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CASTELLAR DEL VALLÈS

ACCIÓ SOCIAL | P09

Aquest curs
s’han atorgat
a Castellar 216
beques menjador
L’Ajuntament fa una aportació
econòmica extra de 30.000 euros per
complementar el cost dels ajuts

ESPORTS | P 13

Es recuperen
els Cinc Cims
Tres anys després, diumenge passat
es va poder organitzar la XV edició de
l’emblemàtica prova de resistència

SALUT | P02

Doble vacunació contra
la grip i la Covid-19 per
a majors de 80 anys

Antonia Campillo, (88 anys), una de les primeres vilatanes vacunades.|| R. G.

Dos participants del Centre Excursionista de Castellar arribant a l’avituallament de la vall d’Horta al Marquet de les Roques. || F. VILACLARA

02

DEL 30 DE SETEMBRE AL 06 D’OCTUBRE DE 2022
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salut

CAMPANYA | GRIP I COVID

Doble vacuna
per als majors
de 80 anys
S’administrarà la vacuna de la grip i la
segona dosi de record de la Covid-19 a
les residències i al Casal Catalunya

Rocío Gómez

Arriba la tardor i també la cita amb la
vacuna de la grip. Enguany, i per segon
any consecutiu, els col·lectius més vulnerables rebran el vaccí de la grip però
també la dosi de reforç de la Covid-19. Des
de dilluns passat s’ha posat en marxa la
campanya de vacunació a Castellar, tant
a les residències de la vila –al matí– com
al Casal Catalunya –a la tarda– de bracet
de l’equip d’infermeres de l’Àrea Bàsica
de Salut. “Primer començarem per les
persones de més de 80 anys. També es
podran vacunar pacients de residències i immunodeprimits, i després aniran baixant les franges d’edat”, concreta Isabel Martínez, directora del CAP de
Castellar. Es preveu que es vacunin més
d’un miler de castellarencs i castellarenques de més de 80 anys. A hores d’ara, segons el Departament de Salut, el 88,3% de
persones majors de 80 anys de Castellar
han rebut la tercera dosi de la vacuna.
De moment, tal com explica l’equip
d’infermeria que s’ha desplaçat al Casal
Catalunya, els convocats no estan fallant
a la cita i es presenten puntualment. Els
veïns i veïnes de Castellar ja han perdut
la por al vaccí. “Encara me’n recordo

de l’última vacuna, que vaig haver de
dormir amb el braç aixecat perquè em
feia mal”, explica Antonia Campillo, de
88 anys, que s’ha vacunat aquesta setmana al Casal Catalunya. L’Antonia se sent
afortunada perquè aquests dos anys ha
aconseguit evitar la Covid-19. És el que
també li ha passat a la Rosa González,
de 85 anys, que va visitar el casal dimarts
passat acompanyada del seu marit, l’Antonio, que també es va vacunar, i de la seva
filla. “Estem acostumats a les vacunes.
Per això venim amb màniga curta, per
fer-ho més fàcil”, reconeix la Rosa.
La directora del CAP, Isabel Martínez recorda que és important que els col·
lectius convocats a la cita no hi faltin no
només per esquivar el coronavirus sinó
també per la grip. La doctora recorda que
la mortalitat de la grip també és elevada
“en pacients amb malalties cròniques
i edat avançada” i que es poden agreujar
les patologies prèvies i l’estat de salut en
general, si es contrau el virus. Per tant,
és important no abaixar la guàrdia i seguir la pauta de vacunació recomanada.
El conseller de Salut, Josep Maria
Argimon, i la secretària de Salut Pública, Carmen Cabezas, van anunciar en una
roda de premsa que aquesta campanya,
tot i ser la quarta punxada, representa

La castellarenca Rosa González, de 85 anys, es va vacunar dimarts passat al Casal Catalunya. || R. GÓMEZ
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que han rebut la
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la segona dosi de record del vaccí de la
Covid-19. És una fórmula que està actualitzada per fer front a la variant òmicron.
Concretament, és una vacuna tetravalent
“amb dues soques del virus A i dues del
virus B que s’han adaptat als virus circulants de la Covid segons les recomanacions de l’OMS”, detallen des de Salut.
“És una campanya més tranquil·la, ja
normalitzada”, va explicar el conseller.
“Comptem amb la immunitat aportada per les vacunes, que van ser el gran
punt d’inflexió, i per la immunitat adquirida per haver passat la malaltia”,
va subratllar Argimon.
Així, arreu de Catalunya, els equips
d’atenció primària van començar dilluns
passat la campanya a les residències de
gent gran, residents i professionals, i als
majors de 80 anys. Des de Salut han apuntat que pròximament s’obrirà als majors
de 60 anys i a la resta de col·lectius de risc
amb criteris per rebre la vacuna contra

la Covid-19, la de la grip, o totes dues. En
el cas de la grip, per exemple, s’hi sumen
les embarassades. Argimon i Cabezas
van exposar, durant la presentació de la
campanya, que la prioritat “és protegir
els col·lectius més vulnerables durant
les primeres setmanes”. De fet, es preveu que en uns dies s’activi la possibilitat
de demanar cita prèvia a la resta de col·
lectius cridats a la vacunació mitjançant
l’aplicació de La Meva Salut, Cita Salut o
contactant amb el centre d’atenció primària de referència.
Aquesta edició, encara que la campanya contra la grip comença abans del
que és habitual, les primeres vacunes
que s’administren són d’alta càrrega, és
a dir, estan reforçades perquè proporcionin protecció per a tot l’hivern.
Catalunya ha rebut ja un total de
900.000 dosis de vacuna contra la grip, i
s’espera que aquesta setmana se’n rebin
unes altres 900.000.

TABAC | NOVA NORMATIVA

Es prohibirà fumar a terrasses de bars o a l’entrada d’escoles
El conseller de Salut,
Josep Maria Argimon,
anuncia que en poques
setmanes la normativa
es portarà al Parlament
El conseller de Salut, Josep Maria
Argimon va anunciar en una entrevista
a TV3 a finals de la setmana passada
que s’està preparant una normativa
per deixar espais lliures de fum
com parades d’autobús, escoles o a
l’exterior de les terrasses. La iniciativa
persegueix reduir el consum de tabac
en espais públics encara que siguin
oberts. Segons ha detallat Argimon,
s’està preparant una llei que inclourà

Un home fuma davant de la terrassa del bar del Mercat en una imatge d’arxiu. || Q. PASCUAL

la prohibició de fumar en els espais
esmentats, que esdevindran espais
lliures de fum.
La previsió és que la llei estigui
enllestida en poques setmanes i pugui
iniciar els tràmits parlamentaris.
El conseller també ha avançat que,
en paral·lel, s’oferirà tractament
substitutiu de nicotina de franc a
persones amb rendes inferiors als
18.000 euros a partir del gener.
Les reaccions no s’han fet esperar
i el gremi de restauració ja ha demanat
una reunió perquè consideren que no
és comparable prohibir el tabac en un
entorn proper a una escola que en una
terrassa d’un bar o restaurant. D’altres
comunitats autònomes properes, com
el País Valencià ja prohibeixen el tabac
a les terrasses. || REDACCIÓ
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60 anys dels aiguats del Vallès
A Castellar, es va
traduir en dues
persones mortes i
danys a les empreses
Tolrà i Clols

Redacció

Diumenge passat es van complir 60
anys de la riuada que va marcar la
història col·lectiva de molts pobles
del Vallès, tant des d’un vessant
humà com econòmic. Els aiguats
van ser una catàstrofe rècord en
víctimes: 815 persones hi van morir i
213 en van resultar ferides, i milers de
persones i empreses en van quedar
damnificades. A més, les pèrdues
materials es van calcular en 2.650
milions de pessetes. A Sabadell, la
pluja va superar els 360 litres per
metre quadrat en una hora.
Castellar del Vallès també va
patir la força de l’aigua i els seus efectes posteriors. Dues grans empreses van rebre l’impacte de l’aiguat:
les empreses Vda. J. Tolrà, més concretament, la fàbrica de Can Barba
i el Molí d’en Busquets, i l’empresa
de Lluís Clols i Rabassó. També hi
va haver dues víctimes mortals, Antoni Casanovas i Garcia, que va ser
arrossegat per la força de l’aigua la
mateixa nit de l’aiguat, la nit del 25 de
setembre i, gairebé dos mesos més
tard, el 20 de novembre, va morir
Antoni Sellarès i Clariana, durant
unes obres de reparació a les empreses Tolrà, més concretament al Molí
d’en Busquets.
A l’observatori de la Mola, situat a 1.100 m d’altura, també s’hi va registrar un màxim de precipitació realment important; a més a més, tota
aquesta ingent quantitat d’aigua va
caure en poc temps. Al cim de la Mola
es van registrar 182 litres per metre
quadrat amb episodis de precipitacions de 6 litres en un minut, quan-

Els efectes, l’endemà de la riuada, a la planta de Can Barba de l’empresa Vídua Tolrà. La pluja va tenir conseqüències catastròfiques || J. GARRÓS

Els danys de la
riuada a Castellar
es van quantificar
en 140 milions de
pessetes de l’època

titat pròpia d’un aiguat torrencial.
Els danys de la riuada a Castellar, segons els càlculs del Gremi de
Fabricants de Sabadell, van ser de
841.000 euros (uns 140 milions de
pessetes). El règim franquista va intentar impulsar una línia de crèdits
per a les empreses, conscient que
aquí es concentrava gran part de la
indústria llanera espanyola. Molts
dels crèdits es van acabar de liquidar cap al 1997 després d’un acord
a tres bandes entre el Gremi de Fabricants de Sabadell, la Confederació
Empresarial Comarcal de Terrassa
(CECOT) i la Diputació de Barcelona.
A més de la fàbrica de Can Barba i
del Molí de Busquets de Vídua Tolrà,

una altra empresa afectada va ser la
indústria pelletera de Lluís Clols i Rabassó, a Fonts Calents. A la fàbrica
hi va haver enfonsaments quan encara hi havia treballadors a dins. La
força de l’aiguat va arrossegar la caldera de vapor uns 700 metres avall
fins que va quedar encallada al Gorg
d’en Pèlachs.
A Sant Feliu del Racó, l’impacte de l’aigua es va endur les baranes i
el terra del Pont del Pinetó i del Pont
de Sant Feliu.
L’aigua va pujar per sobre del
Pont Nou i el nivell de l’aigua va arribar a la Torre del Pont, on residien els encarregats de la fàbrica de
Can Barba. Les branques i la brutí-

cia que arrossegava el riu van anar
taponant els arcs del Pont Vell i la
riuada va passar per sobre. Aquest
pont no va ser totalment rehabilitat fins al 2002. Les comunicacions
amb Sabadell estaven totalment tallades, amb el pont de Can Pagès seriosament afectat, per la qual cosa
per anar a la ciutat veïna calia passar
per la carretera de Terrassa.
Al marge dels danys provocats
a les fàbriques i de la mort d’Antoni
Casanovas i Garcia, la nit dels aiguats
del 1962 va deixar tot un reguitzell de
desperfectes en horts, domicilis i espais públics de Castellar com a conseqüència del desbordament del riu
Ripoll en diversos punts de la vila.
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POLÍTICA | PROCÉS

L’1 d’octubre:
cinc anys després
Els portaveus dels principals grups polítics de Castellar a més de l’ANC fan
balanç de la situació política catalana cinc anys després del referèndum
Jordi Rius

La jornada del referèndum de l’1
d’octubre del 2017 a Castellar es va
tancar amb la votació de 9.144 persones, de les quals 8.327 van optar
pel sí a la independència de Catalunya, 607 van triar el no, mentre que
hi va haver 126 vots en blanc. Passats
aquests cinc anys, volem saber cap
a on evoluciona la política catalana.
joan creus (som de castellar-psc)

“Hi ha moltes qüestions que no haurien d’haver passat mai. Com sempre
hem defensat la no judicialització de
la política. Passats aquests cinc anys,
hi ha esperança d’arribar al diàleg i a
acords, de valorar quins són els temes
més rellevants que poden fer que s’arribin a consensos. Valorem sobretot
la recerca del punt d’encontre més
que la diferència. En aquest temps,
i amb una pandèmia que ha alterat
una mica els tempos previstos, hi ha
hagut desacords entre els partits que
han liderat el procés, sobretot quan
hi ha hagut acostaments per part del
Govern espanyol”.

rafa homet (erc)

“L’1 d’octubre representa la voluntat
de govern democràtic de la gran majoria de la societat catalana. També
hi ha algunes febleses com a moviment que s’han de llegir molt correctament: el context internacional
o que no teníem de la nostra banda
grans ajuntaments o institucions
del país ni tampoc patronals ni organitzacions sindicals. En aquests
moments, interpreto que estan passant dos grans moviments alhora i
que sovint es vol confondre l’un amb
l’altre: l’hegemonia política, més partidista, i un segon que és que ho tornarem a fer, tornarà a haver-hi un
referèndum”.
pau castellví (junts)

“El referèndum de l’1 d’octubre va ser
sobretot un gran exercici de dignitat,
llibertat i sobirania nacional. Les lliçons apreses des de llavors són moltíssimes. Malgrat que des d’aleshores
la política catalana hagi estat decebedora, amb partits que no aconsegueixen crear un nou rumb des de
la unitat, tinc esperança. No podem
permetre’ns llançar la tovallola. Ara

toca afermar les idees que vam exercir llavors i prendre les decisions que
permetin adoptar un nou rumb, una
nova estratègia amb els partits i les
persones des de la unitat. Per aconseguir això, cal generositat i molta
determinació”.

