni
democràcia
a setmana entrant continuen els tallers participatius al voltant
dels habitatges protegits que s’han de construir a l’antic solar de la
Playtex. Aquests tallers participatius
són fruit d’un acord del grup de govern
amb Esquerra, que vam plantejar des
del primer moment que cal més habitatge públic a Castellar i que cal que
aquest habitatge públic estigui ben
pensat i ben fet. Tota acció de govern
hauria d’estar ben pensada i ben feta.
No ens hem tret del cap el lamenta-

L

continua a la pàgina 11
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opinió

Gabriel Ferrater:
el poeta a l’inrevés

S

ovint, la feliç conjunció d’una data determinada i l’alineació
dels cossos celestes
permet que es rescatin els noms i les obres de personalitats que, per un motiu o altre,
han estat bandejades de l’imaginari col·lectiu. De vegades es tracta
de rescatar el nom i l’obra; d’altres,
de rescatar el nom o l’obra. L’any
2022 és l’Any Gabriel Ferrater, per
la commemoració doble del centenari del seu naixement i el cinquantenari de la seva mort.
Fins i tot en això sembla que el
poeta de Reus (també una mica “el
poeta de Sant Cugat”, ciutat on va
viure i morir) es rebel·la contra allò
preestablert, o bé rebutja la idea de
vida que s’associa a la norma moral
i estètica: Ferrater neix el 1922 a
Reus i decideix acabar amb la seva
vida el 1972 a Sant Cugat del Vallès,
poc abans de fer 50 anys, atret per
la idea de no encetar una etapa de
maduresa que podria expulsar-lo,
encara que fos simbòlicament, dels
anys de joventut en què encara es
tolera socialment que algú s’instal·
li en el caos, en l’excentricitat, en
la provocació.
El nom de Gabriel Ferrater no ha
estat bandejat de l’imaginari col·
lectiu. Més o menys, és un nom que
sona i, fins i tot, que s’associa directament a la poesia. Però és una po-

PLAÇA MAJOR

MONTSE GATELL
Filòloga

Gabriel Ferrater. || JOAN MUNDET

“L’any Ferrater
proposa anar més
enllà de la figura
icònica del poeta
suïcida”

esia que no coneixem, que no s’estudia, que no es transmet i, d’altra
banda, és una poesia que no deixa
veure, potser perquè no ens ho expliquen, l’enorme producció crítica i de traducció de l’autor. Contradiccions i paradoxes ferraterianes.
No ens costarà interessar-nos per
l’autor de Les dones i els dies (recull
dels tres volums de la seva obra poètica) si sabem que va ser un poeta
que va trencar amb la tradició heretada del Romanticisme; que va
aprendre molt abans d’escriure

molt, i que els seus referents són figures de la magnitud de Shakespeare, Riba, Carner, Leveroni, March…
però també Montaigne, Racine,
Brecht o Joyce. Parlem del Ferrater poeta i també del Ferrater crític literari, crític d’art, professor,
lingüista, traductor, introductor
a Catalunya de figures literàries i
del pensament importantíssimes i
de les novetats estètiques de la literatura en general.
L’Any Gabriel Ferrater proposa
diverses activitats i accions arreu

del territori amb la voluntat d’anar
més enllà de la figura icònica del
poeta suïcida. Però hi hem de mostrar interès i tenir una actitud activa, perquè la preeminència d’allò
immediat, superflu i trivial és una
amenaça per al repòs i el silenci necessaris per entrar en un món de
codis complexos.
Com, si no, podrem comprendre
les seves paraules? “Diré el que em
fuig” –ens provoca des del poema
“A l’inrevés”– “No diré res de mi”.
I pam! Ens esmicola el món.

ve de la pàgina 10

ble episodi de l’habitatge protegit de
la plaça de la Miranda que es va tirar
enrere, en una trista decisió política,
perquè algú havia manipulat de manera partidista la informació que es va
fer arribar al veïnat, creant un clima
tan innecessàriament desfavorable
que el grup de govern no es va atrevir a tirar endavant el projecte i vam
estar a punt de perdre milions d’euros d’inversió a Castellar.
Per això vam insistir que donàvem tot
el suport a la construcció d’habitatge
públic a càrrec de la Generalitat i que
és molt important que la ciutadania
tingui tota la informació disponible
perquè pugui prendre decisions i opinar amb fonament de causa. Un projecte públic, sigui el que sigui, en què
prèviament s’ha donat la informació
de manera entenedora, en què hi ha
espais per poder preguntar, reflexionar i proposar, sempre tindrà un resultat millor per a tothom. Perquè els
diners públics s’han de gestionar bé
sempre i cada euro que es recapta ha
d’estar ben justificat en què s’invertirà. El nostre suport al projecte està
directament vinculat a la qualitat del
procés participatiu.
La setmana vinent, doncs, es parlarà
de mobilitat entorn el projecte d’habitatge públic, de l’encaix del projecte d’habitatge públic i dels espais públics vinculats al municipi, dels usos
i funcions que pot acollir l’espai destinat a equipaments, dels criteris arquitectònics, d’eficiència energètica i
d’adjudicació dels habitatges. D’aquí

segur que sortiran moltes visions i
propostes, algunes fins i tot contraposades, que hauran de ser tingudes
en compte per qui hagi de prendre la
decisió final. No és la veïna qui ha de
dibuixar els plànols a l’arquitecta, però
tampoc és l’arquitecte qui li ha de dir
al veí quines necessitats té el mateix
veí. D’aquest contrapunt de necessitats i solucions tindrem la millor proposta per a un projecte que, necessàriament, canviarà la façana d’entrada
a Castellar.
*Portaveu d’ERC

Ignasi Giménez Renom *

Aquest estiu, encara més
seny al bosc

L

a calor d’aquests dies
ens fa preveure que
aquest estiu, un any
més, ens trobarem
davant d’una campanya que promet ser difícil pel que fa
al risc d’incendis forestals.
El nostre municipi compta amb una de
les masses forestals més importants
de la comarca. Dues terceres parts
del terme municipal de Castellar és
superfície forestal arbrada i més del
80% és àrea forestal i agrícola.
Aquest patrimoni natural, que és un

dels atractius principals del nostre
entorn, és al mateix temps un espai
molt vulnerable, cada vegada més
freqüentat i, per tant, on conflueixen
més elements de risc.
Des de l’Ajuntament, conjuntament
amb els bombers voluntaris, l’ADF,
SERNA, i amb el suport d’altres administracions, treballem tot l’any per
reduir al màxim el risc d’incendi (franges de protecció de les urbanitzacions,
arranjament dels camins de la xarxa
de prevenció i extinció d’incendis, col·
locació de nous hidrants, neteja de
vores de camins...).
En aquest sentit, un any més hem demanat a la Direcció General de Prevenció i Extinció d’Incendis que inclogui el Parc de Bombers Voluntaris en
la campanya d’estiu per garantir que
estigui obert cada dia.
Malgrat la tasca que podem fer des
de les administracions, hem de tenir
present que només amb el compromís
i la implicació de tots els ciutadans i
ciutadanes podrem reduir el risc de
patir un gran incendi.
En molts casos, la col·laboració ciutadana és decisiva per combatre el foc i
protegir el nostre patrimoni natural.
Per això, entre tots, hem de ser capaços de promoure actituds i hàbits responsables i, d’altra banda, informar i
sensibilitzar del risc d’incendis forestals i de la necessitat de prevenir-los.
Gaudim del bosc, però gaudim amb
seny.
*Alcalde

60.000

visites web
mensuals

www.lactual.cat

#lactualesinformacio
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COMERÇ | CARRER MAJOR

