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Setmanari d’informació local

Un pressupost amb xifres de rècord
És el pressupost total 
per al 2023, 4 milions 
més que el 2022. Es 
preveu congelar l’IBI

31,5
MILIONS €

És la inversió en la via pública 
per renovar l’enllumenat 
amb LED, per al camí del riu 
o per als camins escolars

MILIONS €
5,4

Subvencions per 
a la protecció i  la 
promoció social, 100 
mil més que el 2022

COMPTES MUNICIPALS | P 02

MILIONS €
1,1

SEGONA JOVENTUT A LA TERCERA EDAT  ||  Més de 300 persones majors de 60 anys van assistir a la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran a la tradicional Festa de la Vellesa, a la 
Sala Blava de  l’Espai Tolrà. L’esmorzar, que va anar a càrrec de L’Amanidor, el nou espai de restauració del Casal Catalunya, va incloure música en directe i ball. ||  FOTO: Q. PASCUAL
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tema de la setmana finances

31.497.195 euros. Aquest és el total del 
pressupost municipal per al 2023 que 
l’equip de govern portarà a aprovació al 
ple extraordinari del pròxim 18  d’octubre 
i que es va presentar en audiència pública 
dimarts passat a la sala de plens de Ca 
l’Alberola. És la primera vegada que els 
comptes municipals castellarencs superen 
els 30 milions d’euros. De fet, són uns 
pressupostos de rècord superant els de 
l’any passat, que ja van ser considerats 
com els més expansius, i que van arribar 
als 27,4 milions. 

La realitat és que la comptabilitat 
municipal s’havia mogut en els darrers 
15  anys al voltant dels 23 milions d’euros. 
Si repassem l’evolució històrica només 
l’any 2012 es van superar els 25 milions 
però portant aparellats un pla d’ajust 
en el pitjor moment de la crisi financera 
per frenar l’endeutament i sanejar els 
cabals municipals. Deu anys després, el 
panorama ha canviat radicalment i, sense 
el jou del pla d’ajust que es va tancar fa 
uns mesos, es presenta un pressupost 
que augmenta de forma notable “per fer 

Més despesa 
i inversions 
per al 2023
La proposta que votarà el ple d’octubre incrementa 
en 4 milions d’euros els comptes respecte al 2022 
i vorejaran els 31,5 milions d’euros el 2023

front als reptes energètics i a la inflació, 
mantenint la qualitat dels serveis i 
continuant amb les inversions,  sense 
incrementar la pressió fiscal”, assegura 
l’equip de govern. 

D’entrada, el que més crida l’atenció 
és l’increment de 4 milions d’euros 
respecte el pressupost de l’any passat, el 
42% dels quals provenen de la concessió 
de fons europeus, una injecció econòmica 
que permetrà executar noves inversions. 

Les línies mestres del pressupost 
són quatre: consolidar tots els programes 
socials engegats durant la pandèmia i 
orientats a la protecció i a la promoció 
social malgrat la crisi energètica 
empitjorada per la guerra a Ucraïna; 
augmentar la inversió en l’espai públic i 
en seguretat ciutadana, dues qüestions 
que, en part, també s’han hagut d’anar 
reforçant en temps de pandèmia; la 
tercera clau és congelar l’impost de béns 
immobles, l’IBI, considerat el nucli central 
de la fiscalitat del municipi; finalment, el 
darrer eix dels comptes és rebaixar la 
despesa financera en favor de partides 
socials bàsicament perquè l’endeutament 
de l’administració municipal està sota 
mínims –de 25,8 milions de fa 11 anys s’ha 

 J.G.

Evolució dels pressupostos municipals dels darrers 10 anys: s’ha passat de 23,9 a 31,5 milions d’euros.  ||FONT: AJ. CASTELLAR

baixat als 3,7 milions que es porten als 
comptes del 2023. 