Una urna de les que es van repartir l’1 d’octubre a Castellar. || Q. PASCUAL

marga oncins (cup)

“Cinc anys després, crec que tots els
partits ho podríem haver fet millor i
que ens ha faltat molta autocrítica.
Què hauria passat si s’hagués mantingut tot? La gent era al carrer. No
ho sabem, però en tot cas es va perdre una oportunitat. També veiem
que amb determinades declaracions que s’estan fent ara, s’està descafeïnant el que va passar aquell dia.
Actituds i decisions de determinats
partits són absolutament vergonyoses com, per exemple, mantenir una
taula de diàleg que és una autèntica
farsa i que no porta enlloc”.
matías de la guardia (cs)

“Ens reafirmem que hi ha hagut un
seguit de fracassos per aquells que
van convocar el referèndum, que van
voler materialitzar una ètica de so-

biranisme imposant les seves idees
amb unes urnes il·legítimes. També
hi va haver fracassos per part de l’Estat espanyol, que va deixar en mans
dels jutjats i dels policies la resposta a aquell desafiament arrogant”.
alicia garcia (pp)

“Aquest dissabte es compleixen cinc
anys del referèndum il·legal de l’1
d’octubre. Actualment, Catalunya
està políticament estancada i desconnectada de les necessitats dels
catalans i catalanes, de com arribar
a final de mes, la pujada de la inflació i el pagament d’impostos, ja que
Catalunya és la comunitat que més
impostos paga a tot Espanya”.
pdecat castellar

“L’1 d’octubre és un dia que queda-

rà sempre per a la història de Catalunya, un dia d’orgull dels ciutadans
de Catalunya, però també un dia decebedor dels partits polítics. Els partits hem fet autocrítica, però no la
suficient, perquè cap partit polític
ni entitat ha estat capaç de demanar perdó al poble”.
alfred rius (anc)

“El desig de la nostra població està
intacte malgrat les nombroses discrepàncies entre els partits sobiranistes. Hi ha molta gent decebuda amb el comportament polític de
molts partits, perquè han prioritzat
el manteniment de l’autonomia per
sobre de la independència. Hem de
ser capaços de constituir una coalició
electoral que lluiti exclusivament per
la independència i la República”.

ERC | MUNICIPALS 2023

POLÍTICA | MOBILITAT

Trobada amb Marta
Rovira a Ginebra

Xerrada
debat d’ERC
sobre energia

L’alcaldable per
Castellar, Dolors
Ruiz, reivindica el
paper d’alternativa
d’ERC al Govern local
J. R.

La setmana passada ERC va fer un
acte de presentació dels candidats
vallesans a l’alcaldia des de Ginebra
després d’una trobada amb la secretària general del partit, Marta Rovira, que es troba exiliada a la ciutat
suïssa des del 2018.
Entre els candidats que hi havia
a la presentació, hi havia l’alcaldable
de Castellar, Dolors Ruiz, que va iniciar el seu discurs dient que “Castellar necessita un canvi i ERC és
l’única alternativa” com demostra el fet que és el principal grup de
l’oposició i que ha fet “propostes

per transformar el poble en un referent de sostenibilitat i de bones
polítiques socials”.
Entre els eixos que es proposa Ruiz per transformar la vila destaca convertir-lo “en un poble més
net” i tenir un “sistema de recollida selectiva com cal”. També aposta per una bona gestió forestal dels
boscos. En aquest sentit, va dir que
des d’ERC “fa anys que demanem
que s’aprofiti la biomassa per a les
calderes dels equipaments municipals, però l’Ajuntament de Castellar, que ha canviat calderes recentment, no n’ha comprat ni una
de biomassa”.
Ruiz va insistir que l’equip
d’ERC vol arribar a un model d’energia 100% renovable i que per això
“apostem per l’energia solar fotovoltaica i les comunitats energètiques locals”. La candidata d’ERC
va apuntar que és “imprescindible
que la ciutadania, les empreses
i, sobretot, l’Ajuntament deixin
de ser simplement consumidors

La candidata d’ERC de Castellar, Dolors Ruiz, amb la secretària general, Marta Rovira. || ERC

d’energia i passen a ser productors d’energia renovable”. Finalment, Ruiz va mostrar-se partidària
d’augmentar el parc públic d’habitatges que permeti l’emancipació de
les persones “en qualsevol etapa de
la seva vida”
Marta Rovira va qualificar ERC
“com l’única força territorial amb
implantació molt homogènia a tot
el territori”, i també va reivindicar
que és l’única marca pròpia del municipalisme que “té tot el país al

cap”. La secretària general d’ERC
també va apuntar que “cal més coordinació entre les diferents administracions per trobar la manera de sortir de la crisi”.
Finalment, adreçant-se als candidats i candidates, va explicar que
“intentem aprofitar les eleccions
per sumar gent des de la diversitat”. Des d’aquesta diversitat, assegura Rovira, “serem capaços d’arribar a tothom” i eixamplar la base
cap a una república catalana.

ERC ha convidat el dimecres, 5
d’octubre, a les 19.30 a la sala Petit
Format de l’Auditori, el regidor
d’Habitatge i Acció Climàtica de
l’Ajuntament de Caldes, Jordi Martín. Martín, acompanyat del regidor d’ERC Josep Maria Calaf i de
la cap de llista republicana, Dolors Ruiz, parlarà sobre Comunitats energètiques per a una energia
justa, propera, popular i sostenible,
segons ha titulat l’acte ERC Castellar. “En el context de canvi climàtic actual, hem d’actuar per
aturar-lo i mitigar-ne els efectes,
per exemple, iniciant la transició energètica al nostre municipi”, apunten des d’ERC i proposen
instal·lar plaques fotovoltaiques als
equipaments públics, al polígon industrial i a habitatges. || REDACCIÓ

Jordi Martín (ERC). || CEDIDA
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CRÒNICA | PLE DE SETEMBRE

Sessió de tràmit per iniciar el curs
El ple va aprovar
qüestions
administratives i
una moció d’ERC
per la regularització
d’immigrants
J. G.

L’obertura del curs de la política
municipal es va fer a mig gas en
un ple municipal de setembre amb
poca substància. El plat fort arribarà el 18 d’octubre, quan es presenti la proposta de pressupostos
i ordenances per al 2023, especialment rellevant en un context de
crisi i turbulències econòmiques i
a vuit mesos de les eleccions municipals. De fet, la part resolutiva del
ple va generar poc debat i en poc
menys de mitja hora s’havia ventilat. Es van aprovar els festius locals
del 2023 (el dilluns 20 de març i el
dimarts 12 de setembre) i també
es va acceptar la candidatura de
l’única persona presentada per al
càrrec jutge de pau suplent. Com

Imatge del ple de setembre, dimarts passat, ja amb assistència de públic. || R. G.

va informar la tinent d’alcalde Yolanda Rivera, serà Núria Moreno
López la nova jutgessa de Pau, qui
va rebre el suport de tots els grups
municipals. Amb l’abstenció d’ERC
i la CUP, l’equip de Govern també
va aprovar una proposta de modificació de la relació dels llocs de treball del personal de l’Ajuntament,

fruit de les negociacions amb la
taula dels representants dels treballadors. La part deliberativa va
tenir el protagonisme de l’oposició, com sol ser habitual. ERC va
aconseguir aprovar una proposta
“per a una regularització extraordinària de persones migrants
a l’Estat espanyol”, segons va ex-

posar la regidora ponent, Dolors
Ruiz. “Aquesta moció està relacionada amb la iniciativa legislativa popular (ILP) del moviment
#Regularización ya”, va detallar
la regidora d’ERC, que també va
subratllar que hi ha “tot de raons
que justifiquen una regularització extraordinària”, com el respecte als drets fonamentals i l’existència de mig milió de persones en
situació irregular que impedeix el
seu desenvolupament socioeconòmic amb dignitat.
Finalment, amb els vots en
contra de l’equip de Govern i Cs,
no va prosperar la darrera moció
–presentada per ERC i Junts– per
exigir a l’Estat inversions pendents
i millores per al sistema de rodalies.
Josep Maria Calaf (ERC) va apuntar que la moció havia de servir per
“exigir al Govern de l’Estat l’execució urgent de la inversió infraestructural pendent a tot el sistema ferroviari català per assolir
una xarxa de qualitat, complint
els terminis del Pla de Rodalies i
afegint-hi les millores necessàries per incrementar la capacitat
i seguretat de la xarxa, millorar
la integració urbana, renovar el
parc mòbil, augmentar l’accessi-

bilitat, adequar estacions i, en general, totes les eines d’atenció a
l’usuari”. Amb una línia de discurs
més dur, Pau Castellví (Junts), va
dir que Catalunya pateix “un espoli
fiscal de 20.000 milions que està
pels núvols i la inversió en infraestructures és molt baixa”. “Rodalies a Catalunya dona un servei
que en alguns llocs voreja l’insult
i cal exigir el compliment de les
inversions”, va opinar.
Per part del Govern, el regidor Pepe González va argumentar
el no del seu grup a la moció acusant d’inacció els governs de la Generalitat i de viure instal·lats “en la
comoditat de culpar els altres”.
“El problema és que a Catalunya no tenim un projecte
consensuat en l’àmbit ferroviari i, malgrat tenir eines de gestió i ser clau en la governabilitat
d’Espanya, prefereixen presentar aquestes mocions.
Es viu molt còmode culpant
els altres”, va dir interpel·lant el
grup d’ERC. Matías de la Guardia
(Cs) va defensar el seu vot negatiu
titllant la moció “d’oportunista” i
va acusar el Govern de la Generalitat de “buscar excuses per tapar
la seva mala gestió”.
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‘MÉS COMERÇ QUE MAI’| 17 OCTUBRE - 17 DESEMBRE

EMPRESA | COOPERACIÓ

Nova edició de la campanya
de vals descompte al comerç

Divendres passat van visitar les
instal·lacions del TEB Castellar al
polígon del Pla de la Bruguera la
tinenta d’alcaldessa de Sabadell
de Desenvolupament Econòmic i
Impuls Administratiu, Montserrat
González, i el regidor d’Acció Social
i Habitatge, Eloi Ismael Cortés. Segons va explicar el tinent d’alcalde
de l’Ajuntament de Castellar, Joan
Creus, que va ser present en la visi-

Redacció

L’Ajuntament de Castellar del Vallès
i Comerç Castellar tornaran a impulsar per segon any consecutiu la
campanya “Més comerç que mai”.
La iniciativa té per objectiu afavorir
el consum local amb la posada en circulació de vals de descompte per a la
ciutadania que es podran fer servir
a partir del 17 d’octubre i fins al 17 de
desembre. D’aquesta manera, es preveu injectar fins a un total de 280.000
euros al comerç urbà de la vila, dels
quals 140.000 euros seran aportats
per l’Ajuntament mentre que els altres 140.000 seran aportats per la
mateixa ciutadania.
Segons explica la regidora d’Activitat Econòmica, Anna Marmol, la
campanya “Més Castellar que mai”
“es repeteix després de la gran
acollida que va tenir l’any passat”.
Marmol afegeix que “és un estímul
tant per al comerç urbà, que no
haurà de pagar res per participar-hi, com per als consumidors,
que podran comprar a meitat de
preu”. En aquesta edició, la ciuta-

L’Ajuntament de Sabadell
visita TEB Castellar
ta, la trobada va permetre als responsables polítics i tècnics del consistori sabadellenc conèixer “la molt
bona feina que es fa en aquest centre especial de treball”.
La visita també va servir, segons
Creus, per ampliar la col·laboració ja
existent entre les tres parts (els dos
ajuntaments i aquest centre ocupacional per a persones amb diversos
graus de discapacitat). || REDACCIÓ

Una imatge d’arxiu del carrer Sala Boadella amb les banderoles de la campanya. || J. RIUS

dania podrà comprar a partir del
mateix 17 d’octubre fins a un import
màxim de 25 euros en vals, aconseguint d’aquesta manera un total de 50
euros. Els vals podran ser per valor
de 5 i 10 euros i aquest any, com a novetat, també n’hi haurà de 20 euros.
Es podran utilitzar com a forma de
pagament en els establiments adherits, els quals se senyalitzaran degudament amb un distintiu que acreditarà la participació a la campanya.
Aquest mes de setembre la Re-

gidoria d’Activitat Econòmica ha
difós precisament la iniciativa entre
els establiments comercials, de restauració i de serveis per promoure que s’adhereixin a la campanya,
que és totalment gratuïta per a ells.
Per poder participar-hi només cal
tenir una llicència d’activitat vigent
a Castellar del Vallès i una superfície de venda inferior als 500 m2. Els
comerços interessats s’han de registrar a https://castellar.bonoconsumo.es/ca.