La transformació en un autèntic
centre mèdic estètic integral

Canvi de propietat a la
històrica pastisseria Villaró

Luxury Beauty inaugura noves instal·lacions amb metges especialistes

Natàlia Picañol, propietària del
restaurant Masia El Brunet, s’ha
fet càrrec de la pastisseria Villaró
juntament amb la seva germana
Mariona. “El nostre restaurant
és client del Villaró, ens agraden molt les seves postres i en el
moment que ens vam assabentar
que ho deixaven ens va fer molta
pena”, explica la Natàlia, que confessa que ho va parlar amb la seva
germana per finalment portar la
gestió de l’emblemàtic establiment.
El canvi en la gestió no ha comportat cap modificació en el personal “ja que ens hem quedat tots els
treballadors”, assegura Picañol.
Amb el poc temps que fa que s’han
fet càrrec de la pastisseria, “ja hem
agafat clients nous com restau-

J. Rius

El 23 d’abril va obrir portes a la carretera de Sentmenat, 80, el nou Luxury Beauty, uns metres més enllà del
que havia estat la seva primera seu.
Amb el canvi, el centre s’ha transformat en un autèntic centre mèdic
estètic integral. La que és propietària de l’establiment, Emma Gil, juntament amb la seva germana Belinda, explica que “volia anar un pas
més enllà i desitjava un espai que
integrés la bellesa en tota la seva
globalitat i, per tant, hi hem incorporat metges estètics”. Per a més
endavant, el centre no descarta portar algun psicòleg “sobretot per a
persones que tenen l’autoestima
molt baixa”, un metge vascular i
serveis de fisioteràpia o osteopatia
per tractar el dolor.
“Quan vam comprar aquest
local ara fa quatre anys, la intenció
era ampliar Luxury, però aleshores no era el moment i no es podia”,
explica la Belinda, que confessa que
anteriorment va obrir una botiga de
roba “per no tenir el local tancat”.
Per adequar el local, d’aproximadament uns 200 metres quadrats, “s’ha
hagut de fer una forta inversió, i
hem hagut de meditar-ho molt perquè volíem que la gent se sentís a
gust aquí i nosaltres mateixes, que
som les que hi treballem”, apunta
Emma Gil. Per exemple, tot l’interior de l’establiment és de color blanc i

El restaurant El Brunet es fa càrrec de la gestió
rants i botigues gurmet de Castellar, Sabadell i Terrassa”. La nova
responsable de la pastisseria considera que “com que tenim un bon
nom amb El Brunet això ens està
ajudant a la pastisseria”. L’establiment combina els seus horaris amb el
de restaurant “perquè no pots descuidar cap dels dos negocis”.
En aquesta nova etapa que enceta la pastisseria es vol potenciar sobretot la botiga, que havia patit l’expansió del negoci cap a restaurants i
botigues gurmet. “La gent està molt
contenta amb el canvi. La meva germana, que hi és sobretot els caps de
setmana, ja comença a conèixer la
nostra clientela, que és bàsicament
gent gran, i comença a saber-se’n el
nom”, apunta Picañol.

Emma Gil en un dels espais del nou Luxury Beauty, a la carretera de Sentmenat, 80. || J. R.

“moltes clientes ens han comentat
que quan hi entren s’hi senten en
pau”, admet Emma Gil, que afegeix
que també s’ha fet una forta inversió
en les lliteres de cada cabina, que termoregulades al gust de la clientela.
La màxima de les dues germanes Gil és que l’establiment estigui
a l’última pel que fa a tractaments
innovadors, encara que en el sector
de l’estètica “contínuament estan
apareixent nous tractaments i tècniques que has de saber aplicar”.
Tot i ser un centre del poble, Luxury
Beauty té clients que venen de Sabadell, Terrassa, Barcelona, Manresa,

Sentmenat o Caldes i això “vol dir
que venen atrets per les darreres
innovacions, i sempre els has de
donar resposta”. Això també suposa una formació constant per als
professionals del centre. “Potser el
nostre preu és una mica més alt,
però la gent una vegada ve el que
vol és seguretat, eficàcia, que tingui un bon resultat”, assegura l’Emma, que és conscient que al seu centre “estem tractant la pell, que és
un òrgan vital i, per això és molt
important tractar-la d’una forma
molt adequada i cal, sobretot, una
bona formació”.

Mariona Picañol, amb la seva germana Natàlia, s’han fet càrrec de la pastisseria. || CEDIDA
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esports
Els Triatlètics del CA
Castellar, al triatló
de Platja d’Aro

El Club Atlètic Castellar va participar
amb la secció de triatló, els Triatlètics,
en la TradeInn International Triathlon
140.6INN de llarga distància, disputada a Platja d’Aro. Enric Garcia, Sergi
Perarnau i Francesc Paul van ser els
representants del club verd, amb una

bona actuació en categoria GGEE
Federats. Garcia (10:56:48) va acabar
setè, mentre Perarnau (12:06:11) va
ser 15è. Paul va retirar-se després
del tercer sector (bicicleta). Els
participants van completar 42,2 km
de cursa, 180 en bicicleta i 3,8 nedant.

Final fatídic per al CB Castellar (73-80)
Els groc-i-negres es compliquen la permanència amb una derrota contra el CB Mollerussa i necessiten guanyar-ho tot

Albert San Andrés

El CB Mollerussa va emportar-se la victòria del
Puigverd (73-80) en un partit en què el CB Castellar va aconseguir mantenir el ritme dels lleidatans i els va sorprendre fins a dos minuts abans
del final, en què el rival va capgirar el partit per
sumar la segona victòria.
La fase final de la Copa Catalunya està sent
un calvari per als groc-i-negres, que amb només
una victòria estan notant massa l’esforç físic d’una
plantilla poc preparada per a una lliga tan llarga.
Sense jugadors que marquin diferències i amb Albert Cadafalch encara agafant el ritme de competició, als del Puigverd els està passant factura la dependència de jugadors poc bregats en la categoria.
Contra el Mollerussa, el teòric gall del grup,
els de Quim P. Alarcón ho van intentar des del
principi i fins al final. Mantenint el ritme a un rival
ràpid, segur i amb bons tiradors, el primer quart
va ser d’anada i tornada amb un 16-20 al marcador.
10 minuts en què el Castellar no va deixar anar el
seu rival, fallant des del perímetre contra un rival
que no va donar descans.
En els 10 minuts següents, el tir exterior va
funcionar a la perfecció i van ser els triplistes de
l’equip –Cadafalch, Germà, Viladomat i Figueras–
els que van donar el primer avantatge als de casa
a un minut del descans, tot i que els de Lleida van
acabar dominant per 34-36.
El tercer quart és, normalment, el pitjor per
als groc-i-negres, però en aquesta ocasió s’ho van
creure. Un parcial inicial de 3-10 va donar pas als
millors minuts per als de P. Alarcón, amb un contundent 15-0, que va deixar cinc minuts i mig al
rival sense anotar. La defensa zonal va funcionar
a la perfecció, tapant els espais de penetració dels
blanc-i-blaus i fent-los arribar al col·lapse, amb
dos triples de Figueres i quatre punts d’un correcte Pol Latorre.
Amb 52-49 es va entrar en l’últim període,
en què es van girar els papers. Tot i començar

El CB Castellar està obligat a guanyar els dos partits que queden i superar de més d’11 punts el Tàrrega per poder jugar la promoció i no descendir directe. || A. S.A.

mantenint el marcador, un triple d’Oriol Real va
ser el preludi de quatre minuts sense anotar, en
què el Mollerussa va capgirar amb cinc punts –
tots de tir lliure– davant de l’entrada en bonus
dels locals. Amb empat a 71 al lluminós entrant a
l’últim minut, un triple de Sergi Serrató –el que
seria l’últim tir de camp– va decantar la balança
definitivament. Sis tirs lliures visitants per dos locals van decidir el partit, i van condemnar els castellarencs a ocupar una de les places de descens
directe o de promoció.

“Ells han estat millors en la primera part,
nosaltres en el tercer quart i hem dominat fins
als últims minuts del final. Hem arribat una
mica cansats i amb falta d’idees al final, hem
perdut pilotes que els ha donat cistelles fàcils
que els han ficat en el partit. Són detalls i en
aquest cas no han caigut del nostre costat. Tot
i això, la feina que han fet els nois ha sigut molt
bona.Ésunallàstima,perquèperdentnoesveu.
Al davant teníem un molt bon equip i els hem
tingut a la mà”, va explicar el tècnic castellarenc.