Aquesta reducció situa els 
cabals castellarencs amb una previsió 
d’endeutament del 13,8% quan el límit 
legal és del 110% i amb l’avantatge que 
es redueixen un 65% respecte el 2022 el 
pagament d’interessos i amortitzacions de 
préstecs (el 2022 es van pagar 1,2 milions 
per aquest concepte i l’any que ve seran 
402.000 euros). 

ingressos

Pel que fa als ingressos, en el proper 
exercici econòmic l’Ajuntament preveu 
recaptar menys diners en impostos –en 
concret un 2,14% menys passant dels 14,2 
milions de 2022 als 13,9 previstos per al 
2023. I és que la part troncal dels ingressos 
provenen de les altres administracions, 
en la seva majoria seran concessions de 
fons europeus. De fet, l’increment dels 
ingressos en 4 milions d’euros respecte el 
2022 es reparteix de la següent manera: 
un 42% provenen de la concessió de fons 
europeus, els Next Generation, activats 
durant la pandèmia per mantenir 
l’activitat econòmica i, en paral·lel, 
promoure polítiques ambientalment 

sostenibles i que generin valor afegit a 
l’economia. En concret, arribaran 1,6 
milions d’aquests Next Generation, 1,1 
milions de la Generalitat i 93.400 de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. A més, 
arribaran més transferències corrents de 
les administracions superiors: 400.000 de 
l’Estat, 623.000 de la Generalitat i 70.000 
de la Diputació.

inversions

El programa d’inversions es dobla 
respecte el 2022 i arribarà als 5,4 
milions d’euros. Amb aquests diners es 
duran a terme els següents projectes: 
condicionament del segon tram del camí 
del riu (500.000 €), millores energètics a 
l’enllumenat públic (1,5 milions), Camí  
Bici i Pacificació dels entorns escolars 
(232.000 €), renovació de l’entorn de la 
plaça de la Miranda (534.543 €) i obra 
d’ampliació de l’institut Escola Sant 
Esteve (1,8 €). També hi ha la previsió 
de finançar amb els romanents de la 
liquidació del pressupost del 2022 el 
projecte d’urbanització de l’antiga Playtex 
(300.000 €), la nova piscina (1,5 milions), 
el local de Can Font (100.000 €) i les Cases 
de Canyelles (500.000 €).  

Són els 
diners que el 
pressupost 
municipal 

destinarà a 
inversions

MILIONS D’€

5,4

La tinent d’alcalde 
d’Economia va 
presentar els 
comptes del 2023 en 
audiència pública 

La tinent d’alcalde d’Economia, 
Yolanda Rivera, va presentar dimarts 
en audiència pública la proposta de 
pressupostos municipals per al 2023, 
“un any que novament es preveu 
complicat perquè tot just estem 
sortint d’una crisi sanitària i ara 
estem en un escenari de guerra a 
Europa que està provocant que es 
dispari el preu de l’energia”, explica. 
Segons Rivera, l’Ajuntament es troba 
en una situació econòmica “forta i 
solvent” que permet “mantenir tots els 
programes socials que vam engegar en 

“Mantenim tots els programes socials i congelem l’IBI”
COMPTES MUNICIPALS | PRESENTACIÓ

Entre els diversos projectes previstos, 
Rivera destaca el canvi de l’enllumenat 
públic que passarà a LED i que 
“suposarà un gran estalvi energètic”. 

nova piscina

Finalment, va dir que “una de les 
característiques intrínseques del 
pressupost és que ens podem acollir 
a la suspensió de la regla de la despesa 
gràcies a la bona salut financera. Sense 
haver d’endeutar-nos i sense més 
pressió fiscal finançarem projectes 
amb romanents de la liquidació del 
2022 i podrem finançar, per exemple, 
la nova piscina”. Rivera també va 
avançar que aquests seran “els darrers 
pressupostos fets sense perspectiva de 
gènere”. “Ja estem treballant a nivell 
formatiu i tècnic per incorporar la 
perspectiva de gènere als comptes de 
l’any vinent, tasca que implica certa 
complexitat”, va dir.  || REDACCIÓLa regidora en l’audiència de pressupostos dimarts passat. || R. G.

pandèmia i que tan bona acollida estan 
tenint, continuar amb les inversions 
que Castellar necessita i tot això sense 
que repercuteixi a les butxaques de la 
ciutadania”. En aquest sentit, destaca 
la decisió de congelar l’IBI, l’impost més 
important dels ingressos municipals, o 
el de circulació, entre d’altres. El criteri 
per a les taxes i preus públics ha estat un 
increment del 2,5%, pujada que inclou 
la taxa d’escombraries, un servei que 
té un cost que està un 14% per sobre 
del que s’arriba a recaptar. Igualment, 
aquest 2,5% es considera un percentatge 
raonable “tenint en compte que al 
setembre l’IPC era del 9%”. 

Sobre els grans números del 
pressupost, la regidora explica que 
l’augment en 4 milions comparat amb el 
2022 s’explica “per les transferències 
d’altres administracions per executar 
inversions, la majoria de les quals 
procedents dels fons Next Generation”. 