Un moment de la visita a la instal·lació del Pla de la Bruguera. || CEDIDA
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HABITATGE | 3 D’OCTUBRE

AJUNT. | 4 OCTUBRE

Conèixer els ajuts per a la rehabilitació

Presentació
pública del
pressupost

El Consell Comarcal i les oficines tècniques de rehabilitació faran una sessió informativa dilluns

Redacció

La Sala d’Actes d’El Mirador acollirà
dilluns, 3 d’octubre, a les 18 h, la xerrada “Rehabilitar és estalviar” sobre
diferents ajuts de rehabilitació d’habitatges. Es tracta d’una jornada divulgativa organitzada pel Consell
Comarcal del Vallès Occidental conjuntament amb les oficines tècniques
de rehabilitació que té per objectiu
donar a conèixer diverses convocatòries que pretenen millorar l’eficiència energètica en diferents tipus
d’edificis.
Els ajuts, que es financen amb
fons Next Generation EU i que es
poden sol·licitar en l’àmbit particular, inclouen entre altres actuacions
l’aïllament de finestres, sostres i façanes, o canvi d’aparells de climatització d’energies fòssils a renovables.
A més poden complementar-se amb
intervencions de millora de l’accessibilitat. Durant la xerrada, que és gratuïta, s’informarà sobre les subvencions existents, els requisits bàsics per
accedir-hi i els avantatges que suposen. Es comptarà amb una presenta-

Una imatge d’arxiu d’unes cases de la carretera de Sentmenat. || M. ANTÚNEZ

ció per part de les oficines tècniques
de rehabilitació que s’anomena “Informació sobre els requisits bàsics,
els avantatges i el procediment de

sol·licitud i tramitació dels fons de
rehabilitació Next Generation. Casos
pràctics”. També des del Consell Comarcal s’explicarà el suport que es

dona des dels ajuntaments i des del
mateix consell a través de l’Oficina
Comarcal de Rehabilitació.
L’Oficina Comarcal de Rehabilitació del Consell Comarcal del Vallès Occidental és un instrument al
servei del conjunt de la ciutadania
que ofereix informació i assessorament sobre els ajuts convocats, i revisa la documentació tècnica per a
la tramitació de les sol·licituds de
subvenció. Aquest servei s’ha implementat gràcies a un conveni de
col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya.
La sessió de dilluns no serà
l’única d’aquest tipus que el Consell
Comarcal organitzarà a la comarca en les properes setmanes. També
se’n faran a Palau-solità i Plegamans
i Viladecavalls.
D’altra banda, des de dimecres
els joves de fins a 36 anys poden demanar ajuts per pagar els lloguer
fins al 7 d’octubre. La subvenció a
la qual es pot optar és d’un màxim
mensual de 250 euros i un mínim de
20 euros. Més informació a www.
castellarvalles.cat/ajutslloguersjoves. || REDACCIÓ

L’Ajuntament convoca una audiència pública per presentar el pressupost i les ordenances municipals
del 2023 prèvia a la seva aprovació.
La trobada serà presencial i se celebrarà dimarts 4 d’octubre a Ca
l’Alberola a partir de les 19 h. La
ciutadania que vulgui fer alguna
aportació o suggeriment a l’avantprojecte de pressupost municipal
també pot fer-ho de forma prèvia a
la celebració de l’audiència pública a través del formulari web que
s’ha habilitat a https://castellarvalles.cat/pressupost2023.
Per novè any consecutiu, s’ha
donat compliment al compromís
establert a l’ordenança de participació ciutadana aprovada l’any
2014. Segons aquest text normatiu,
l’alcalde de la vila ha de convocar
cada any una audiència per tal de
presentar el programa anual d’actuació de manera prèvia al ple que
determina els ingressos i despeses
de la corporació per a l’exercici fiscal següent. El ple d’aprovació del
pressupost municipal i de les ordenances fiscals 2022 tindrà lloc
el dimarts 18 d’octubre. || REDACCIÓ
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acció social

El curs obre amb 216 beques menjador
L’Ajuntament ha fet una aportació extra de 30.000 euros per onzè any consecutiu
Redacció

El curs 2022-2023 ha començat
amb 216 beques de menjador atorgades a famílies amb infants escolaritzats. El Consell Comarcal del
Vallès Occidental és qui s’encarrega de gestionar el pressupost que
el Departament d’Educació de la
Generalitat dedica a aquest àmbit,
mentre que l’Ajuntament de Castellar del Vallès hi ha fet, per onzè
any consecutiu, una aportació extraordinària d’uns 30.000 euros.
Aquest import es destina a complementar els imports d’algunes
de les beques ja atorgades o a ampliar el nombre de famílies beneficiàries que tot i patir una situació
de vulnerabilitat no compleixen
amb els requisits establerts per
la Generalitat.
En total, el Consell Comarcal ha rebut 271 sol·licituds de població castellarenca. D’aquestes,
s’han atorgat 199 ajudes, de les
quals 196 compten amb un finançament d’un 70% del cost de menjador i 3 amb un finançament del
100%. A més, l’Ajuntament de Castellar del Vallès ha complementat
l’import de 10 beques que inicialment eren del 70% i que finalment
rebran una subvenció del 100%, i
finançarà directament la totalitat
del cost de menjador de 7 famílies més que inicialment no havien
accedit a l’ajut.
La Regidoria d’Atenció Social també valorarà en els propers
dies 20 sol·licituds més que s’han
presentat fora de termini. El servei recorda que durant tot l’any les

APROFITAMENT ALIMENTARI

El Recooperem es
reprèn a les escoles
amb l’inici de curs

Una cuina escolar adherida al projecte Recooperem, que també s’ha reprès. || CEDIDA

El projecte d’aprofitament
alimentari Recooperem
segueix en marxa, i coincidint amb
l’inici de curs s’ha reprès a mig
centenar d’escoles vallesanes (4
a Castellar), amb el suport de 12
entitats socials. També es manté,
després del període d’estiu, a
dues empreses de la comarca
(una d’elles TEB Castellar) i es
treballa per la seva expansió més
enllà de l’àmbit escolar. Aquestes
empreses disposen de menjador
col·lectiu per al seu personal i volen
poder aprofitar els àpats que no
s’han arribat a servir per evitar
el malbaratament alimentari.

famílies amb necessitats socioeconòmiques poden continuar sol·
licitant beques menjador.
Les dades d’aquest mes de setembre indiquen que aquest curs
hi haurà un increment del nombre
de beques menjador respecte l’any
anterior. L’informe Ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental,
publicat per l’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental, indica que el curs passat es van
concedir 210 ajuts de beques menjador a Castellar del Vallès, un 16,3
% menys que al curs anterior, 41
beques menys en xifres absolutes.
Del total de beques men-

pecte al curs anterior, concretament un 1,2%.
En aquest sentit, el president
del Consell Comarcal i alcalde de
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, apunta que “el menjador escolar és una eina clau en la compensació de desigualtats” i que
“els ajuts de menjador tenen un
paper clau en la millora de les
pautes d’alimentació saludables
i sostenibles, potenciar comportaments i habilitats adequades a
taula, en fomentar hàbits d’higiene i en promoure l’autonomia i la
responsabilitat en els processos
de l’entorn de l’àpat”.

jador del curs anterior, el 95,2%
dels ajuts de beques menjador van
anar destinats a centres públics i la
resta, a centres concertats.
Segons el mateix informe de
l’Observatori del Consell Comarcal
del Vallès Occidental, el curs 20212022, la taxa d’incidència municipal (percentatge d’alumnat que rep
un ajut respecte al total d’alumnes
de la vila) és del 10,8% per l’alumnat d’infantil i primària, 12 punts
per sota de la mitjana comarcal,
que és del 22,8%.
Castellar va ser un dels set
municipis de la comarca que van
reduir la taxa d’incidència res-
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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.

Programari de
segrest
O segrestador, segons el Termcat,
és un ‘Programari maliciós que restringeix totalment o parcialment
l’accés als fitxers d’un dispositiu
fins que no es paga una determinada quantitat de diners’. Malauradament és un programari que ha
estat notícia en diverses ocasions,
perquè ha afectat a empreses i institucions. És el que molts mitjans,
utilitzant la forma anglesa, anomenen ransomware.
Es tracta doncs d’un programari
maliciós (en anglès malware) fet per
obtenir diners a canvi de l’alliberament dels fitxers afectats.

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

Antoni Comas

Espanya: hores de feina
En els meus viatges per Europa m’estranyava molt el tall definitiu que a
mitja tarda feien del seu horari de
feina. Pocs treballaven més enllà de

Camina i fes salut amb la Mobilitat Sostenible
Com és tradició, les participants i els participants de l’activitat Camina i fes Salut se sumen a les diverses commemoracions que es van produint al llarg de l’any relacionades amb el civisme, el medi ambient, l’esport i la
salut en general. És per això que la caminada d’aquest dimecres ha volgut dedicar-se a la Setmana de la Mobilitat Sostenible, que es va celebrar la setmana passada a tota la Unió Europea. || FOTO: AJ. CASTELLAR

les 6 de la tarda. I evidentment això els
permetia unes hores de lleure sense
necessitat de restar hores normals
de dormir. Tothom podria gaudir dels
cines, teatres, televisió, esports, relacions humanes i relacions familiars a
hores més normals que les que dediquem ara en el nostre país. Si a més
afegim que a la feina dediquen menys
hores diàries que aquí, quedem encara
més sorpresos. Però si, com ens informen les estadístiques econòmiques,
la productivitat del nostre país és inferior a la dels altres països europeus,
podem concloure que no funcionem
com cal ni en horaris ni en aprofitament de les hores treballades.
Podem, per tant, escollir treballar
moltes hores com ara, a mig gas, o retallar hores de feina i treure’n més profit treballant com cal. Vostès mateixos. Jo no hi soc, perquè estic jubilat.

Fe d’errades
A l’edició de L’Actual 673 hi havia
un escrit relatiu al nou mossèn
Xavier Blanco que, per error, es va
atribuir a Gener Martí, quan l’autor
era Jacint Torrents

Junts per Castellar

Junts proposa mesures
per combatre l’ocupació
delinqüencial

F

a uns dies es van presentar en una roda de
premsa conjunta de les
conselleres Lourdes
Ciuró i Violant Cer-

vera, responsables respectivament
dels departaments de Justícia i Drets
Socials, iniciatives per posar fre a les
ocupacions il·legals. En concret, les
mesures proposades van especialment dirigides a combatre les ocupacions que generen problemes de
convivència i alarma social a l’entorn.
Catalunya és l’indret on es registren
més ocupacions de tot l’Estat i, alhora, és el territori amb el preu de l’habitatge més car.
Fer front al problema de l’habitatge
no és una tasca senzilla, i no cal dir
que les solucions màgiques no serveixen per a gaire més que per agitar el populisme i engreixar els discursos simplistes de bons i dolents.
En una societat del benestar avançada, el dret a la propietat ha de ser
compatible amb el dret a un habitatge digne i assequible. En un país mo-

dern, ningú que no fos un delinqüent
hauria de veure’s obligat a ocupar
una propietat aliena. Això implica
incrementar el parc públic d’habitatge, una de les assignatures pendents que tenim com a país.
Ara bé, l’ocupació no pot ser considerada un recurs lícit.
I particularment, s’ha de tenir tolerància zero amb aquella ocupació
que acaba derivant en conflictivitat social. Estem parlant d’aquelles
ocupacions amb un marcat caràcter
delinqüencial, sovint protagonitzades per màfies i grups criminals que
generen un clima d’inseguretat en
les comunitats i fan la vida impossible als veïns.
Les modificacions previstes a tals
efectes al Codi Civil català i a la llei
d’habitatge donaran eines als ajuntaments i a les comunitats de propietaris per demanar el desallotjament d’immobles ocupats de forma
il·legal quan el propietari no ho hagi
fet. A més, es preveuen mesures
coercitives per als propietaris
que es desentenguin de les seves
obligacions vers les activitats que
duen a terme els ocupes dintre
dels seus habitatges.
En cas de persistència en l’incompliment per part dels propietaris, la
Generalitat podrà obligar a la cessió d’aquests immobles per a lloguer
social. L’objectiu és acabar amb la
deixadesa amb què grans tenidors
com Sareb, entitats financeres i
fons voltor, gestionen aquests habitatges buits, que són el blanc de
les màfies de l’ocupació. Aquestes
mesures creiem que van en la bona
direcció, ja que persegueixen dues
fites molt rellevants: d’una banda,
acabar amb l’ocupació que altera la
pau social i, de l’altra, en el context
d’emergència habitacional actual,
permetre que aquests immobles
puguin posar-se al servei dels qui
més els necessiten.
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Un futur feliç?