“Estic content de la feina que s’ha fet i de com
s’ha fet. Hem d’oblidar el resultat i guanyar a
Sabadell i de més d’11 el Tàrrega per intentar
jugar la promoció”.
A dos partits del final, el CB Castellar visitarà el CN Sabadell diumenge que ve i acabarà la
Lliga a Tàrrega, dos partits en què necessitarà la
victòria, a més de guanyar l’average als lleidatans,
per poder optar a jugar la promoció i no descendir de manera directa. Una fita complicada però
no impossible.
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MOTOR | MUNTANYA

De la Vega
surt líder de
classe del Fito
La Subida Internacional al Fito és una
de les pujades de muntanya més mítiques del continent, en què el castellarenc Xavi De la Vega va arrodonir una
bona actuació en la segona de les curses que disputa del campionat d’Espanya de Muntanya. El pilot de l’Alta

ATLETISME | C. D’ESPANYA

Rodríguez i
Bea, campions
de Catalunya
Montse Rodríguez i Joan Bea van ser
els atletes més destacats en els Campionats de Catalunya màster celebrats
a les pistes d’atletisme de Castellar.
Rodríguez va aconseguir imposar-se en els 2.000 obstacles M45-49, va
marcar rècord de Catalunya (7:46,37),
i va superar Noèlia Jiménez (7:55,73) i

CICLISME | CURSES

Delgado
guanya i
Alcaraz, 2a
Bon cap de setmana ciclista per als
castellarencs, amb una victòria de
Carlos Delgado a El Bou de Montbui
i un segon lloc d’Ivet Alcaraz en carretera en el Campionat de Catalunya
a Lleida. El seu germà Oriol va reapa-

Perfumeria Team continua progressant en el campionat, en què ja és líder
provisional de classe 4 i sisè a només
tres punts del tercer en categoria 1.
La 50a edició de la Subida al Fito
a Arriondas (Astúries) va ser la segona cita del campionat nacional en
què De la Vega va deixar bona boca
amb una actuació destacada. Davant
d’una competència ferotge, el pilot de
Castellar va aconseguir un novè lloc
absolut en categoria 1, a + 33.753 s del
guanyador, José Antonio López-Fombona, que amb un Audi RS5 DTM va
mostrar-se intractable durant tot el
cap de setmana, ja que va superar els
Porsche 911 d’Humberto Janssens i
Jordi Gaig.

El de l’Alta Perfumeria Team
va marcar el 15è millor registre absolut i 3r de classe en la primera de
les tres curses, en què va tastar la inestabilitat del temps asturià, on l’asfalt va quedar molt delicat després
d’un fort ruixat.
Diumenge la meteorologia no
va millorar, però amb més referències, ja va poder millorar molt amb un
9è lloc, el mateix resultat que va repetir en la tercera i última cursa. 9è
també va ser el resultat final al Fito,
d’on marxa amb la primera posició
en la classe 4 i la sisena de la categoria 1, que lidera l’andorrà Gerard de
la Casa, que va acabar 5è absolut a
Arriondas. || A. SAN ANDRÉS

L’Alta Perfumeria Team en la mítica Subida al Fito asturiana. || CEDIDA

Marta Mora (9:11,19). La fondista del
CA Castellar també va ser segona en
els 1.500 m (5:12,99), darrere de Sònia
Giménez (5:06,28) i superant Sònia Rodríguez (5:52,89).
Pel que fa a Bea, el recuperat llançador va ser bicampió en categoria
M40-44. En llançament de martell es
va imposar en el cinquè intent amb una
marca de 51,32, rècord de Catalunya,
davant de David Moreno (49,64) i Kirian
Pérez (37,26). Bea també va ser el guanyador en martell pesant amb un tir de
15,24 m, i va superar els 14,35 de David
Moreno i els 10,54 de Josep Gabarro.
Pel que fa a la resta de participants del club verd, Marc Villanueva va acabar en segon lloc en la final
A dels 100 m llisos M35-39, la millor

marca màster del club. Artur Celma
va ser el guanyador amb 11,73 i Xavier
Berenguel, tercer, amb 12,26.
Dani Castellanos va ser quart
en els 800 m M40-44 (2:17,08) i cinquè
en els 400 m (59,27). Antonio Bono
(2:13,25) va ser sisè en els 800 m M4549, i va repetir posició en els 1.500 m
(4:28,02). Enric Vallmitjana va competir en les mateixes proves que Bono, va
acabar vuitè en els 800 (2:31,76) i tretzè
en el 1.500 (5:13,32).
Mohamed El Haddad (16:59,52) va
acabar novè en els 5.000 m M45-49, i va
rebaixar la barrera dels 17 minuts per
primera vegada, mentre que els seus
companys Xavi Planas i Òscar Bertran
van haver d’abandonar per lesió en la
mateixa distància. || REDACCIÓ

Joan Bea, al centre, al podi de campió de martell a les pistes de Castellar. || CEDIDA

rèixer després de mesos apartat de la
competició per lesió.
El ciclista del Bike Tolrà Carlos
Delgado es va imposar en la categoria
Màster 30 d’El Bou de Montbui, una
cursa tècnica amb un 80% de corriols
pertanyent a la Copa Tuga. El biker va
completar el recorregut de 33 km amb
més de 800 m de desnivell en un temps
d’1:34,22 i va acabar sisè de la general.
Pel que fa al ciclisme en línia,
Ivet Alcaraz (00:18:28) va ser segona
en categoria aleví en la primera prova
del Campionat de Catalunya de promoció disputada a Lleida. Tot i estar
convalescent amb laringitis durant la
setmana, la jove ciclista va poder dis-

putar l’esprint final, en què es va “trobar força bé, molt contenta en un circuit on s’acabava en un pendent fort
i llarg”, segons ha explicat.
En la mateixa cursa va reaparèixer el seu germà gran Oriol, després
de més de sis mesos apartat de la bicicleta per un problema de rampes q les
cames. Tot i estar gairebé recuperat, el
gran dels Alcaraz no va poder passar
de la 20a posició en la primera prova
que fa per valorar l’estat de la seva recuperació. “He tingut bones sensacions, ateses les circumstàncies d’última hora, però d’anar a poc a poc”,
ha afirmat el ciclista, que encara va
notar molèsties. || A.S.A.

Carlos Delgado es va imposar en la cursa de Santa Margarida de Montbui. || CEDIDA
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esports
FUTBOL | 2A CATALANA

FUTSAL | DIVISIÓ D’HONOR

Un empat per creure en l’ascens (1-1)
La UE Castellar retalla un punt a la Pirinaica i hi haurà autocar per anar a Manresa

Els blanc-i-vermells ho van intentar sense sort contra el Gironella. || A. S. A.