MUNICIPI | PRESSUPOST MUNICIPAL 31.497.195 €
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Fons Next Generation per rehabilitar edificis 

La sessió informativa sobre ajuts 
per a la rehabilitació d’habitatges 
va despertar un gran interès entre 
els castellarencs i castellarenques. 
Ho constaten les més de 100 
persones que van assistir dilluns 
a la Sala d’Actes d’El Mirador per 
obtenir més informació sobre 
els ajuts d’eficiència energètica 
en diferents tipus d’edificis i que 
es poden sol·licitar en l’àmbit 
particular. Unes rehabilitacions 
que es financen amb fons Next 
Generation de la Unió Europea. 

La de Castellar va ser la primera 
sessió informativa sobre aquests ajuts 
organitzada pel Consell Comarcal, 
juntament amb les oficines tècniques 
de rehabilitació. El públic estava 
format, sobretot, per propietaris, 
tècnics i promotors. El president de 
l’ens comarcal i alcalde del Vallès 
Occidental, Ignasi Giménez va 
ser l’encarregat d’obrir la sessió. 

Va destacar que des dels dos ens 
municipals “s’està buscant la 
manera de fer aterrar els recursos 
europeus en el nostre territori. I les 
administracions no ho podem fer 
soles, per això estan avui aquí els 
col·legis professionals i necessitem 
també la vostra presència, que 

  Cristina Domene

HABITATGE | SUBVENCIONS

La xerrada va generar molta expectació entre els vilatans i la sala d’actes d’El Mirador es va omplir de gom a gom. || C. D. 

ERC | XERRADA

El model 
energètic,
a debat 

ERC Castellar va organitzar dimecres 
passat la conferència Comunitats 
energètiques per a una energia justa, 
propera i sostenible a la Sala d’Actes 
d’El Mirador,  amb el regidor d’Acció 
Climàtica de Caldes, Jordi Martín. 

La conferència també va comptar 
amb la regidora i alcaldable d’ERC 
Castellar, Dolors Ruiz, i el regidor 
Josep Maria Calaf. “Tots els 
governs d’ERC tenim la intenció 
de tirar endavant iniciatives 
relacionades amb la transició 
energètica i el canvi climàtic”, 
va remarcar Martín. El regidor de 
Caldes va explicar l’experiència de 
les comunitats energètiques de la 
vila del Vallès Oriental, un projecte 
que “és replicable a municipis” de 
característiques similars. “Tenim cent 
famílies que tenen energia solar 
fotovoltaica d’equipaments públics, 

1 kW, que representa un descompte 
d’una mitjana de 40 euros al mes de 
la seva factura elèctrica”, va detallar. 
Martín va afegir que justament el 
context de crisi energètica “està 
demostrant que la dependència dels 
combustibles fòssils s’ha d’evitar 
el màxim possible, i apostar per les 
energies renovables”.

Dolors Ruiz va recordar que la 
transició energètica, en àmbits com les 
comunitats energètiques o la biomassa, 
serà un dels eixos del programa de les 
eleccions municipals del 2023, i que 
aprofiraran l’experiència de municipis 
com Caldes.   || R. GÓMEZEl regidor d’Acció Climàtica de Caldes, Jordi Martín, i el regidor Josep M. Calaf. || R. G.

vulgueu millorar les vostres 
finques. Som un triangle”. 

Concretament, s’han destinat 
per la convocatòria d’aquest any 
2022 més de 57 milions d’euros 
del pressupost de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya, per tot 
Catalunya (a banda de Barcelona i 

l’àrea Metropolitana) distribuint-
se en els tres programes. Es preveu 
el finançament d’obres d’actuacions 
de millora de l’eficiència energètica 
en els edificis i habitatges, i es poden 
complementar amb altres actuacions 
de rehabilitació, com la millora de 
l’accessibilitat, de la conservació, 

de la seguretat d’utilització i també 
actuacions que millorin els nivells 
ambientals i de la salut (com seria 
la retirada d’amiant). Actualment, 
Castellar del Vallès compta amb 
10.100 habitatges segons el padró. 

què es pot rehabilitar?
Els ajuts inclouen, entre d’altres, 
actuacions d’aïllament de finestres, 
sostres i façanes, o canvi d’aparells 
de climatització d’energies 
fòssils a renovables. Poden ser 
complementats amb intervencions 
de millora de l’accessibilitat.  El 
programa “edificis” dels ajuts Next 
Generation cobreix entre un 40% i 
un 80% del cost total que suposa fer i 
executar un projecte de rehabilitació 
energètica que comporti una 
reducció del 30% o més en el consum 
d’energia primària no renovable de 
l’edifici i un 25% o 35%, depenent zona 
climàtica, de demanda anual global 
de calefacció i refrigeració.