L’

any 2540 del nostre calendari, 632 després de
Ford, el món serà feliç.
Això ens diu el filòsof
i escriptor anglès Aldous Huxley (1894-1963), autor de
Un mundo feliz* (Brave New World,
1932). Cal posar en dubte la felicitat
que ofereix l’autor en aquesta distòpica novel·la, en la qual descriu un
món nihilista de castes condicionades psicològicament. En els estrats
socials es distingeixen els Alfa i els
Beta, com a éssers superiors, mentre que els Gamma, Delta i Èpsilon
són destinats a les tasques de serveis i mà d’obra. Tots els individus
són creats artificialment i, durant el
seu desenvolupament, passen per diferents processos per determinar la
casta a la qual hauran de pertànyer.
En el món feliç huxleià tothom té al
seu abast la possibilitat de satisfer
els seus desitjos, tot i que aquests
es troben condicionats en funció de
l’estrat social al qual pertanyen i la
suggestió psicològica a la qual han
estat sotmesos durant la seva infantesa, portada a terme per mitjà d’una
hipnosi auditiva mentre dormien. No
existeix l’atur i disposen de molts elements de diversió i, quan es plantegen qüestions que no es poden resoldre, tenen al seu abast el “soma”, una
droga sense els efectes perniciosos
de les conegudes actualment. Independentment de l’edat, es mantenen
sempre mostrant un aspecte juvenil.
Les seves relacions sexuals no són
mai amb caire reproductiu, consideren que tots són de tots i practiquen la promiscuïtat, fet en el qual
veig una clara al·lusió als postulats
del Marquès de Sade.
A la novel·la, l’interventor mundial
resident per a l’Europa occidental,
Mustafà Mond, diu: “Actualmente el
mundo es estable. La gente es feliz;
tiene lo que desea, y nunca desea lo
que no puede obtener. Está a gusto;

Dani Pérez*

L’Amanidor, un nou espai
ple d’oportunitats!

L’

Assemblea General de
Nacions Unides va declarar el 1990 l’1 d’octubre com a Dia Internacional de les Persones
Grans, un reconeixement que l’envelliment evolucionava de manera complexa i ràpida en el món, i va instar els
governs a crear una base i un marc
de referència comuna per a la protecció dels drets de la gent gran. També
l’ONU ens recorda la important contribució de les persones grans al bon
funcionament de la societat si s’estableixen les garanties adequades.
Molt s’ha parlat i escrit des del 1990,
i avui les persones grans, els jubilats
i pensionistes estan més presents en
el debat polític. Cada cop més es pren
més consciència col·lectiva sobre la
necessitat de tenir una vellesa digna,
i per a això les pensions han de ser

PLAÇA MAJOR

JESÚS GÓMEZ
Poeta

Un món feliç. || JOAN MUNDET

está a salvo; nunca está enferma; no
teme la muerte; ignora la pasión y la
vejez; no hay padres ni madres que
estorben; no hay esposas, ni hijos, ni
amores excesivamente fuertes. Nuestros hombres están condicionados
de modo que apenas pueden obrar de
otro modo que como deben obrar. Y
si algo marcha mal, siempre queda
el soma.” (p. 193).
Hi ha alguna possibilitat que es faci
realitat aquest món feliç?
En relació a la creació artificial d’individus, un estudi publicat recentment
a la revista Nature** parla de simular
allò que succeeix en el ventre de la
mare fent servir cèl·lules mare cultivades al laboratori. S’ha arribat a
crear un blastòcit amb tota la informació genètica necessària per a generar un ésser humà.
També tot just ara, la revista Proceedings of the National Academy of Sciences (USA)*** ha publicat un article
en què es descriuen els treballs d’un
equip de la Universitat d’Oviedo que

ha aconseguit desxifrar el genoma
de la medusa “immortal”, Turritopsis dohrnii, que és capaç d’estendre la
seva longevitat fins al punt d’evitar la
mort. Quant a una part de la resta no
puc evitar que em vingui a la memòria allò que escriu l’economista i catedràtic d’estructura econòmica de
la Universitat Ramon Llull Santiago
Niño-Becerra (1951) en el seu llibre
El Crash. Tercera Fase.**** Diu: “La
normalidad ahora es, mañana será,
vivir en una sociedad sesgada, con
desempleo estructural, un subempleo elevadísimo y una desigualdad
enorme. Solo se compensará con el
trinomio social: renta básica, marihuana legal y ocio gratuito” (p. 175176). Si bé la primera part de la cita
ens allunya, aquest trinomi final ens
acosta al món feliç de Huxley.
Respecte a la promiscuïtat sexual, és
evident que en la societat actual es
practica amb molta naturalitat, tot
i que no de forma tan oberta com la
que es descriu a la novel·la de Huxley.

Queda demostrat que, en la societat
actual, trobem elements que, amb
una mica d’imaginació, apunten cap
a la que descriu Huxley i, en els 518
anys que queden fins la data en la
qual es planteja el seu món feliç, no
podem descartar la possibilitat de
fer-lo realitat, encara que l’obstacle
més difícil de superar serà l’estupidesa humana.
Però la felicitat no és un llit de Procust i és legítim que cadascú tingui la
seva visió al respecte. Aristòtil (384
aC-322 aC) deia: “El fi suprem desitjat per si mateix i no com a mitjà
és la felicitat”.***** En la meva modesta opinió, el concepte del “fi suprem” aristotèlic no coincideix amb
el que inspira el món feliç de Huxley,
però les opinions poden ser tan diverses com éssers hi ha al món: des
d’aquells que són feliços fent-se fuetejar fins als que tenen prou amb un
àpat cada dia.
“En este momento, sentado a solas,
anhelante y pensativo, / Me parece

suficients i segures, els subministraments bàsics d’energia, gas, aigua i
llum haurien d’estar garantits i s’han
de promoure polítiques públiques
per aconseguir aquest envelliment
digne de la nostra gent gran. La situació postpandèmia generada per
la Covid ha posat de manifest mancances socials que hem d’afrontar
col·lectivament, com per exemple enfrontar la solitud no desitjada o l’aïllament social de les persones grans.
És per això que des de l’any 2007
l’Ajuntament compta amb una regidoria de gent gran, que vetlla pel
desenvolupament de les polítiques
orientades a la gent gran d’una manera interdisciplinària i coordinada amb tots els agents del municipi.
Aquesta coordinació ens ha permès
afrontar reptes importants com el
seguiment de la pandèmia amb les
residències, l’ampliació de l’oferta
d’activitats d’envelliment actiu coordinadament amb l’Associació de
Jubilats i Pensionistes, la implementació de la Prescripció Social conjuntament amb el CAP, l’impuls del pro-

jecte Recooperem amb la Creu Roja
i el Consell Comarcal o la continuïtat
del projecte educatiu i cultural que
impulsa l’Aula d’Extensió Universitària, entre d’altres. I és que aquesta col·laboració és vital per garantir
l’èxit de l’acció municipal per a la gent
gran del nostre municipi.
Ara donem un pas més i celebrem que
hem pogut posar en marxa LAmanidor, un nou espai gastronòmic al Casal
Catalunya. Aquest nou espai s’ha fet
realitat gràcies a la col·laboració i la
cooperació entre l’Ajuntament, l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Castellar del Vallès i la cooperativa CIPO.
L’Amanidor vol esdevenir un nou punt
de trobada per al col·lectiu de gent gran
i afavorir l’envelliment actiu i la socialització dels usuaris, amb l’objectiu
de lluitar contra la solitud i l’aïllament
no desitjat de moltes persones grans i
al mateix temps esdevenir una plataforma de contractació per a persones
amb diversitat funcional oferint oferta
laboral de manera digna a través de la
gastronomia i la restauració.
Esperem que pugueu utilitzar aquest

nou espai i que gaudiu molt d’aquest
recurs que posem a la vostra disposició
i que serveixi com un espai socialitzador, generador d’oportunitats i promotor de noves accions, totes elles encaminades a promoure un envelliment
actiu, digne i de qualitat al nostre poble.
Per acabar, des de l’equip de govern
volem agrair la feina feta per totes les
persones i entitats del municipi que
treballen amb la gent gran, la suma
de l’esforç de totes ens ajuda a caminar cap a una societat més justa, que
tingui en compte la realitat de les persones grans i ens ajuda a dissenyar accions i programes que donin respostes
a les necessitats del col·lectiu.
Perquè una societat que vol progressar ha de posar en primera línia les persones que la configuren, especialment
aquelles que més han contribuït al seu
desenvolupament, com la gent gran, i
és que gràcies a la gent gran del nostre
poble som com som i tenim les eines i
els recursos per afrontar els reptes de
futur que ens esperen.
* Regidor de Cicles de Vida

que en otras tierras hay otros hombres también anhelantes y pensativos, / Me parece que puedo mirar
más lejos aún y divisarlos en Germania, Italia, Francia, España, / Y lejos,
más todavía, en China, o en Rusia, o
en Japón, hablando otros dialectos,
/ Y pienso que si me fuera posible
conocer a estos Hombres / con ellos
me uniría, tal como lo hago con los
hombres de mi propia tierra, / ¡Oh!
Yo comprendo que nos convertiríamos en hermanos y amantes, / Yo
sé que llegaría a ser feliz con ellos”,
“En este momento”, Walt Whitman.

*HUXLEY, Aldous. ‘Un mundo feliz’.
Biblioteca Libre OMEGALFA (2018).
**https://www.nature.com/articles/
s41586-021-04267-8
***https://www.pnas.org/doi/
full/10.1073/pnas.2118763119
****NIÑO-BECERRA, Santiago. ‘El
Crash. Tercera Fase’. Roca Editorial de
Libros, S. L. (2018)
***** ARISTÓTELES. ‘Ética a Nicómaco’,
X, 6,. 1079b3.
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El periodista Salvador Alsius Nova temporada
inaugurarà el curs de L’Aula de Ràdio Castellar
La sessió serà el 4
d’octubre a les 18 h
a l’Auditori Miquel
Pont d’El Mirador
Rocío Gómez

L’Aula d’Extensió Universitària de
Castellar es prepara per començar
un nou cicle de conferències. La sessió
inaugural serà dimarts 4 d’octubre a
les 18 h a l’Auditori Miquel Pont. El
tret de sortida del curs comptarà
amb el periodista Salvador Alsius,
un dels primers presentadors del
TN de TV3. De fet, sota el títol
Com TV3 no hi (havia) res, oferirà
una visió crítica sobre els mitjans
de comunicació públics i explicarà
algunes de les anècdotes que va viure
entre bambolines, experiències que
recull un llibre homònim.
Un dels objectius del curs
és recuperar la presencialitat, la

El periodista Salvador Alsius inaugurarà
el curs de L’Aula. || CEDIDA

confiança dels 433 socis i sòcies.
“El nostre desig és tornar a
omplir l’Auditori com en l’època
prepandèmia”, reconeix Anton
Carbonell, president de L’Aula. Si
bé a poc a poc els i les membres han

recuperat la tradició de passar els
dimarts a la tarda a l’Auditori, l’any
passat convidats tan mediàtics com
el corresponsal de la CCMA a Rússia,
Manel Alías, van aplegar prop de
300 persones a la sala gran d’El
Mirador. De fet, Carbonell apunta
que els ponents amb més projecció
als mitjans són els que resulten més
atractius per als assistents, i que a
través d’una assemblea de socis i
sòcies, consulten les preferències
sobre els temes a tractar.
En aquest primer trimestre
s’han programat sessions molt
lligades a l’actualitat com El paper dels
diferents tipus d’energia en els sistemes
econòmic i polític actual (11/10) amb el
doctor en física i divulgador científic
Antonio Maria Turiel, La dona i
l’esport (18/10) amb la periodista Anna
Vallbona Puig o La guerra d’Ucraïna,
nou escenari mundial, nous reptes
(08/11) amb l’experta en economia de
defensa i llicenciada en física. A més,
es reprèn el cicle d’Audicions Íntimes
amb el concert del quartet Jazz
Dumpy Lobsters (20/10) de bracet
amb Xavier Chavarria Talarn.