El Gironella va trencar la ratxa de
quatre victòries consecutives de la
UE Castellar i va rascar un empat
en un Joan Cortiella que va viure la
millor entrada de la temporada, amb
prop d’un miler d’espectadors, que
van respondre a la crida del club. Tot
i perdre dos punts, l’equip segueix
amb opcions d’ascendir després de
la derrota de la Pirinaica a Berga.
El Castellar va arribar minvat
sense Óscar Árias i David López san-

cionats per acumulació de targetes,
dos titulars que en els últims partits havien quallat actuacions excel·
lents. A banda de diferents jugadors
tocats i poc recanvi a la banqueta.
Tot i això, l’equip va sortir al camp
amb la idea de sumar tres punts crucials, però el Gironella va sorprendre primer amb un gol al minut 10
que va deixar freds als presents. El
Castellar ho va continuar intentant
contra un ordenat Gironella, que va

posar les coses molt difícils als locals, i que tot i no gaudir de gaires
ocasions més, va mantenir el perill.
Un penal comès sobre Rodri i
anotat per ell mateix en el 27’ va significar el gol de l’empat i els de Juan
Antonio Roldán i Santy Fernández
van continuar generant ocasions,
però sense culminar-ne cap abans
d’acabar la primera part.
A la segona, els blanc-i-vermells van tenir més ocasions per
guanyar, però el Gironella tampoc
va fer curt: al 52 els van anul·lar un
gol per un fora de joc assenyalat
pel línia en què van existir diversitat d’opinions.
Per sort per als locals, el gol
no va pujar al marcador, ja que les
ocasions que van arribar posteriorment tampoc es van aprofitar, ja
que es va acabar amb l’empat a un
i va quedar a expenses del que fes
el diumenge la Pirinaica al camp
del Berga.
“Aquest era un partit que sabíem seria complicat, i els 10 primers minuts hem estat desajustats en la pressió, tot i que després
s’ha solucionat bé. El Gironella
és un equip molt ben treballat i

que venia amb aspiracions a tot i
ja sabíem que ens posaria el partit molt difícil”, va opinar el tècnic
Tomás Ramos, que també va destacar l’actitud dels seus jugadors:
“Des del cos tècnic estem contents amb l’actitud dels jugadors i sabem que encara estem
vius. No hi ha res decidit i la setmana que ve anirem a guanyar
al camp de la Pirinaica, ho hem
de fer tant sí com no. L’afició
ens ha donat un suport espectacular amb l’entrada que s’ha
vist. Amb la seva ajuda, com a
mínim, ho intentarem”.
La derrota per 2-0 de la Pirinaica al camp del Berga fa que els
blanc-i-vermells hagin retallat un
punt al segon classificat i la setmana que ve visitaran el camp manresà, en el que serà un dels dos partits
decisius per poder assolir l’ascens
de categoria.
Pel partit a Manresa, el club
ha posat a disposició de l’afició un
autocar al preu de 8 €, que inclourà
viatge i esmorzar al Cortiella (9 h)
abans de la sortida (10 h). Les inscripcions seran al bar del camp fins
dissabte. || A. SAN ANDRÉS

Els campions
també saben
perdre
L’FS Castellar, campió de Lliga i
ascendit, va trencar la ratxa de
13 jornades sense perdre, després de caure per 8-4 a domicili
contra el Vacarisses, un rival que
es jugava l’ascens de categoria i
que gràcies a la victòria va aconseguir el segon lloc de la taula.
Els campions també saben
perdre, però abans van resistir
tota la primera part, i va arribar
al descans amb empat a dos, amb
gols de Pol Pérez i Quim Juncosa. En la segona, la necessitat
més gran del Vacarisses els va
forçar a posar una marxa més
i van acabar golejant els campions de Lliga.
El Vacarisses ha estat l’únic
equip de la categoria que ha aconseguit superar el Castellar en els
dos partits d’aquesta temporada.
Un equip que ara és segon, tres
punts per sobre del Parets i a
cinc del Ràpid de Santa Coloma
–amb un partit menys– i depenen
d’ells mateixos per acompanyar
l’FS Castellar a Tercera Divisió.
|| A.S.A.

16

DEL 20 AL 26 DE MAIG DE 2022

esports

classificacions

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · GRUP IV · J28

DIVISIÓ D’HONOR · GRUP I · J28

C. CATALUNYA · 2 FASE 09 · J04

2A CATALANA · GRUP 1-1 · J08

2A CATALANA MASCULÍ · ASCENS 2 · J13

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

Lloret - Pineda de Mar
4-4
Badalona - Ciutat Mataró
3-6
Vilamajor - Manlleu
7-6
Sant Julià R.
Descansa
Vacarisses - FS Castellar
8-4
Girona - Ripollet
3-4
Montornès - Parets
2-1
Sant Cugat - Ràpid
Pendent

CN Tàrrega CN Sabadell
61-88
CB Castellar - Mollerussa 73-80

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

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Sabadell B
64 26 21 1 4
FC Pirinaica
45 26 12 9 5
UE Castellar
43 26 12 7 7
FC Joanenc
42 26 10 12 4
CF At. Gironella
39 26 11 6 9
FC Cerdanyola B 38 26 11 5 10
CE Berga
37 26 10 7 9
CF Ripollet
36 26 10 6 10
Natació Terrassa 35 26 8 11 7
UD Tibidabo TR
34 27 8 10 9
CFU Can Rull RT 33 27 10 3 14
UE Avià
28 26 6 10 10
UD Can Trias
23 26 6 5 15
CE Sallent
22 26 6 4 16
UD Calaf
18 26 4 6 16

26 DE MAIG | BARÇA-CAT

Xerrada de la
Penya Solera
La Penya Solera Barcelonista 1952
i la Confederació Mundial de Penyes del FC Barcelona organitzen
el 26 de maig, a les 19 h, la conferència “Temps de foscor” inclosa
dins del cicle de converses Barça
i Catalunya.
En aquesta ocasió, s’explicarà

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
64 26 21
CE Vacarisses
55 26 18
Parets FS
53 27 17
R. Santa Coloma 50 25 15
CFS C. Mataró
49 27 16
Vilamajor CFS
46 26 15
Sant Cugat FS
35 25 11
CFS Lloret
35 26 10
Sant Julià R. FS
34 26 10
Girona EFS
31 26 9
AE Montornés CFS 30 26 9
CEFS Manlleu
28 26 8
FS Pineda de Mar 19 26 5
CF Badalona Futsal 17 26 4
Ripollet FS B
13 26 4

1 4
1 7
2 8
5 5
1 10
1 10
2 12
5 11
4 12
4 13
3 14
4 14
4 17
5 17
4 18

com van ser els anys de la Guerra
Civil espanyola i la postguerra en un
Barça que va renéixer de les cendres
fins a formar el segon gran equip de
la història del club: el Barça de les
Cinc Copes. A l’acte es parlarà de
fets curiosos com els exorcismes que
es van fer al camp de les Corts un
cop acabada la Guerra Civil, el fet
que el Barça va ser ambaixador de
la República, es coneixerà els jugadors del Barça que van participar
en la II Guerra Mundial o el directiu del Barça que va esdevenir un
sanguinari torturador.
A la xerrada hi haurà Xavier

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

CN Sabadell			
CN Tàrrega			
CB Mollerussa			
CB Castellar			

4
4
4
4

3
2
2
1

1
2
2
3

3-1
1-6
3-2
6-4

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

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

27
25
22
21
19
18
17
8

14
14
14
14
14
14
14
14

8
8
6
6
6
5
5
2

3 3
1 5
4 4
3 5
1 7
3 6
2 7
3 9

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Roquetes
33
FS Castellar
31
Panteres Grogues 25
CEV L’Hospitalet 18
CV Martorell
8
AVA Ametlla Verd 7
Pia Calella
7
CV Rubí (Retirat) -1

12
12
12
13
11
11
11
4

11
9
7
6
2
1
1
0

0
2
3
0
2
2
3
0

3A CATALANA FEMENÍ · ASCENS 2 · J13
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Barberà B
30
CV Terrassa 2013 27
Panteres Grogues 21
FS Castellar
21
CVAA Llars Mundet15
Escola Orlandai 14
Igualada VC
14
Salle Bonanova
14

13
13
13
13
13
13
13
13

5
7
3
3
3
3
3
3

7
5
7
7
4
3
5
5

Gamper, net del fundador del Barça,
Joan Gamper, i els periodistes Salva
Torres i Frederic Porta i Aksana
Vayevoda a la part tècnica. Gamper, Torres i Porta ja van venir a
Castellar fa tres anys.
Des d’aleshores, Gamper, Porta
i Torres estan voltant per diferents
penyes de Catalunya explicant la importància d’aquest període inicial
en la història del Barça i el paper
que van tenir en la història del club
figures clau com Joan Gamper en
la salvació de l’equip que va estar
a punt de desaparèixer el 1908.
|| REDACCIÓ

1
1
2
7
7
8
7
4

Cartell de la xerrada prevista per a aquest dijous 26 de maig a Castellar. || CEDIDA

1
1
3
3
6
7
5
5
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Es reprenen les sessions del
Tasta Jocs, per als
aficionats als jocs de taula
Després d’un parèntesi a causa de
la pandèmia per la Covid-19, aquest
divendres torna el Tasta Jocs. Els or-

tradicions

Aquest cap de setmana,
Santa Quitèria a Sant Feliu
del Racó

ganitzadors dels jocs de taula moderns han previst una sessió que tindrà lloc aquest 20 de maig, de 18 h a
22 h, a la Sala Xavier Caba d’El Mirador. L’aforament és limitat i cal contactar amb el telèfon 678 55 55 06 o
amb el correu tastajocs@gmail.com.