Des de l’Oficina Comarcal de 
Rehabilitació s’ofereix informació 
i assessorament sobre els ajuts 
convocats i es revisa la documentació 
tècnica per a la tramitació de les 
sol·licituds de subvenció. Les 
persones interessades poden 
consultar tota la informació en el 
web Rehabilitar és estalviar de les 
Oficines de Rehabilitació.  

Més de 100 persones 
assisteixen a la sessió 
sobre rehabilitació 
d’habitatges

actualitat
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SOSTENIBILITAT | TRANSPORT

‘Combina i mou-te’ a la Setmana de la Mobilitat

Després de dos llargs anys marcats 
per la pandèmia de la Covid-19 les 
activitats de la Setmana Europea 
de la Mobilitat han tornat amb força 
per sensibilitzar la ciutadania i pro-
moure els hàbits de mobilitat més 
sostenibles, segurs i saludables, a 
més de visibilitzar possibles can-
vis en l’ús de l’espai públic que con-
tribueixin a reduir la contaminació, 
millorar la qualitat de l’aire i també 

aportar beneficis a la nostra salut. 
Una de les activitats amb més par-
ticipació a Castellar és el taller que 
la policia local, juntament amb la 
Regidoria de Territori i Sostenibi-
litat, imparteix en les diferents es-
coles de la vila. 

Fins a 250 alumnes de primà-
ria han après en aquesta edició com 
moure’s de manera més sostenible 
i algunes normes de seguretat im-
prescindibles: “Entre tots hem dit 
les maneres més sostenibles de 
venir a l’escola són caminant, en 
patins, en bicicleta i en patinet. En 
patinet elèctric encara no podem 
venir perquè som petits”, va deta-
llar la Martina, alumne de 4t de l’IE 
Sant Esteve. 

Després de rebre unes indi-
cacions a classe per part de l’agent 
Jesús Barbero, caporal de la policia 
local, els alumnes van sortir al car-
rer per posar en pràctica les reco-

  Cristina Domene

SALUT | COVID I GRIP

El Departament de Salut de la Ge-
neralitat ha anunciat que a partir 
del dilluns que ve, 10 d’octubre, les 
persones majors de 60 anys ja po-
dran començar a sol·licitar dia i 
hora per posar-se tant la vacuna 
de la grip com la quarta vacuna de 
la Covid, també anomenada sego-
na vacuna de record, adaptada a 
la variant òmicron. A Castellar, 
la campanya de vacunació s’està 
duent a terme al Casal Catalunya.

Segons ha informat la secre-
tària de Salut Pública, Carme Ca-
bezas, després del tret d’inici de la 
campanya de vacunació, molt foca-
litzada en persones de residències i 
majors de 80 anys, “la idea ha estat 
obrir de seguida a la resta de col-
lectius les dues vacunes”, comen-
çant per les persones majors de 60 
anys. També s’obrirà la possibili-
tat de vacunació tant de grip com 
de Covid a “persones amb risc de 
possibles complicacions com pro-
blemes respiratoris, cardiovas-
culars o diabetis”, ha explicat Ca-
bezas. A més, en aquests col·lectius 
s’inclouen les persones amb immu-
nodepressió o dones embarassades.  

 || REDACCIÓ

Vacunació 
als majors 
de 60 anys

TRÀNSIT | EDUCACIÓ VIAL

Cap de les 200 persones que van 
passar dilluns al matí per l’Auditori 
Miquel Pont en l’activitat Canvi de 
marxa en va sortir indiferent. Els 
joves, alumnes de primer de batxi-
llerat dels dos instituts de la vila i 
també de cicles formatius, van poder 
escoltar els testimonis de persones 
que han estat vinculades, d’alguna 
manera, en un accident de trànsit.