L’emissora municipal estrena graella
dilluns amb nous formats i programes
La hibridació d’eines tècniques està donant una nova vida a la ràdio, uns
dels mitjans de comunicació clàssics per excel·lència. Ràdio Castellar
compleix ja 40 anys apostant per una graella amb molta producció pròpia
o en coproducció amb La Xarxa, però també adaptant-se a nous formats
com la ràdio en videostreaming –a través de xarxes socials com YouTube,
Twitch o Instagram– o la ràdio en format podcast gràcies a plataformes
amb milions de seguidors com iVox o Spotify. Aquest dilluns s’engega tota
la graella de Ràdio Castellar amb els seus magazins de producció pròpia
(La Redacció o Stories) o en coproducció (Connectats), l’informatiu diari a les
13.30 hores i tota la franja de programes de col·laboradors, principalment
al vespre i la nit. En total, més de 40 voluntaris i voluntàries per mantenir
viva l’antena castellarenca. || REDACCIÓ

Oferta d’alguns dels podcasts de Ràdio Castellar a la plataforma Spotify. || SPOTIFY
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Oriol Alcaraz tanca la
temporada amb un segon
lloc al Prat de Llobregat

Alcaraz ha posat el punt final a la
temporada ciclista del 2022 amb
un segon lloc en la 86a edició del GP
Ciutat del Prat, en què el del Bathco
va aconseguir imposar-se en un
dels esprints bonificats. La cursa
puntuable per a la Copa Catalana

júnior va començar amb dues hores
de retard per uns incidents aliens a
l’organització i va ser retallada de
70 a 52,5 km, en què Iñaki Navarro
(Tot Net Terrassa) va imposar-se
davant d’Alcaraz i Albert Roca els
va acompanyar al podi.

Un dels primers trams de la ruta dels Cinc Cims encara pels voltants de Castellar del Vallès amb els participants encara abrigats per fer front a la fresca del matí. || F. VILACLARA

Els Cinc Cims, sense incidències
Les previsions de pluja no es van complir i el dia va ser excel·lent per als 178 participants en la prova
Marina Antúnez

La XV edició dels Cinc Cims es va celebrar amb èxit i sense incidències,
diumenge passat, 25 de setembre. Un
total de 178 participants van recórrer
els 52,2 km de recorregut i 4.564 m de
desnivell total d’aquesta prova de resistència, no competitiva, organitzada
pel Centre Excursionista de Castellar
i que forma part del Circuit Català de

Caminades de Resistència de la FEEC.
Respecte anys anteriors, hi ha
hagut una davallada de participants,
que habitualment sumen uns 400, “per
les males previsions meteorològiques que s’apuntaven i per la ruta
Matagalls -Montserrat, que va tenir
lloc el cap de setmana passat”, diu
Joan Estalrich, un dels responsables
del Centre Excursionista de la caminada Cinc Cims. Finalment, però, “el
dia va ser esplèndid”, afirma, i no es
van haver de lamentar incidents, tret

d’una rascada “que es va poder curar
amb una mica de Betadine”.
La sortida es va fer entre les 6.30
h i 8 h del matí. La caminada va transcórrer seguint camins de muntanya i
va comptar amb sis avituallaments,
“més el de sortida i d’arribada, on
es va regalar una gorra tècnica a
tots els participants”.
També es va proporcionar, com
és habitual, beguda i menjar suficients per afrontar el recorregut, que
inclou cims com la Mola, Sant Sadur-

ní de Gallifa, El Farell, el Pic del Vent i
el Puig de la Creu.
Els primers en arribar a la meta,
a la plaça d’El Mirador, ho van fer cap
a les 14 h, mentre que els últims van
tancar a les 20.30 h. La durada màxima prevista d’aquesta caminada és
de 14 hores.
Els Cinc Cims és una prova biennal i que s’alterna, a Castellar, amb la
Ruta de les Ermites. “Ja avisem que
l’any que ve, aquesta ruta tindrà novetats, però encara no podem dir qui-

nes”, apunta Estalrich. La Ruta de les
Ermites se celebrarà, si tot va bé, la primavera següent, “recuperarem el calendari habitual d’abans de la pandèmia”, afegeix el membre del CEC.
Pel que va a propers esdeveniments, el dia 7 tindrà lloc la conferència amb Antonio Brieba, coach de
marxa nòrdica, que presentarà el seu
llibre Impulso.
El dia 9 se celebrarà la 31a Travessa Castellar-Montserrat, amb les inscripcions obertes fins el 4 d’octubre.
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L’Espanyol amarga el debut al Castellar
Tot i mostrar una nova imatge, els d’Isidre Travé no van rematar la feina en l’últim quart i van patir un arbitratge irregular

Albert San Andrés

El nou projecte del primer equip del
CB Castellar va arrencar la temporada amb una derrota (58-64) en un
partit en què no va aprofitar les ocasions contra un SD Espanyol més efectiu i en què va haver de lluitar contra
un criteri arbitral difícil d’entendre
en la segona part.
Tot i arrencar amb un cinc inicial de continuïtat, en què només
David Corominas es va colar amb
els clàssics Cadafalch, Germà, Viladomat i Junyent, l’equip va mostrar un caràcter força diferent del
de la temporada anterior, en què tot
i les errades de tir del primer quart,
va saber aprofitar diferents recursos per mantenir-se ferm contra un
SD Espanyol que va ser més efectiu
ofensivament. La rotació contínua
de la banqueta de Travé va permetre
veure un equip fresc en tot moment,
tot i que es va veure llastrat per les
molèsties de l’última incorporació,
el base Jordi Gorina i el poc encert
de Cadafalch.
El primer quart es va tancar
amb 12-13 i l’empat a 21 en els cinc minuts següents va semblar que decantarien la balança pels groc-i-negres,
un miratge, però, que els pericos van
saber controlar per marxar amb 13
punts d’avantatge al descans (27-40),
després d’una sèrie d’indecisions locals i pèrdues absurdes.
Va ser en el tercer quart, quan
l’equip va començar a fer rutllar la
màquina, funcionant defensivament
i ofensivament, que va deixar el rival

David Corominas, un dels jugadors que serien imprescindibles en l’equip, va debutar oficialment al Puigverd. || A. SAN ANDRÉS

tres punts enrere (50-47), però va
quedar en evidència un canvi en el
criteri arbitral que seria definitiu en
la recta final.
Sense un Gorina tocat i amb un
Cada desencertat en pista, a qui poc
se li pot recriminar després de ser el
salvador de l’equip durant l’última dècada, el Castellar aviat es va carregar

de personals i va entrar en bonus a
més de cinc del final. El capítol ofensiu tampoc va rutllar i es va quedar
sis minuts sense anotar. A l’Espanyol
només li van caldre tres tirs de camp
–dos de dos i un triple– per resoldre
a còpia de tirs lliures, amb un encert
de 10/16. El criteri arbitral imposat
des de l’inici va canviar substancial-

ment en els últims 10 minuts, amb decisions que la grada no va entendre,
moltes d’aquestes equivocades, cosa
que va provocar una desigualtat de
13-2 en personals en un partit força
igualat en actuacions defensives. Finalment, el 58-64 no va deixar satisfets els locals, que van deixar escapar
la primera derrota de la temporada.

“En la primera part l’equip estava
irreconeixible, ja que no hem defensat ni teníem actitud, anàvem
darrere al marcador. M’ha agradat més la segona part, en què hem
estat un equip més reconeixible
al darrere, ja que hem deixat el
rival amb poc més de 20 punts en
una part. No em queixo mai dels
àrbitres, però en el moment que
hem anat al davant, l’últim quart,
hem fet 2-13 en faltes, i el resum
és de 14-29. Entenc la diferència
de físic, ells ho són més que nosaltres, no ens xiulaven les faltes.
Hem d’aprendre d’això, ja que no
estic descontent del conjunt del
partit, més enllà de l’inici”, va explicar el tècnic Isidre Travé.
“Ens costa una mica arribar
a l’estil de joc que busco. És difícil d’assolir i hi ha quatre novetats a l’equip i tres en primer any
de sènior, que això també es nota.
Però, tot i això, no estic descontent de com ho ha fet l’equip en la
segona part i hem de créixer. Crec
que farem una bona segona volta,
contra un rival que estarà a dalt a
final de la temporada i no crec que
nosaltres estiguem gaire despenjats d’ells, però hem d’anar partit
a partit”, conclou el màxim responsable del primer equip.
Ara l’equip tindrà dues jornades lluny del Puigverd, amb les visites al CB Alpicat i als Lluïsos de
Gràcia, dos equips que en les últimes
temporades han militat en Lliga EBA
i que van enfrontar-se en aquesta
primera jornada amb un resultat
de 48-79 a favor dels lleidatans.
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Important victòria de
l’HC Castellar a Bigues (2-3)

Quim Juncosa serà un dels líders de l’equip taronja. || A. SAN ANDRÉS

“El Blume ha de ser un fortí”
L’FS Farmàcia Catalunya Castellar arrenca la Lliga amb La Floresta
Quatre anys després d’haver debutat per primera vegada a Tercera
Divisió nacional, l’FS Farmàcia Catalunya Castellar tornarà a assaborir la categoria de bronze del futsal espanyol amb el partit que els
enfrontarà aquest dissabte amb
l’Olímpic Floresta (18.30 h) al Joaquim Blume de Castellar.
Moltes coses han canviat en
l’equip des de l’última vegada a Tercera Divisió, però el que no ho ha fet
ha estat el tècnic, Darío Martínez,
que tornarà a ser el màxim responsable de l’equip en categoria nacional, després d’haver estat el responsable d’una salvació que no va
arribar a l’etapa anterior. Però ara
tot és molt diferent. La dinàmica guanyadora de l’última campanya, en què l’equip va mostrar una

superioritat aclaparadora, juntament amb sang nova i un estil alegre, fan de l’equip un d’aquells rivals que poden donar la sorpresa.
“Els cinc partits de pretemporada han estat amb equips
del mateix nivell, i hem guanyat només amb el Caldes. És
cert que cada partit ha tingut la
seva història, però ens han acabat guanyant per detalls. No estic
content amb els resultats i amb
algunes sensacions, però la lectura positiva és que l’any passat
vam arrencar tard i va acabar
bé. Ara ens haurem d’adaptar
i ens ha servit per a saber que
ens trobarem durant l’any a la
Lliga”, afirma Martínez, que creu
que “aquesta setmana hem començat entrenant tres dies, cosa

que ens dona un plus respecte a
la majoria de rivals. Ja es nota
que estem immersos i l’ambient
i la concentració ha estat millor.
A la Floresta els coneixem bastant bé de temporades anteriors i esperem debutar amb una
victòria, però si volem fer alguna cosa important aquest any,
el Blume haurà de ser un fortí”,
conclou el tècnic.
Tot i els resultats de pretemporada, l’equip sap fins on pot arribar, i s’ha reforçat amb jugadors
joves com David Mirapeix, Joel Rodríguez i Antonio Rosado (CN Sabadell), Pau Clarà (CD Montcada) i
la continuïtat del màxim golejador
Guillem Ramiro, que finalment no
deixa l’equip i restarà a les ordres
dels taronges. || A. SAN ANDRÉS