Els dies 21 i 22 Sant Feliu del Racó celebra Santa Quitèria. Aquesta és una
activitat organitzada per la Comissió

de Santa Quitèria de Sant Feliu del
Racó. Dissabte, a les 19 hores, s’ha
previst una botifarrada a la plaça del
Doctor Puig. Diumenge, a les 11 h, s’ha
programat la tradicional benedicció
del pa i vermut popular. A les 13 hores
es farà el repartiment del pa beneït.

Castellar Vell: una celebració plena
Més d’un miler de persones van ser a la cita, que es va celebrar plenament després de dos anys afectada per la pandèmia
Guillem Plans

Més d’un miler de persones van
ser a l’assolellada 42a edició de
l’Aplec de Castellar Vell, al llarg
d’aquest diumenge. Va ser una jornada amb molta participació i de
retrobament de la cultura popular,
amb grans actuacions, després de
dos anys sense poder-se celebrar
la cita plenament. També va reviure amb força el concurs arrossaire, que va comptar amb 25 paelles
i més de 600 comensals entaulats
entorn de l’antiga església parroquial de Sant Esteve. La participació de cada vegada més colles
joves en aquesta jornada augura
una llarga vida a la tradició.
Els primers excursionistes
van arribar a la cita ben d’hora al
matí, per esmorzar o per visitar
l’església, aprofitant els dos itineraris guiats de l’ermita a càrrec de
l’arqueòleg Jordi Roig, a iniciativa
del Centre d’Estudis de Castellar Arxiu d’Història. En les hores següents, s’hi van celebrar el concurs de flors boscanes de l’Escola
Nocturna, que va sumar 25 rams;
un taller de dibuix infantil amb un
centenar de participants; la trobada oberta d’urban sketchers Dibuixant Castellar, que van aprofitar l’encisador entorn natural per
plasmar-lo en negre sobre blanc;
i els jocs de cucanya de Colònies i
Esplai Xiribec.
Mentre els fumets de les paelles es començaven a escalfar, sobre
el foc de llenya, va ser el torn les
entitats de cultura popular, al migdia. No seria un aplec com el que
coneixem sense les colles de Ball
de Bastons, Ball de Gitanes o els
Castellers, que van lluir diferents
pilars, i els Gegants de l’ETC. “En
teníem moltes ganes perquè sentíem que feia molt temps que no
actuàvem per l’Aplec Castellar
Vell. Aquí sempre hi ha un ambient molt xulo i hem pogut ballar-hi i participar-hi”, celebrava
Berta Gangonells, cap de la colla
de solters del Ball de Gitanes de
Castellar. “S’ha viscut un ambient molt agradable i bonic. Ens
ha fet molt bon dia”, comentava
Gerard Prat, casteller.
El geganter Joan Carles Herranz valorava molt positivament
la participació en la cita: “És una
tradició molt nostra. L’ambient
ha estat meravellós. Després dels
anys que hem passat, hem notat
que la colla es torna a revifar, que

El Ball de Gitanes a l’esplanada de Castellar Vell, una colla d’amics fent un arròs i un participant en la trobada oberta d’‘urban sketchers’ Dibuixant Castellar mostrant la seva creació. || Q. PASCUAL

hi ha entusiasme. Això ens anima
a reactivar la cultura popular”.
Repartits entorn de l’ermita, el jurat va tastar els 25 arrossos, un a un, per puntuar-los. En la
categoria de paelles grans, el primer i el segon premi van ser, res-

pectivament, per a Colònies i Esplai Xiribec i per a l’Hoquei Club
Castellar. En la categoria de mitjanes, per a Ball de Bastons (1r),
La Colla dels 26! (2n) i per als Gegants de l’Esbart Teatral (3r). En
petites, els premiats van ser la fa-

mília Castellví (1r), Autocaravanes
Castellar (2n) i La Concheta (3r).
En la de joves, menors de 25 anys,
els premis van ser per a Xiri Colles
(1r), La Classe dels Gira-sols (2n) i
Vilabarrakes (3r).
“L’any passat vam signifi-

car i visualitzar les entitats, però
vam estar restringits per la pandèmia. Aquest any hem tingut
una sensació de llibertat enorme”, expressava, satisfeta per la
jornada, la regidora de Cultura,
Joana Borrego.
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AUDITORI | RECITAL

Carles Cases Trio clou el cicle Audicions Íntimes
En el concert es van
repassar algunes de
les bandes sonores
creades pel músic
El cicle d’Audicions Íntimes que organitza L’Aula va tancar el curs amb
un recital de Carles Cases Trio, una
formació de la qual formen part Sveta
Trushka, al violencel, Alberto Reguera, al violí, i el mateix Carles Cases al
piano. Va ser dijous passat a l’Auditori Miquel Pont, amb el comunicador
i musicòleg Xavier Chavarria tot comandant el format de concert i conversa oberta l’audiència. Carles Cases
és pianista, violoncel·lista, director
d’orquestra, arranjador i productor
musical, i “un dels compositors més
importants del país i fins i tot d’Eu-

ropa, amb molt bona reputació”, va
dir Chavarria. Un músic amb molt
d’ofici dalt de l’escenari i entre bambolines i partitures, que ha compost més
d’una seixantena de bandes sonores
per a cinema i televisió, i que ha col·
laborat amb artistes com Lluís Llach,
Maria del Mar Bonet, Marina Rossell,
Martirio, Gossos o Georges Moustaki.
Però a la sessió, Cases es va centrar en la seva faceta de compositor
de bandes sonores juntament amb
cineastes com Ventura Pons, Antoni
Verdaguer, Jaume Balagueró o Jesús
Garay. Ha estat nominat dues vegades
als premis Goya i dues més al Gaudí, i
acumula guardons com el Premi Sant
Jordi de Cinematografia o el Premi
CEC (Círculo de Escritores Cinematográficos) a la millor banda sonora
per Havanera 1820. De fet, a l’Auditori van sonar dues de les cançons de la
banda sonora d’Havanera 1820: “Mau-

ritània” i “Amor i mort”, però també
dels films Actrius, Amic/Amat, El perquè de tot plegat, Menja d’amor o Morir
o no. El recital, però, va començar
amb una peça que no pertany a cap
pel·lícula, sinó que Cases va fer amb
motiu d’un projecte de conferències
relacionat amb el memorial de la batalla de l’Ebre i que portava per títol
“Diàlegs per la pau”. “Vull començar amb un cant a la pau”, va dir el
compositor com una declaració d’intencions, acceptada de bon grat per
part del públic.
L’autor va explicar que des de fa
un temps defuig encàrrecs de bandes
sonores perquè prefereix “la llibertat i la felicitat” de dedicar-se a les
seves creacions, sense la batuta del
director. També va detallar que quan
crea una partitura per a una pel·lícula
ho fa a partir del guió i no de les imatges, per fer de la música un personat-

Un dels moments del recital de Carles Cases Trio. ||ROCÍO GÓMEZ

ge més, lliure de lligams amb el ritme
de l’escena però ancorat a la paraula,
al sentiment i al to d’allò que es narra.
Finalment, Carles Cases va lloar
els companys d’escenari, amb qui té
“amistat i confiança” i es troba “cò-

mode”, que són vitals i “pura màgia”,
va dir Xavier Chavarria, per entendre
amb una mirada i fins i tot amb una
respiració, que tot neix, viu i mor en
les cordes d’un piano, un violoncel i
un violí. || ROCÍO GÓMEZ