La iniciativa educativa impul-
sada per la fundació privada sense 
ànim de lucre Mutual de Conduc-
tors, amb el suport del Servei Ca-
talà de Trànsit i la col·laboració de 
l’Ajuntament i la policia local de 
Castellar del Vallès, té l’objectiu de 
conscienciar els joves d’entre 14 i 18 
anys sobre les causes i conseqüèn-
cies dels accidents de trànsit, així 
com fomentar conductes respon-
sables i d’autoprotecció en aquest 
tram d’edat. “Els joves surten de 
l’activitat impactats, que és el que 
pretenem. D’entrada ells no saben 
a què venen i a l’inici hi ha música 
de festa i una introducció amb dos 
actors que reben una trucada te-
lefònica d’uns joves que han patit 
un accident anant de festa. A par-
tir d’aquí, intervenen els professi-
onals i les víctimes d’accidents, ex-

Els testimonis i els actors que dilluns van participar en l’activitat ‘Canvi de marxa’ a l’Auditori Municipal Miquel Pont. || C. DOMENE

  Cristina Domene

‘Canvi de marxa’ 
pretén conscienciar 
els joves sobre les 
conseqüències dels 
accidents de trànsit

Joves impactats, joves conscienciats

plicant casos reals”, va assegurar 
Josep Maria Ambròs, portaveu res-
ponsable d’activitats de la fundació. 

Així, un policia local, un bom-
ber i un membre del Sistema d’Emer-
gències Mèdiques (SEM) van expli-
car la seva experiència professional 
com a cossos d’emergència que s’ocu-
pen de la gestió més immediata d’un 
accident. Els joves també van seguir, 
emocionats, el testimoni d’un pare 
que va perdre el seu fill i el de Javier 
Romero, que a conseqüència d’una 
caiguda amb la moto a 50 km/h, es va 
trencar l’esquena, amb lesió medul-

lar completa. “Vaig passar del terra 
de la carretera a un llit i d’un llit 
a una cadira de rodes. Vinc a ex-
plicar que als accidents, de vega-
des, no passa res, però el proble-
ma és quan passa alguna cosa i et 
capgira tots els plans de la teva 
vida i els de la gent que t’envolta. 
Jo fa uns 10 anys que hi participo i 
es tracta de tocar-los la fibra, per-
què tot i que han de viure intensa-
ment no han d’oblidar que també 
som fràgils”.

El policia local Joan Manel 
també va compartir la seva expe-

riència en un accident que va resul-
tar mortal. “L’accident va tenir 
lloc a la carretera de Sentmenat 
i es va veure implicat un menor 
d’edat que anava amb ciclomotor. 
En aquell moment, el seu germà, 
que era a prop, es va acostar al lloc 
de l’accident sense saber ben bé si 
era el seu germà i em va ajudar a 
mi, personalment, a fer la reani-
mació sense poder fer res per sal-
var-li la vida. Va ser un cas molt 
dramàtic”, va recordar l’agent.

La fundació fa aquesta activi-
tat amb els joves des de l’any 2014. 

Alumnes de 4t A i B de l’IE Sant Esteve fent l’activitat acompanyats de la policia local. ||C. D.

Vacunació al Casal Catalunya. ||R. G.

manacions rebudes i conèixer la re-
alitat de prop. 

llista

El grup-classe va elaborar una llista 
de tot el que van trobar malament 
durant l’expedició: “Hem trobat 
una moto aparcada malament a 
sobre de la vorera, hem trobat 
molts grafitis al carrer Prat de 
la Riba, hem vist un cotxe aparcat 
contra direcció i l’hem posat un 
avís i hem vist una rajola trenca-
da que és perillosa perquè pot fer 
caure algú”, van repassar els joves 
participants.  Després del tomb pels 
carrers del voltant del centre, els 
alumnes van tornar a classe per fer 
una posada en comú i una valoració 
final. “M’ha agradat molt aquesta 
activitat de la Setmana de la Mo-
bilitat Europea”, va concloure la 
Núria, una de les alumnes partici-
pants, ja de tornada a l’aula.  

El taller de la Policia 
Local és una eina 
per conscienciar 
els més joves en 
temes de mobilitat
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El cap de setmana passat va ser 
el tret de sortida del nou curs del 
projecte Pati Obert, una proposta que 
consolida l’Espai Tolrà com un punt 
de trobada per als joves de Castellar, 
que a més disposen de l’equipament 
de La Fàbrica. Aquesta iniciativa es 
va posar en marxa l’estiu del 2021 per 
part de la Creu Roja, amb el suport 
de l’Ajuntament, i s’adreça a joves de 
12 a 18 anys. Són activitats d’educació 
i lleure, de pràctica esportiva, que 
els tècnics locals de la Creu Roja 
dinamitzen a l’espai dissabtes i 
diumenges de 17 h a 21 h.