L’equip grana arrenca amb una victòria a domicili per 2-3 contra el CHP Bigues i Riells i és el primer líder provisional del grup 2B de Segona Catalana.
Els de Pep Mateo van lluitar en un partit complicat, per sumar tres punts molt
importants de cara a la segona volta,
contra un dels probables rivals en la
lluita per l’ascens.
Pep Mateo ja va avisar la setmana
passada que el Bigues era un dels rivals
més complicats, i en la visita a Can Badell el seu equip no es va adormir, per superar el rival en una lluita que va durar
gairebé 50 minuts. Les cinc targetes
blaves vistes pels jugadors d’ambdós
equips –Jan Canudas, Jaume Homet i
Ferran Garcia pels granes– fan enten-

dre com va ser el xoc de trens, entre dos
dels equips cridats a ser dels més poderosos de la categoria. Els mateixos jugadors sancionats amb la cartolina van
ser els golejadors de l’equip.
Els de Castellar arrenquen així
amb l’única victòria del grup, en què el
CH Vilassar va descansar i la Garriga
i el Mollet van ajornar el partit 15 dies,
mentre que el Sant Cugat i el Sant Just
van empatar a tres.
Aquesta setmana, els de Mateo
rebran la visita de la UE La Garriga
(diumenge, 18.45 h), equip amb qui es
va enfrontar per última vegada en partit oficial en una promoció de descens a
Segona en la 2016-17, amb Fidel Truyols
a la banqueta. || A. SAN ANDRÉS

Ferran Garcia, autor d’un dels gols del partit a Bigues i Riells. || A. SAN ANDRÉS

16

DEL 30 DE SETEMBRE AL 06 D’OCTUBRE DE 2022

esports

classificacions

FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J02

3a DIVISIÓ · GRUP I · J01

C. CATALUNYA · GRUP2 · J01

2A CATALANA · GRUP 2-B · J01

1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J01

Voltregà - Joanenc
0-1
Sant Quirze - Taradell
0-0
UE Castellar
Descansa
Junior - Gurb
1-4
Berga - Gironella
3-1
Puigreig - Vic Riuprimer
5-2

Sant Joan V. - Gràcia
Prosperitat - Unión Santa C.
Vacarisses - CN Caldes M.
Montsant - Rubí
FS Castellar - O. Floresta
Mataró B - Arenys de Munt
Parets - Estel Vallseca
Sant Quirze - Montcada

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Puigreig
FC Sant Quirze V.
CE Berga
UE Gurb
UE Castellar
CF At. Gironella
FC Joanenc
Vic Riuprimer REFO
UD Taradell
CF Voltregà
At. Junior

4
4
3
3
3
3
3
3
2
0
0

2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0

0
0
0
1
0
1
1
1
0
2
2

CLASSIFICACIÓ

1/10
1/10
1/10
1/10
1/10
2/10
2/10
2/10

PT PJ PG PE PP

FS Castellar
0
S. Joan Vilassar FS 0
Gràcia FSC
0
CEFS Prosperitat
0
Unión Santa Coloma 0
CE Vacarisses
0
CN Caldes
0
CFS Montsant
0
Rubí CEFS
0
F. Mataró CE B
0
CFS Arenys de Munt 0
Parets FS
0
Estel Vallseca
0
S. Quirze V. AEFS 0
CFS Montcada
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

IPSI - Molins
Vedruna - La Salle Manresa
Mollerussa - Olesa
Vilatorrada - Artés
CN Terrassa - CN Sabadell
Lluïsos - Alpicat
CB Castellar - Espanyol

74-67
74-67
48-65
73-70
48-55
48-79
58-64

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

CB Alpicat			 1
Nou Bàsquet Olesa			 1
CN Sabadell			 1
CB IPSI			 1
Vedruna Gràcia			 1
SD Espanyol			 1
CB Vilatorrada			 1
CB Attés			1
CB Castellar			1
CN Terrassa			1
Bàsquet Molins			1
La Salle Manresa			 1
CB Mollerussa			1
Lluïsos de Gràcia			 1

1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1

CHP Bigues - HC Castellar
2-3
Sant Cugat - Sant Just
3-3
La Garriga - Mollet
Pendent
Vilassar
Descansa

CLASSIFICACIÓ

HC Castellar
PHC S. Cugat
HC Sant Just
CHP Bigues i R,
CH Vilassar
UE La Garriga
Mollet HC

PT PJ PG PE PP

3
1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0

1
0
0
0
0
0
0

0
1
1
0
0
0
0

0
0
0
1
0
0
0

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CV Roquetes
3
FS Castellar
2
CV Alella
2
AEE I. Montserrat 1
Aula Sant Martí
1
CV Rubí
1
CV Monjos
0
CEV L’Hospitalet 0

1
1
1
1
1
1
0
0

1
0
0
0
0
0
0
0

0
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
0
0
1
0
0

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J01
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El Puig de la Creu, eix de les JEP 2022
El Centre d’Estudis
Castellar - Arxiu
d’Història s’adhereix
a la iniciativa
europea amb una
activitat per al dia 9

tin vehicle.
Per les característiques de l’activitat de les JEP, caldrà fer inscripció prèvia al web http://centreestudiscastellar.cat/ perquè l’aforament
és limitat. Les inscripcions s’obriran
el 3 d’octubre.
Paral·lelament, el CECV-AH
també està preparant la revista de recerca Plaça Vella, centrada enguany
al Puig de la Creu. La publicació és
prevista a finals del 2022.

Marina Antúnez

el puig de la creu

Diumenge dia 9 d’octubre, Castellar del Vallès celebra les Jornades
Europees de Patrimoni. S’adhereix
així a aquesta iniciativa del Consell
d’Europa i la Comissió Europea que
se celebra, ininterrompudament a
Catalunya, des del 1991. És considerada l’activitat participativa més important d’Europa en relació amb el
patrimoni cultural.
A la nostra vila, i coordinades
pel Centre d’Estudis Castellar - Arxiu
d’Història, amb la col·laboració de
l’Ajuntament de Castellar, els Amics
del Puig de la Creu i els ADF Castellar, les JEP tindran com a eix conductor el patrimoni al Puig de la Creu.
Sota el títol específic El Puig de
la Creu, cultura i patrimoni, el CECVAH iniciarà l’activitat a les 8 h, als
Jardins del Palau Tolrà, des d’on es
pujarà a peu cap al Puig de la Creu,
pel camí del Puig de la Creu, també
conegut com la pista dels bombers
perquè es va obrir, de fet, per poder
facilitar el pas del cotxe de bombers.
Allà hi haurà un control de pas dels
ADF per evitar que hi pugin cotxes
particulars. L’organització posarà a
disposició de les persones que tinguin
problemes de mobilitat dos vehicles
tot terreny. Només així es podrà fer
ús del vehicle.
A les 9.30 h és prevista l’arribada a l’ermita del Puig de la Creu, on
tindran lloc la resta de propostes programades. El pati serà el punt d’inici on les historiadores Ester Planas
i Gemma Perich oferiran una xerrada sobre la història del Puig de la
Creu. L’historiador Llorenç Genescà seguirà la conferència per parlar

Panoràmica aèria del Puig de la Creu, en una imatge dels anys 30 del segle passat. || TODO COLECCIÓN

de les tradicions. Finalment, l’arquitecte Josep Maria Masagué s’encarregarà de l’explicació arquitectònica
de l’edifici.
En una segona part de la
jornada, d’11 a 12 h, es podran visitar els diversos espais de l’ermita
del Puig de la Creu, com l’hostatgeria i la torre, per part de Gener
Martí, el propietari de la finca, i
Josep Maria Masagué.
Finalment, cap a quarts d’una
i al pati, s’obsequiarà l’assistència
amb un tast de vins de proximitat.
En concret, es podrà degustar un
picapoll blanc del celler Fargas-Fargas, un sagal negre del celler Collbaix
(Bages) i un sumoll negre de la Muntada (vall d’Horta, Vallès Occidental).
El tast anirà a càrrec de la sommelier
Clara Antúnez, de La Gastronòmica
i s’acompanyarà d’un refrigeri. L’acte al Puig finalitzarà a les 13.30 h. La
baixada la farà cadascú, lliurement,
excepte les persones que necessi-

Interior de la capella de l’ermita del Puig de la Creu. || ARXIU

El Puig de la Creu és una muntanya
de 667 m d’altitud, d’una orografia
rocosa molt vinculada a la història
passada i actual de Castellar del Vallès. El cim constitueix el mirador oriental del municipi, amb una visió panoràmica de 360o de la comarca del
Vallès Occidental i dels relleus més
propers de les comarques veïnes.
Hi ha un conjunt d’edificacions
de diverses cronologies, i destaca la
capella de Santa Maria de la Creu,
datada del segle XII. Aquest conjunt
està considerat bé cultural d’interès
nacional des del 1949 i, en l’àmbit
local, està inclòs en el Pla Especial
del Catàleg de Béns a Protegir, tant
pel seu valor patrimonial i arquitectònic com ambiental.
El Puig de la Creu ha estat lloc
de pas, com demostra la xarxa de
camins existents, de tradicions populars i litúrgiques relacionades amb
l’advocació de la capella de Santa
Maria de la Creu. El seu paisatge és
el testimoni viu d’aprofitament dels
seus recursos, a través de les antigues
pedreres i de les feixes i barraques de
pedra seca, relacionades amb el cultiu de la vinya i la producció de calç.
El Puig de la Creu va ser església i una fortificació referenciada ja
el 1192 amb la donació de Guillem
Ramon de Montcada i la seva dona,
Guillema, al monestir de Sant Cugat
del Vallès. Als segles XIV, XV i XVI
disposava d’albergueria documentada en donacions i testaments. Al
segle XIX, el santuari va entrar en
decadència i no seria fins el segle XX
que la capella de Santa Maria ha reeixit gràcies a les rehabilitacions.
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L’entrevista més surrealista de Raquel Sans
L’Auditori va acollir
l’estrena de ‘Buffalo
Bill a Barcelona’,
protagonitzada
per la periodista i
Ramon Madaula
Guillem Plans

Castellar del Vallès va tenir la fortuna d’acollir l’estrena oficial de l’obra
Buffalo Bill a Barcelona, dirigida per
Mònica Bofill i escrita per l’actor
Ramon Madaula, que comparteix
escenari amb la periodista Raquel
Sans, que debuta en teatre mantenint el seu ofici i el seu nom reals.
Tots dos, ben caracteritzats i en un
escenari auster que reprodueix el
far west, escenifiquen una entrevista fictícia, que només succeeix en el
somni de la periodista.
Raquel Sans mai havia fet una
entrevista com la que va fer al gran
Buffalo Bill, dissabte al vespre a l’Auditori Miquel Pont. En primer lloc,
perquè va ser pòstuma, li feia a un
personatge històric que va morir el
1917. I segon, perquè mentre enraonava amb el gran militar, explora-

Ramon Madaula i Raquel Sans en un moment de la representació de ‘Buffalo Bill’ a l’Auditori Municipal de Castellar. || Q. PASCUAL

dor, showman i heroi nord-americà,
de tant en tant, tots dos anaven aixecant el colze per fer glops de Bourbon. La cara més coneguda del telenotícies de TV3 no fa pinta de beure
mentre treballa.
Però és que, a més, l’entrevista
que Sans fa al carismàtic personatge, interpretat per un fantàstic Ma-

daula, surrealistament ho té tot. És
incisiva i crítica, perquè la periodista està ben informada i des del revisionisme no vol deixar passar per alt
el gran genocidi que els nordamericans van perpetrar contra els indígenes. És tremendament divertida,
perquè el diàleg amb aquest personatge escorredís de Buffalo Bill, que

duu fusell, barret i ha arribat des de
Kansas a Barcelona a cavall, és ple de
dosis subtils d’humor. Té acció, perquè per molt petit que fos l’escenari
l’expandeixen jugant amb la imaginació de l’espectador. I, per últim, és
una entrevista molt il·lustrativa, perquè passa revista a una part molt interessant del relat fundacional dels

AUDITORI | CAMPI QUI PUGUI

germanes que s’enfronten a moltes dificultats per anar a l’escola. “Al món hi
ha nens i nenes que, de manera autònoma, per ells mateixos, lluiten cada
dia, arriscant la vida, per anar a l’escola”, explica Garcia. Afegeix que “nosaltres ens queixem i tenim tantíssim
al nostre voltant”.
L’espectacle neix del documental
francès Sur le chemin de l’école . “El vam
veure l’any 2015, i el Jordi i jo i vam
tenir claríssim que volíem explicar
la història”, afegeix Garcia, i no només
per seguir parlant d’un tema que encara és actual sinó “perquè aquests nens
ens van donar una lliçó de vida”. En
llocs remots del planeta, o més pobres, o

Una lliçó de
vida de nens
valents

Moment de l’obra familiar ‘Camí a l’escola,’ de la Cia. Campi Qui Pugui. || CEDIDA

Diumenge 2, a les 12 h, l’Auditori Municipal acull l’espectacle Camí a l’escola, de la companyia Campi Qui pugui,
dirigida per Cristina Garcia i Jordi Pedrós, també intèrprets del muntatge
juntament amb Aitana Giralt i Alícia
Buil. Coneixerem la història de tres