EMPRESA | BENESTAR EMOCIONAL

Arima Experiències, un nou projecte cultural
‘Les nits al Puig’ és la primera activitat d’una iniciativa personal de Clara Martí que tindrà lloc el 18 de juny
Arima Experiències neix amb la voluntat d’organitzar experiències culturals,
artístiques, que fomentin el benestar
emocional i la salut. La impulsora del
projecte és Clara Martí. “Sí, és un projecte personal”, comenta. La primera
de les activitats programades tindrà
lloc el dia 18 de juny, a les 19.30 hores, al
Puig de la Creu. “Aquest serà un dels
llocs on programarem activitats,
perquè és propietat de la família,
ho tinc a l’abast”, explica Clara Martí.
El mot arima significa ‘ànima’ en català, i encaixa molt bé amb el projecte.
Seran propostes pensades en
diversos espais de Castellar i a través
d’activitats que s’organitzaran periòdicament i que inclouen concerts, xer-

rades, tallers, sessions de ioga, musicoteràpia, “experiències diferents,
molt sentides”, diu Martí.
Aquest primer acte al Puig de la
Creu porta per nom “Les nits al Puig+”
i consistirà amb un concert a l’interior de la capella de l’ermita del Puig de
la Creu a càrrec del duet Rise, format
per Marçal Sesé (veu i guitarra) i Lex
(veu). Oferiran un repertori de “versions de temes coneguts, en format
acústic, dels Beatles, Amy Winehouse, etc.”, comenta Martí.
També s’oferirà sopar, però no
perquè la gent s’entauli sinó que, com
que ve gent molt diversa, tothom qui
vulgui pugui circular pel pati. “Si vol,
la gent podrà seure i es triarà un

Imatge promocional d’Arima Experiències. || CEDIDA

menú”. Les inscripcions es poden
fer a través de l’Instagram @arima.
experiencies i al correu arima.experiencies@gmail.com. “Tindrem un
aforament màxim de 60 persones,
perquè volem que siguin experiències exclusives, amb ànima”.
Martí no concep les activitats
que vol fer si són massificades. Estaran relacionades amb la salut, per fomentar el “cuidar-se”, i es donaran a
conèixer a través de les xarxes socials.
Cada activitat, per les seves característiques, tindrà un expert que s’encarregarà de dur-la a terme. “Encara
estic tancant les properes, i si algú
vol oferir propostes en podem parlar, i tant”. || MARINA ANTÚNEZ
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Uns convidats de luxe
a L’Alcavot Espai Cultural

BREUS

Actors com Arnau Vilardebò, Francesc Orella i Mont Plans actuen a la vila

Arnau Vilardebò va actuar a L’Alcavot divendres i dissabte. || Q. PASCUAL

Redacció

L’Alcavot va acollir diverses activitats escèniques aquests darrers dies.
Com cada dijous des de fa ja 2 mesos,
va haver-hi una sessió de S’horabaixa. Francesc Marimón (acordió diatònic) i Pacu Clotet (acordió cromàtic) es van enfrontar en un duel
musical. Van mostrar al públic les
diferències o possibilitats de cada
tipus d’instrument i van recordar els
orígens de cada instrument evocant
compositors i intèrprets destacats.
Van comptar amb la participació inesperada de Carles Belda, qui havia
estat alumne de Francesc Marimon
i que ja ens va oferir un concert al
S’horabaixa del 31 de març.
Divendres 13 i dissabte 14, l’ac-

tor Arnau Vilardebò, històric fundador i component de Els Joglars,
va visitar L’Alcavot amb la proposta
InVers. Una cinquantena d’espectadors van poder gaudir “de la professionalitat, la qualitat i l’enginy
d’aquest actor, que va presentar
un espectacle fet per ell mateix,
a la seva mida”. Cançons, rimes,
contes, històries, experiències, una
collita inesgotable de moments divertidíssims que l’actor va orar en
diversos idiomes, en prosa, en vers
i molt d’humor. Arnau Vilardebó no
va decebre i va demostrar el seu alt
nivell interpretatiu.
I diumenge 15, el Vermut Literari va tenir com a protagonista la
proposta Viatge inesperat cap al poeta
que m’habita. Fins a 72 persones van
poder gaudir de l’acte, que va consis-

tir en una lectura de poemes de l’actor Manel Dueso. Els poemes van
ser llegits i interpretats pel mateix
autor, a més d’actors reconeguts,
amics de Dueso: Francesc Orella,
Àurea Màrquez, Mont Plans i Miquel Malirach, van acompanyar-lo
d’una manera magistral en aquest
viatge. “Va ser una presentació
senzilla però efectista, que va il·
luminar l’escenari més enllà de
la llum que reflectien els focus”.
Les lectures van dotar cada
poema de veritat i sentiment, característiques pròpies del poeta, però
que, en les veus dels actors, explotaven en emotivitat i versemblança.
Va ser una “proposta plena d’encerts, qualitat i sinceritat. No va
faltar l’humor en alguns moments
ni l’emotivitat en d’altres”.
La vetllada va finalitzar amb
una amical trobada en què els assistents, amb el vermut i els aperitius
a les mans, van aprofitar per conèixer de prop els artistes. “Seria impossible comptar les fotografies
que s’hi van fer”. Va ser un esdeveniment que encoratja L’Alcavot a
continuar endavant.

Homenatge a Josep-Ramon Bach a Barcelona
L’Ateneu Barcelonès va acollir El somiador imperfecte. La cita va consistir en una lectura dramatitzada amb música que convidava el públic assistent a endinsar-se en la manera de ser, sentir i pensar de Bach, amb l’objectiu de ser una
passejada pel món del poeta i dramaturg sabadellenc (1946-2020).
L’homenatge va comptar amb la participació de Jaume Comas, Anna
Güell i Rosa Renom, la cantant Marta Torras, el poeta Joan Vigó i el
pintor Ramiro Fernàndez Saus. El sabadellenc Ramiro Fernández es
va encarregar d’una performance artística inspirada en Bach. || M.A.

properes activitats

Dissabte, dia 21, s’ha programat l’espectacle de teatre Pascal, de Tres
Homes Grossos, en tres sessions: a
les 18.30 h, a les 19.30 h i a les 20.30
h. La companyia sabadellenca inicia
aquesta activitat de microteatre que
vol tenir continuïtat a L’Alcavot.
I diumenge 22, la companyia
Petit Món representa la proposta
Terratteràpia. L’associació promou
la dansa i el teatre amb diversos
tallers i espectacles interdisciplinaris, professionals i amateurs,
amb l’objectiu de reivindicar el
poder transformador de la cultura a la societat.

MÚSICA | TORRE BALADA

Concert de guitarra amb alumnes xinesos
Dimecres la Sala de Petit Format de l’Ateneu va acollir un concert de guitarra amb els alumnes d’aquest instrument de l’Escola Municipal de Música Torre Balada i tres alumnes xinesos, que han estudiat als conservatoris de Beijing i de Xi’an i que actualment viuen a Barcelona. Dos d’aquests
joves músics són estudiants particulars d’Aitor García, professor de guitarra de Torre Balada. Tots els alumnes, que ja s’han trobat en més d’una
ocasió, aquests darrers han estat preparant dies el concert. || J. R.
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Un maig ple d’activitat a la biblioteca municipal
Aquest dissabte,
torna una Hora
del Conte Infantil
molt musical

Marina Antúnez

El Cor Infantil de la Coral Sant Esteve, de Castellar del Vallès, i el Cor
Infantil Clau de Sol, de Matadepera,
s’encarregaran de conduir la propera Hora del Conte Infantil de la
Biblioteca Municipal Antoni Tort
d’aquest dissabte 21, en l’horari habitual de les sessions de contes, a les
11.30 hores. L’acte és obert a tothom.