Estats Units i explica una història poc
coneguda i curiosa, com és el pas de
Buffalo Bill per Barcelona.
És fàcil endinsar-se en l’obra,
i més tenint en compte la familiaritat que desperta Sans fent de periodista. De ben segur que gran part
dels espectadors l’asseuen a taula
cada dia, a l’hora de dinar, quan engeguen la televisió. I hi ha un punt de
curiositat per veure com se’n surt, a
l’escenari. La resposta, ja us l’avanço, és fantàsticament. Quan li toca
sortir de la zona de confort i anar
més enllà de cenyir-se a les preguntes periodístiques, es mostra segura
i natural i és flexible per adaptar-se
als estats d’ànim del personatge. A
més, va ser corresponsal als Estats
Units des del 2014 fins al 2017, poques
persones com elles llegeixen el país.
És normal que Ramon Madaula
comentés, en una entrevista a L’ACTUAL, que ho fa millor que molts actors. Buffalo Bill a Barcelona també
és una manera de contraposar el tarannà americà amb el català. L’obra
contrasta la seva epicitat amb el nostre rebuig a la sumptuositat, la nostra
por a causar antipatia per ser massa
pomposos. Pobre Buffalo Bill, que va
arribar aquí esperant glòria i va es
va trobar indiferència. Sort que sí
que hi va haver algú que el va rebre
amb afecte.

en guerra, hi ha nens que viuen un dia a
dia molt dur, ple d’obstacles, però alhora són vitalistes, com vol reflectir l’obra.
L’obra no té text, “perquè ens va semblar que no feia falta explicar res,
només acompanyem algú en la seva
realitat, i volíem evitar ser paternalistes”. Està recomanada a partir de 5
anys, “perquè la història va més enllà
de les aventures de les germanes, una
d’elles, amb l’obstacle afegit de la cadira de rodes”. En la direcció artística, s’ha comptat amb Rosa Díaz, premi
Nacional d’Arts Escèniques per a la Infància i la Joventut del Ministeri. “Per
a nosaltres, un referent”.
|| M. ANTÚNEZ
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‘Xirp’ o l’art de
convertir-se
en ocell
ANTON CARBONELL (activista cultural)

A

l seu llibre Les coses que
realment han vist aquests
ulls inexistents (2017),
Josep Lluís Badal (o
josep l. badal, amb les
minúscules amb què li agrada que
l’esmentin) ens deia: “L’art, si ho
és, sempre és l’art de convertir-se
en ocells”. I, certament, ara arriba a
les llibreries un petit llibre que mostra un món literari d’ocells i d’infants
que va més enllà d’una faula previsible o d’un conte de la vora del foc. Xirp
(Història d’ocells) és una invitació que
ens fa l’escriptor josep l. badal a submergir-nos en un imaginari que ens
acosta la vida i la mort, la bondat i la
maldat, el somni i la realitat, la narració i la poesia: “Escolteu la trista història / d’una dolça criatura.
/ Tot el mal que li van fer / dos falcons contra natura”. Amb l’inicial
“Romanço de la graula”, l’autor ens
marca els espais i les accions que es
desenvoluparan en el relat. Sabem
que estem a punt d’entrar en una història crua i terrible, plena d’invenció
imaginativa i de poesia, que no ens
estalviarà detalls d’una existència
gens edulcorada. Però hi haurà la
presència dels ocells, que faran que
la ficció s’ompli de saviesa, bellesa i
emoció: “Malhagen nit i falcons, /
cantin dolços els ocells. / Ploreu
la tardor, ploreu, / p’rò espereu
els dies bells”. I els vols i els cants
dels ocells esdevindran art poètica,
la manifestació del poder fascinant
de la literatura.
Hem d’acceptar que ens endinsem en el terreny de la ficció i
hem d’estar oberts a situacions que
es mouen entre la realitat i el somni,
entre l’experiència i la imaginació.
Així, l’autor ens convida a eixamplar
la mirada com a lectors. I ens encantarà saber, enmig de l’acció narrativa, que els pardals “són l’ombra de
la nostra espècie” o que el reietó,
l’ocell més petit d’Europa, “minúscul com una mà de nena petita”,

esdevé rei dels ocells amb la seva astúcia; que les orenetes “dibuixaven
os i es en el cel”; que els falciots són
amics dels núvols, o que l’ocell uirapuru, el manaquí cuafilós, entona el
seu cant tan bell un cop l’any mentre
fa el niu. I, és clar, quina malícia fan
les cotorres i els falcons!; però, què
hi farem, actuen seguint la seva naturalesa, com expliquen les faules!
Sobretot, quedarà a la nostra
memòria el personatge preciós de
la Ma, la narradora d’aquesta història, que de ser una nena espantada
per les situacions que haurà de patir
passarà a ser una persona que ac-

contra el món, simulaven escoltar-se, somreien amb mitja boca i
feien que no amb el cap”.
La lectura de Xirp (Història
d’ocells) ens incita a tenir una altra
visió de la vida i de la mort, de la infantesa i d’aquests éssers meravellosos que són els ocells: “Quan
tan senzilles són la llum i la fulla!
O la nena que s’ajeu a la molsa,
parla amb la tortuga i l’àtom buit,
i no necessita suportar els dies i
sua, respira, parla amb els ocells
i sap de l’alegria pel raïm”. L’autor
s’aplica a desdramatitzar la mort,
perquè comporta transformació

IL·LUSTRACIÓ | BRUSSEL·LES

Joan Mundet, al BD Comic Strip Festival
L’il·lustrador castellarenc Joan Mundet va participar en el BD Comic Strip
Festival de Brussel·les, que va tenir lloc els dies 9, 10 i 11 de setembre. Mundet
va signar llibres i va anar-hi acompanyat del seu editor BDMust. Tot i que el
festival se centra en la cultura del còmic belga, el pavelló internacional també
presenta artistes estrangers, com és el cas de l’il·lustrador local. || M. A.

Badal va presentar ‘Xirp’ a la Setmana del Llibre en Català. || CEDIDA

cepta que ha tingut la sort de viure
tres instants: “El de morir-me, el
de somiar i el de despertar-me”. I
que, a més, és conscient que tot s’esdevé en un moment excepcional de
la seva vida: “Quan jo encara entenia el que deien els animals. Va ser
l’any que van matar el pare, l’any
de la tortuga i el reietó, i l’any que
em van obrir una porta per sota”.
Enfront dels infants i dels ocells hi ha
el món dels adults, inquietant i sacsejat sovint per l’apatia i la violència:
“Les notícies entristien els adults,
elaboraven monòlegs ressentits

i conformitat: “Mira, sense això
de morir-se res no tindria sentit.
Tot seria estar-se com la pedra”;
“La mort se l’oblida per la llum i
pel cant dels ocells i parlant”. I
potser sí que l’únic que ens pot salvar del dolor, de la por i de la malaurança és “saber somiar a temps”.
I no passar les coses sols, ens hem
de fer companyia, amb l’amistat i
amb l’amor. Xirp és un d’aquells llibres lluminosos que no voldries que
s’acabessin mai; i continuar vora la
Ma, el reietó i la tortuga Messiaen...
i tants d’altres ocells extraordinaris!

PINTURA | EXPOSICIÓ

Obres de Rafael Aguilar, a El Mirador
El pintor castellarenc Rafael Aguilar ha obert una exposició de Mandales
a l’Espai Sales d’El Mirador. Màndala o mandala en sànscrit vol dir ‘cercle’
o ‘cercle sagrat’, i representa la unitat, l’harmonia de l’univers i la natura,
i el nostre lloc al món, mitjançant l’equilibri d’elements visuals. La tècnica que utilitza Aguilar és mixta: coles, guix, pigments, pa d’or i pintures
acríliques, entre d’altres. A l’exposició també es pot viure una experiència
d’aromateràpia. L’exposició es completa al bar L’Estevet amb altres mandales del pintor castellarenc. || M. A.
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‘Art i natura’, segons Triviño

BREUS

El pintor inaugura una nova exposició a L’Alcavot Espai Cultural
El pintor castellarenc Domènec
Triviño inaugura l’exposició Art
i natura aquest diumenge dia 2, a
les 12 hores.
La mostra es podrà visitar fins
al 30 d’octubre, a L’Alcavot Espai
Cultural.
Es tracta d’una mostra expositiva a base de collages. “Si tota la
meva obra és experimentació,
aquí amb els collages també és
un manifest”, diu Triviño.
Amb aquestes obres, homenatja pintors i escriptors admirats,
com Joan Miró, Kurt Schwitters,
Henri Michaux, Ràfols Casamada,
J.V. Foix, Joan Vinyoli i d’altres, “a
qui la preocupació per assumptes
col·lectius i d’actualitat” no deixa
indiferents, com tampoc a Triviño.

Obra de Domènec Triviño. || CEDIDA

L’any 2017, Triviño finalitzava
la seva etapa laboral a la fàbrica,
el seu paisatge quotidià. L’any 2019
va veure’s obligat a fer un canvi de
taller i, en un nou espai, va deixar
anar tot el material emmagatzemat
que li permetria fer els collages.
Els que presenta a L’Alcavot
formen part de la sèrie Art i Lletres. En aquesta ocasió, mostra
elements naturals com espines de
pi, fulles, petites branques, i les
completa amb un fons especial que
pugui integrar el material.
De manera natural, la seva
obra es transforma ràpidament,
fruit de la seva inquietud i amb una
voluntat de no repetir. L’aparició
de les lletres afegeix un misteri al
conjunt. || M. ANTÚNEZ

CONCERT CORAL | AUDITORI

“El camí de les estrelles” de Pas a Pas
Diumenge passat, 25 de setembre, la coral Pas a Pas, també amb la formació infantil de la coral, va actuar a l’Auditori Municipal per presentar “El camí de les estrelles”, un projecte que compta amb una trentena
de cantaires i l’acompanyament instrumental. També els va acompanyar l’actriu Alba Millaruelo. || M. A.

ARTISTA | FORMACIÓ

Enric Aguilar inicia el curs 2022-2023
Al carrer Doctor Rovira, 20, la galeria Aguilart inicia el curs amb
Enric Aguilar al capdavant, i amb
col·laboradors. A l’escola, s’imparteixen classes orientades a totes les
edats, des de 3 anys fins a adults.
Especialitzades en dibuix i pintura,
s’ensenyen també les tècniques que
se’n deriven.
A l’acadèmia Aguilart també
s’imparteix tècnica de còmic, sobretot manga, a més de dibuix al natural,
tècniques mixtes, acrílics i pastels.
També es donen nocions de lettering.

El grafiti és una de les tècniques
pictòriques que s’ensenyen, a fora el
pati. A l’interior, un espai de 200 m2,
també es treballen el volum i les tres
dimensions.
D’altra banda, la revista Top Girona ha publicat recentment un reportatge titulat “Passió per la mediterrània i l’Empordà”, dedicat a
l’obra de l’artista castellarenc Enric
Aguilar. Aquesta revista és la de més
prestigi a les comarques gironines,
editada en català, castellà i anglès,
des de fa 20 anys. || M. A.

Enric Aguilar, fent una classe. || CEDIDA

AUDITORI MUNICIPAL | MOVI-CINE

Programació del cinema dels diumenges
L’Ajuntament ha donat a conèixer la programació cinematogràfica prevista a l’Auditori Municipal per als mesos d’octubre i novembre, proposada per Movi-Cine. El dia 2 d’octubre, es podrà veure Elvis, de Baz
Luhrmann. El dia 9, Dios mío, ¿pero qué nos has hecho?, un film francès
dirigit per Philippe de Chauveron.
El dia 16 d’octubre, la proposta es titula Lightyear, d’Angus MacLane
i el 23, Buena suerte, Leo Grande, de la directora Sophie Hyde. Tancarem el mes d’octubre el dia 30, amb I això... de qui és?, d’Emmanuel Poulain-Arnaud.
Al mes de novembre s’han previst les projeccions de les pel·lícules
Bullet train, de David Leitch, el dia 30. El dia 20 es podrà veure Bola de
Drac Super: el Superheroi, i encara pendents de determinar, les del 13 i
el 27 de novembre. || M.A.
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EXPOSICIONS I ALTRES

Concert acústic de M. Davis
Dissabte 1 · 21 h· L’Alcavot Espai Cultural
Aquest dissabte, dia 1 d’octubre, a les 21
hores, L’Alcavot Espai Cultural proposa un concert acústic de la cantant castellarenca M. Davis, que aquesta vegada ve acompanyada del guitarrista Marc
Casulleras. Ens oferiran un repertori
de música soul, rock, R&B, bona música dels millors artistes com Etta James,
Rolling Stones, Beatles o Bob Marley,
entre d’altres. L’entrada general, amb
consumició inclosa, serà de 10 euros, de
8 euros per als majors de 65 i menors de
25 i de 6 per als socis de L’Alcavot. Es
poden fer reserves al 616439985 i al correu lalcavot.teatre@gmail.com

agenda

Exposició ‘Art i natura’, de Domènec Triviño
L’Alcavot Espai Cultural · Del 2 al 30 d’octubre de 2022
Taller de recerca de feina: “La intel·ligència emocional t’obre portes”
Les habilitats socials i la gestió emocional marquen la diferència · Inscripcions
a l’a/e lsalomo@castellarvalles.cat o al tel. 671378175 · Dies 3, 5 i 7 d’octubre, de 9.30 a 13.30 h · Espai Tolrà
Organització: Servei Local d’Ocupació i Diputació de Barcelona
Exposició de mandales de Rafael Aguilar
Espai Sales d’El Mirador · Fins al xxx ?
Exposició de graffitis de Maribel González
Xxx dates i lloc?
Exposició de pintura ‘Empantallats?’, de Josep Masaguer
Fins al 6 d’octubre a Cal Calissó · Organització: Calissó Cultural
Exposició ‘Relleus antropomorfs’ d’Esteve Prat
Centre d’Estudis Castellar – Arxiu d’Història · Carrer de la Mina, 9-11 · Fins al 7 d’octubre
Cada divendres, de 17 h a 20 h
Taller d’activitat física i nutrició (AECC)
Tres sessions setmanals, gratuïtes · Fins al 16 de desembre · Informació i inscripcions: 931 190 074
espaiactiu@contraelcancer.es

del 30 de setembre al 9 d’octubre de 2022

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

DIVENDRES 30

DIUMENGE 2

DIMECRES 5

DISSABTE 8

A partir 10 h - PROPOSTA
La Ruleta del Mercat
Fes-hi les teves compres participahi! (tiquet mínim 20 €)
Horari: a partir de les 10 h i fins a esgotar existències
Lloc: Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal

Matí – ESPORT
61a Marxa Infantil de Regularitat
Sortida: plaça d’El Mirador
Organització: Centre Excursionista
de Castellar

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

20 h - TEATRE
Una teràpia integral
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

21 h - CINEMA
Cicle Gaudí: Escape Room:
La pel·lícula
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema
Castellar Vallès
21 h – MÚSICA
Concert de la Mar Calmá
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 1
10 h – FESTA
Festa +60 amb un somriure
Celebració del Dia Internacional de
la Gent Gran. Invitacions al Casal
Catalunya de 10 a 13 h i de 15 a 19 h
Espai Tolrà
Organització: Ajuntament
De 10.30 h a 12.30 h – TALLER
Taller de caixes niu
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
21 h - MÚSICA
Concert acústic de M. Davis
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural

12 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició ‘Art i
natura’, de Domènec Triviño
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural
12 h - TEATRE
Teatre familiar: Camí a l’escola
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

19 h - XERRADA
Eduquem en família: “Emocions,
xarxes socials i fills, com els combinem?”
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/eduquemenfamilia
Sessió en línia
Organització: Ajuntament i PEC

DIJOUS 6

19 h - CINEMA
Diumenge d’estrena: Elvis
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

19 h – XERRADA
“La salut mental positiva.
Consells per cuidar-la”
A càrrec de Teresa Lluch, catedràtica d’Infermeria en Salut Mental de
la UB
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Suport Castellar

DILLUNS 3

DIVENDRES 7

18 h - PROPOSTA
Sessió informativa sobre ajuts a
la rehabilitació: “Rehabilitar és
estalviar”
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Consell Comarcal del
Vallès Occidental

21 h - CINEMA
Cinco lobitos
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

DIMARTS 4
19 h - PROPOSTA
Audiència pública: Presentació de
la proposta de pressupost municipal i ordenances fiscals 2023
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

21 h - MÚSICA
Correllengua 2022: Homenatge a
Pau Riba amb Els Collons del Pare
Rababa
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: CAL Castellar, amb el
suport de l’Ajuntament
21 h – MÚSICA
Jam Session al Calissó
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

20.30 h – TEATRE
Cartes de les heroïnes, amb
Susagna Navó i Carles Alcoy
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural

DIUMENGE 9
8 h - PROPOSTA
Jornades Europees de Patrimoni:
El Puig de la Creu, cultura i patrimoni
El Puig de la Creu (sortida dels
Jardins del Palau Tolrà)
Organització: Centre d’Estudis
Castellar – Arxiu d’Història
Col·laboració: Amics del Puig de la
Creu, ADF i 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
Cartes de les heroïnes, amb
Susagna Navó i Carles Alcoy
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural
19 h – CINEMA
Diumenge d’estrena:
¿Dios mío, pero qué nos has
hecho?
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
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“

”

penúltima

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

Nadine Gordimer

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 30
DISSABTE 01
DIUMENGE 02
DILLUNS 03
DIMARTS 04
DIMECRES 05
DIJOUS 06
DIVENDRES 07
DISSABTE 08
DIUMENGE 09

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

CASANOVAS
CASTELLAR
CASTELLAR
LLUCH
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
YANGÜELA
YANGÜELA

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

Per què optar per plaques
fotovoltaiques a casa?
En els darrers 30 anys, la població mundial és
responsable d’emetre una quantitat d’emissions
de CO2 a l’atmosfera equiparable a l’acumulada
des de l’inici de la humanitat fins al 1990. En un
context d’emergència climàtica i d’increment
desorbitat de la factura elèctrica, la instal·lació
de plaques fotovoltaiques és una alternativa
econòmica i sostenible, cada vegada més estesa en els domicilis.

Excursionistes castellarencs, anys 30
Trobada d’excursionistes castellarencs a les rodalies del poble, als anys 30. El primer excursionista
dret, començant per la dreta, és Tomàs Brosa Domènech. De la resta no en coneixem la identitat.
Si algú reconeix algun altre excursionista pot enviar un correu electrònic a arxiuhistoriacastellar@
gmail.com. || AUTOR: DESCONEGUT || TEXT I FONS: CENTRE D’ESTUDIS DE CASTELLAR- ARXIU D’HISTÒRIA

INSTAGRAM · @lactual
@mireiacasamada
Amanida i sardines

@arnaucabeza
Basílica de la Sagrada Família

@ludoteca3moreres
Setmana de cuina

Entre els seus avantatges principals destaquen
l’abundància de les fonts naturals (es preveu que
el sol ens proporcioni energia durant els pròxims
quatre mil milions d’anys); l’estalvi econòmic
derivat de l’autoconsum (tot i que per tenir-les
cal fer una primera inversió, per després veure’n el guany il·limitat), i no oblidem la menor
quantitat d’emissions i residus que reporten al
medi ambient.
En cas d’optar per les energies renovables a casa
o a la feina, sempre cal confiar en un expert que
us faci un estudi energètic detallat al vostre cas
particular, assegurant que es compleixin les normatives vigents i procurant, així, optimitzar al
màxim el seu rendiment.

22/09/2022
Agustina Cortés Mercado · 80 anys

Marcel Canudas
M| 610 764 835
marcelcanudas@gmail.com

DEL 30 DE SETEMBRE AL 06 D’OCTUBRE DE 2022

Salva Navarro
Fundador de l’escola d’alta competició NPadel Indoor Castellar

Q. PASCUAL

la contra
11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Aparentment tranquil
Un defecte que no pots dominar?
Soc molt directe, massa sincer
Una persona que admires?
La meva dona
Un esportista?
El meu fill Noé
Quin plat t’agrada més?
El bon pernil, sense res més
Una pel·lícula?
‘El mètode Williams’ de R.M.Queens
Un artista?
Bruno Mars
Un viatge que vulguis fer?
París
Una ciutat?
Barcelona
Un racó de Castellar?
Qualsevol on puguis fer esport
Un somni?
El meu fill a la final del World Padel Tour

”La vida és injusta però
no tens cap més opció
que tirar endavant

“

La seva història és de resiliència i de superació. Després
d’un aparatós accident, i d’haver-se recuperat d’un
ictus, l’esport ha estat i és el seu salvavides. Ara, somia
veure jugar el seu fill Noé la final del World Padel Tour
Rocío Gómez

· L’esport és la teva vida. Jugaves
a tenis, i fa uns anys vas decidir
fundar l’escola NPadel.

Fa molts anys que estic vinculat al
món de l’esport a Castellar. Primer
amb la Penya Arlequinada, i també
vaig donar un cop de mà amb les
pistes del tenis i el Racó. Però fa uns
anys vam decidir crear l’escola d’alta competició per a infants NPadel,
tot i que també es poden llogar pistes
per a adults. Principalment, ens dediquem a formar nens perquè en un
futur siguin professionals.

vuit mesos ha aconseguit arribar a
aquesta posició. Ningú s’esperava
que guanyés el Campionat de Catalunya, després de cinc anys sense
jugar, però ho va aconseguir l’any
passat. Va fer una progressió molt
ràpida. Tècnicament i tàcticament
és molt llest, té molt de talent. La
meva malaltia el va fer madurar ben
aviat. Era el número 1 de Catalunya
però amb 14 anys va haver d’abandonar la seva carrera esportiva. El seu
objectiu és tornar a ser el número 1,
però ara en absolut. Ara està jugant
el World Padel Tour, i venim de dos
torneigs a Suècia i Madrid amb bons
resultats, i d’haver guanyat partits
importants a Finlàndia.

· La ‘n’ és de Navarro?

No, del meu fill Noé. Ara és el número 20 de Catalunya absolut. Va quedar campió de Catalunya júnior l’octubre de l’any passat i ara juga amb
els adults. Té 19 anys. Va començar
de zero, al final de la taula, però en

· El desembre del 2017 us va canviar la vida.

El 17 de desembre del 2017. Era a
Igualada mirant la final del màster
de pàdel amb el meu fill i vaig patir
un ictus. Em vaig desconnectar, se’m

va paralitzar la banda esquerra del
cos. No podia moure el peu ni la mà,
no podia parlar ni entenia res, i vaig
perdre la visió. Em vaig passar dos
anys i mig a les fosques, tancat a
casa, però a poc a poc vaig començar a millorar.
Estic pràcticament recuperat, amb
alguna petita seqüela. Estic força bé,
content, il·lusionat. La vida és així i
has de saber-ho portar. Per a mi l’any
del confinament va ser un bon any
perquè va ser quan em vaig començar a recuperar de debò.
· I en aquest tràngol vas tenir una
bona parella de ball, la Gemma.

La meva dona. I no només els tres
anys que me’n vaig anar a la Lluna
després de l’ictus. El 2003 vaig patir
una caiguda molt greu i em vaig trencar l’esquena i les costelles, i vaig
perdre un pulmó. Van ser sis anys
de molts metges, de moltes operacions. Vaig haver d’aprendre a escriu-

re i a jugar a pàdel amb l’altra mà.
Ella sempre ha estat al meu costat,
aguantant els mals moments i el meu
mal humor. Té càracter, i això és bo,
però encara té un cor més gran. La
veritat és que vam tenir mala sort.
La vida de vegades és injusta però
no tens cap més opció que tirar endavant, aixecar-te, superar-ho.
Si t’enfonses...
Després és molt més difícil. Sense
la Gemma hauria estat impossible.
I el meu fill...
Tothom que el coneix se l’estima. Va
haver de madurar de cop i tirar endavant l’escola. Ara es mereix complir el seu somni, i nosaltres farem
tot el que estigui a les nostres mans.

haver estat absent a casa sense voler.
Quan vius una situació com aquesta és quan saps qui és al teu costat,
qui són els teus amics. I aquesta és
la gent que s’ha de cuidar.
· A NPadel teniu un bon planter de
joves promeses, com Biel Torras.

Sí, és com si fos fill meu. Un altre!
Hem viscut molts torneigs, molt viatges. Té molta empenta i és un bon
noi. Acaba d’aconseguir el bronze
amb la Selecció Catalana al Campionat d’Espanya.
Ivet Val, que va quedar campiona,
també va ser esportista de l’NPadel.
Tenim molt bon nivell, a Castellar.

· Què va ser el més dur d’aquesta etapa?

· I ara que estàs recuperat, no
et ve de gust viure tot allò que
vas posposar?

En alguns moments no ets conscient de tot el que està passant al teu
voltant, perquè estàs en el teu món.
A banda del dolor físic, em sap greu

El 2017 tenia entrades per a Bruno
Mars però no hi vaig poder anar. I
és una de les coses que m’agradaria
poder fer: una nit de funk!