En concret, les corals convidades han previst un programa cantat
titulat La rebel·lió a la cuina. Es tracta d’una cantata d’Antoni Miralpeix,
acompanyada del piano de Guida Sellarès, i d’una orquestra de cuina.
Seran nens i nenes de 3 a 7
anys. Per part del Cor Sant Esteve, hi haurà 10 cantaires dirigits
per Mireia Cadevall i Berta Junqué, i 15 cantaires de la Coral Clau
de Sol de Matadepera, dirigits per
Rosa Martínez. La narració de la
cantata anirà a càrrec d’Héctor i
Maria Hernández.
D’altra banda, també a la biblioteca castellarenca, dijous 26 de
maig es presentarà el llibre Les veus
del Mekong, de Conxita Tarruell.
El llibre inclou cinc relats dels
viatges que va fer Tarruell amb les
seves amigues al sud-est asiàtic

entre el 2018 i el 2019. Una d’elles,
Rosa Pi, ha estat l’encarregada de
posar-hi les il·lustracions. A la novel·
la, veurem el Vietnam, Laos, Angkor, Bangkok i Myanmar, les destinacions del viatge de la Conxita i la
Rosa que es narren al llibre.
Tarruell és una escriptora sabadellenca, enamorada dels viatges,
que viu com una força que desperta
la seva ànima i la transforma. I Rosa
Pi és una bibliotecària sabadellenca jubilada que, des del 2011, viatja
amb la Conxita i col·labora amb els
seus llibres.
D’altra banda, aquesta setmana passada a la biblioteca també es
van presentar dos llibres més. El 19
de maig, el llibre d’Albert Montoya
Terume. Un vincle vital. I dilluns 16,
Bombai, Mumbai. La vida és la vida,
soc gràcies a tu, d’Amin Sheikh.

SALA BLAVA | CRÒNICA

Els combos
d’Acció
Musical

Moment de l’actuació dels combos a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. || AMC

Acció Musical Castellar ha recuperat
el festival de combos. L’acte va tenir
lloc dissabte, a la Sala Blava de l’Espai
Tolrà. L’entitat compta amb cinc grups
de combos moderns de diferents edats
estils. El festival vol ser un punt de trobada on puguin mostrar el repertori.
Es va poder veure l’evolució de

Actuació del Cor Sant Esteve a la biblioteca municipal, l’any 2020. || ARXIU

cada grup, que a poc a poc, es va decantant cap a una tendència musical.
Va obrir el concert el grup 4 Gats,
amb Guida Miró (veu), Alba Turull,
Jaume Ávila i Carla Aragonés (guitarres) i Biel Miró (trombó i bateria), i van
interpretar temes com Hey Bartender,
Master Blaster, Play that funky music i
Foc al Cor, dels Bars. El combo Galòpodes, amb Clara Sorolla (veu), Guillem
Gaitan (violoncel) i Òscar Pérez (bateria), d’estil més intimista, va tocar
temes com While my guitar gently weeps
dels Beatles, Your song d’Elton John,
Hullabaloo, etc.
A continuació va actuar el combo
Walking to the Bar, amb repertori poprock espanyol de grups com Nacha

Pop, Jarabe de Palo i Miguel Bosé.
Està format per Miguel Tello i Mònica
Giménez (veus), Goyo Avilés i Vicens
Gaitan (guitarres), Xavi Galí (bateria),
Txus Barbero (saxofon), Alfred Grima
(piano) i Jaume Aragonés (baix). Els
més joves del planter van ser Els Pinçats, amb Elna Fernández (veu), Pau
Clua (guitarra), Aina Prat (baix), Lluc
Santandreu (bateria), Pau Alguacil
(trompeta) i Irati Hernández i Mariona Alfonso (teclats). Van oferir un repertori de pop-rock català.
Per finalitzar, van actuar els
Black Jack, amb Luna Cabornero
(veu), Jan Canudas (guitarra), Dalmau Llobet (bateria), Marc Alfonso (teclat) i Enric Plana (baix). || REDACCIÓ
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del 20 al 29 de maig de 2022

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

DIVENDRES 20

DIUMENGE 22

DIMECRES 25

DISSABTE 28

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 @
tastajocscastellardelvalles
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Organització: Tasta Jocs

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

9 h - SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut

De 10 a 20 h – Fira
Universum
Fira de la diversitat que inclou
activitats diverses
Espai Tolrà
Organització: SUMA Castellar

11 h – PROPOSTA
Festa de Santa Quitèria 2022
Benedicció del pa i vermut
popular; 13 h, repartiment dels
pans beneïts
Pl. del Dr. Puig
Organització: Comissió de Santa
Quitèria de Sant Feliu del Racó

21 h - CINEMA
DocsBarcelona a Prop:
Myanmar Diaries
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió
Universitària per a gent gran

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

DIJOUS 26

21 h - CINEMA
Compartimento N. 6
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Organització: Fun Music Club,
Acció Musical Castellar i
Cal Gorina
21 h – MÚSICA
Concert amb Nelu Rovira
Carrer de Barcelona, 40
Organització: La Tahona

DISSABTE 21
11.30 h - PRESENTACIÓ
L’Hora del Conte infantil: “La
rebel·lió a la cuina”
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
Antoni Tort i Cor Sant Esteve
De 17 a 20 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització:
Amics del Ball de Saló
17 h – ACTE ESPORTIU
Pati obert: Torneig de vòlei
Pati obert de l’Espai Tolrà
Organització:
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
Organització:
L’Alcavot Espai Cultural
18.30 h – COL·LOQUI
“Fer-se gran amb salut mental”
A càrrec d’Alícia Moya Laraño,
psicòloga
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Castellar per les
Llibertats
19 h – PROPOSTA
Botifarrada de la Festa de Santa
Quitèria
Pl. del Dr. Puig
Organització: Comissió de Santa
Quitèria de Sant Feliu del Racó
22.30 h – BALL
Nit de ball amb música en viu a
càrrec del Duet Dava
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

12 h – PROPOSTA
Migas al Parc de Canyelles
Darrere de l’església de Castellar
Organització: Associació de Veïns
La Mitja Galta
16.30 h - CINEMA
Las aventuras de Pil
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de David Swing
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.30 h – TEATRE
Terratteràpia
A càrrec de la Cia. Petit Món
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural
19 h - CINEMA
Aline
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIMARTS 24
17.30 h - XERRADA
Com fer front a l’envelliment en
les persones amb discapacitat
A càrrec de Marta Vàzquez,
psicòloga i ‘coach’
El Mirador
Organització: TEB Castellar i
Ajuntament

19 h – PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Les veus
del Mekong, de Conxita Tarruell
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
19 h – PROPOSTA
Taula rodona. Parlem d’inclusió
Amb Mercè Esteve, Jordi Sunyol,
Toni Cebrià i Rat Basterretxea.
Moderadora: Mònica Terribas
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: SUMA Castellar
19 h – XERRADA
Barça i Catalunya.
Temps de foscor
Amb Xavier Gamper, Salva Torres,
Frederic Porta i Aksana Vayevoda
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Penya Solera
Barcelonista
20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre. Duet
Corrandes són Corrandes
L’Alcavot Espai Cultural
Organització:
L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 27
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 @
tastajocscastellardelvalles
Sala Xavier Caba d’El Mirador
Organització: Tasta Jocs
21 h – MÚSICA
Jam Sessions al Calissó
Cal Calissó
Organització: Fun Music Club,
Acció Musical Castellar i
Cal Gorina
21 h - MÚSICA
Concert de Suu + Dr. Prats
Plaça de la Fàbrica Nova
Organització: SUMA Castellar
21 h - CINEMA
DocsBarcelona a Prop:
El silencio del topo
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès

12 h - MÚSICA
Concert de Xiula
Plaça de la Fàbrica Nova
Organització: SUMA Castellar
18.30 h – MÚSICA
XXVIII Musicoral
Amb la Coral Xiribec, Cor vila Azari
i Cor Atzamares i les rebels de
bracet
Auditori Municipal
Organització: Coral Xiribec
20.30 h – TEATRE
Amy Winehouse’s life,
amb la Cia. M. Davis
L’Alcavot Espai Cultural
Organització:
L’Alcavot Espai Cultural
21 h – MÚSICA
Concert de Clara Peya + Manel
Plaça de la Fàbrica Nova
Organització: SUMA Castellar

DIUMENGE 29
De 9 a 14 h i de 16 a 21 h PROPOSTA
Itinerari: “Un tomb per la
història: Castellar Vell i el Castell
de Castellar, pinzellades sobre
l’edat mitjana”
Sortida des del Viena Castellar
*Cal inscripció prèvia
Organització: Centre d’Estudis
Castellar - Arxiu d’Història
De 10 a 14 h – PROPOSTA
Els bombers i les bomberes
t’acompanyen a donar sang
Cal demanar hora a https://
donarsang.gencat.cat
Pl. Major
Organització:
Banc de Sang i Teixits
11 h – MÚSICA
Concert de Dàmaris Gelabert
Plaça de la Fàbrica Nova
Organització: SUMA Castellar
18 h - BALL
Ball a càrrec de Quin Ritme
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització:
Amics del Ball de Saló
18.30 h – TEATRE
Amy Winehouse’s life,
amb la Cia. M. Davis
L’Alcavot Espai Cultural
Organització:
L’Alcavot Espai Cultural
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penúltima

La paraula és l’arma dels humans per aproximar-se els uns als altres.

Ana María Matute

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 20
DISSABTE 21
DIUMENGE 22
DILLUNS 23
DIMARTS 24
DIMECRES 25
DIJOUS 26
DIVENDRES 27
DISSABTE 28
DIUMENGE 29

POSTALS DE CASTELLAR

CASANOVAS
EUROPA
YANGÜELA
ROS
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
BONAVISTA
CASTELLAR

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

DEFUNCIONS
11/05/2022
Ricard Torrents Castellet · 65 anys
13/05/2022
Antonio Martínez Garcia ·79 anys
13/05/2022
Francisca Cuevas López · 85 anys
13/05/2022
Ramón Ballús Cerezo · 64 anys
14/05/2022
Jaume Serra Tantiña · 70 anys
17/05/2022
Lluís Agustí Enriquez · 83 anys

Carrer Major, 1920
Carrer Major, a la dècada dels anys vint. Al fons, Cal Torretes i el mur que tancava els camps de Can
Codina abans de la remodelació de la plaça, el 1931. A l’esquerra, el tendal de la pastisseria Rossell i, al
fons, la base del Puig de la Creu, pelada. || AUTOR: DESCONEGUT || FONS: CECV-AH || TEXT: CASTELLAR DEL VALLÈS DESAPAREGUT

INSTAGRAM · @lactual
@escolajoanblanquer
Berenars solidaris amb Amics del Nepal

@jonasribo
Rec Igualada

@maite.vila.906
Capvespre a Castellar
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la contra
J. RIUS

Carme Pelayo Moreno

11 respostes

Presidenta del Centre Excursionista de Castellar

Un tret principal del teu caràcter?
Soc molt transparent
Un defecte que no pots dominar?
Massa sincera
Una persona que admires?
Frida Kahlo
Mar o muntanya?
Muntanya
Quin plat t’agrada més?
Els canelons
Una comarca?
El Vallès Occidental
Un llibre?
‘Cien años de soledad’
Una pel·lícula?
‘Rebelde sin causa’
Un país?
L’Índia
Un racó de Castellar?
L’església de Castellar
Un desig?
Ser recordada com la resta de presidents

”La marxa nòrdica és

una peça fonamental
del meu dia a dia

“

Encapçala la presidència de la nova junta del Centre
Excursionista de Castellar per a quatre anys de mandat,
acompanyada de quatre persones més, i es marca com
a objectiu l’apropament dels joves i infants a l’entitat
Marina Antúnez

· Quan comences a relacionar-te
amb l’excursionisme?

M’hi vaig iniciar de joveneta. Quan
anava a l’escola Immaculada de Sabadell ja sortia. Anàvem amb les xiruques i pujava muntanyes, m’agradava. Amb el grup amb què vaig començar a sortir fins i tot vaig fer
escalada, no gaires cops, però alguna cosa havia fet.
· I vas seguir fent muntanya?

Vaig tenir una època més sedentària,
sobretot, quan vaig ser mare, però fa
un parell d’anys m’he animat a tornar a fer sortides. A la marxa nòrdica és on estic més ficada.

Sabadell era complicat perquè s’ha
fet massa gran. Castellar era el lloc
que reunia les condicions que buscava i ha estat la idea més encertada.
Els meus dos fills han tornat a Sabadell, ara ja són grans, però jo ja no hi
tornaré [riu].
· Quan et vas iniciar en la tècnica
de la marxa nòrdica?

Quan vaig venir a viure a Castellar, ja
fa 5 anys, em vaig iniciar en la marxa
nòrdica del Centre Excursionista de
Castellar. Rafel Serra m’hi va animar,
ens coneixíem de molts anys perquè
havíem treballat junts. M’hi va engrescar i ara n’estic gaudint molt.
S’està convertint, no en una professió, perquè no ho és, però sí en una
cosa que m’ajuda cada dia, ara és una
peça fonamental del meu dia a dia.

· Per què tries Castellar per viure?

Estava cansada de tanta gent, volia
viure una vida més tranquil·la, més
en contacte amb la natura. Des de

· Per què creus que agrada tant?

La marxa nòrdica s’ha posat molt
de moda, sobretot, per l’efecte de la

pandèmia, però de fet és una activitat que ja fa molt temps que està implantada al món.
· Qualsevol persona ho pot fer?

És una activitat que no té cap contraindicació per a ningú, tothom pot
fer marxa nòrdica, nens petits i gent
gran. Una dona embarassada en pot
fer sense cap risc de res. A més, es
practica a la natura i, com que es fa
en grup, socialitzes molt. Requereix tècnica, això sí, per la posició
del bastó, que no té res a veure amb
la que es fa amb el trekking, i el tema
de la coordinació no és fàcil, perquè
el bastó ha d’anar a darrere, has de
fer obertura de mà per fer un bon
bombeig sanguini, però un cop agafes la tècnica, després ja et surt tot
bé. Fins ara, no m’havia vinculat a
cap entitat. Quan vivia a Sabadell,
només vaig anar puntualment a la
UES, però pels meus fills, que hi feien
la Marxa de Regularitat.

· I ara entomes la presidència del
CEC des d’aquest mes de maig.

Va ser una decisió força pensada.
L’opció de fer-ho va venir arran de
la dimissió de la presidenta anterior.
A la junta ens vam plantejar: “Què
fem?”. Els altres companys, Josep
Serrà i Rafel Serra, em van proposar continuar amb la presidència,
més que res perquè per primera vegada a la història del centre s’havia presentat l’oportunitat que una
dona fos presidenta, però el mandat
de la presidenta anterior va ser molt
curt, només de 7 mesos, i no s’havia
donat l’opció de conèixer com una
dona podia fer front a aquest càrrec.
Aquesta va ser la consideració que
va pesar més a l’hora de prendre la
meva decisió. Crec que puc demostrar que una dona pot estar al capdavant igual que un home.
· T’acompanyen dues dones més,
a la junta directiva, oi?

Sí, dues dones força potents. Patrícia Piñol, per la seva joventut i la
seva mirada al futur, i això és importantíssim per a l’entitat, ella té moltes idees i fa moltes aportacions. La
Montse Arderius, per la seva experiència professional. I també segueixen a la junta el Rafel i el Josep, que
han demostrat sobradament la seva
vàlua i que són coneguts al poble. Soc
molt afortunada amb aquest equip.
· Quins objectius es marca la junta
per a aquests quatre anys?

Que la gent jove pugui veure que, al
CEC, es poden fer moltes activitats,
que hi ha opció d’oci. I agafar part
dels nens de Castellar amb l’Esplai
Corriol per orientar-los al món de la
muntanya. A més, les obres que hem
fet, per exemple, també contribuiran
a donar frescor i una imatge actualitzada del centre. Volem iniciar conferències i cursos, i ara ho podrem fer
millor, més oberts a tothom.