El primer cap de setmana es 
van programar sessions de jocs de 
taula i d’esports com el vòlei, però 
també es faran torneigs de futbol 
(23/10) o tenis taula (29/10), sessions 
de micro obert (30/10), i trobades de 
jocs taula, així com un room escape. Els 
tècnics de la Creu Roja destaquen 
l’èxit de participació del primer cap 
de setmana i també la diversitat 
d’esports i opcions de lleure que s’hi 
organitzen. Al Pati Obert també es 
podrà gaudir a finals del mes, el 29 
d’octubre, de l’Exposició: Còmic escac 
i mat. Històries de superació, a càrrec 
de l’entitat Suport Castellar Salut 
Mental.  || R.GÓMEZ 

Tornen les tardes de  
Pati Obert a l’Espai Tolrà

ESPAI TOLRÀ I CREU ROJA

LLEURE I FESTA DE LA VELLESA

És una proposta d’esport, lleure i cultura per 
a joves de 12 a 18 anys, que lidera Creu Roja

El Centre Excursionista de Castellar 
del Vallès acull una nova campanya  
de donació de sang dijous, 13 
d’octubre, de 9.30 a 13.30 i de 16.30 a 
20.30 hores.  

Avui hi ha poc més de 5.000 
unitats a les neveres del Banc de 
Sang, una xifra lleugerament per 
sota del nivell òptim, que se situa al 
voltant de les 8.000 unitats. Qui pot 
donar sang? De forma general, pot 
donar sang qualsevol persona que 
tingui bona salut sempre que tingui 
entre 18 i 70 anys, pesi 50 quilos o 
més i, en cas de ser dona, que no 
estigui embarassada.

Les persones que hagin anat 
a l’estranger de vacances poden 

Jornada de donació de sang 
al Centre Excursionista

Serà el dijous, 13 d’octubre, al matí i a la tarda

consultar prèviament el web www.
donarsang.gencat.cat/viatges per 
comprovar si hi ha algun impediment 
per donar sang. 

donació de medul·la òssia

En totes les campanyes de donació, 
aquelles persones que tinguin entre 
18 i 39 anys, poden registrar-se com 
a donants de medul·la òssia. Per fer-
ho, cal que ho demanin en el moment 
de l’entrevista mèdica.

En el mateix moment que fan 
la donació de sang, se’ls traurà un 
tub extra per analitzar quin tipus de 
medul·la té el donant i incorporar-lo 
al registre mundial de donants de 
medul·la. En cas que sigui compatible 
amb una persona malalta, se’l 
trucarà per avisar-lo si vol fer 
efectiva la donació de medul·la.  

CAMPANYA | SALUT

 Redacció

Més de 300 persones van assistir 
aquest dissabte al matí a la 
Festa +60 amb un somriure!, a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà. Els 
assistents van gaudir d’una gran 
celebració, que va incloure un ball 
i un esmorzar, amb motiu del Dia 
Internacional de la Gent Gran. 
Després de més de dos anys en 
pandèmia, la cita coorganitzada 
per primera vegada per l’Associació 
de Jubilats i Pensionistes i 
l’Ajuntament es va convertir en un 
reconeixement al col·lectiu. 

Així ho van posar de 
manifest l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, i la presidenta de 
l’Associació, Montse Da Silva, en 
els parlaments que van inaugurar 
la jornada. Giménez va reivindicar 
el dret de les persones grans del 
municipi a gaudir plenament de 
la vida social, que de mica en mica 
es va recuperant: “Vosaltres 
continueu sent joves i descobrint 
coses. Formant part del col·lectiu 
de gent gran no s’acaba res, sinó 
que comença tot. Gaudiu molt 

d’aquesta època, que es pot viure 
plenament i no és cap comiat 
de res”. Al seu torn, Da Silva 
es va mostrar molt agraïda per 
l’assistència i va recordar que 
l’Assemblea General de Nacions 
Unides el 14 de desembre de 1990 
va proclamar l’1 d’octubre Dia 
Internacional de la Gent Gran. 

L’esmorzar, que va omplir de 

Les ganes de passar-ho bé no es perden
Més de 300 
persones van assistir 
a la celebració del 
Dia Internacional 
de la Gent Gran 
a l’Espai Tolrà

  Guillem Plans

la setmana que ve comencen 
les activitats del programa 
d’Envelliment Actiu, que 
impulsem amb l’Associació de 
Jubilats i Pensionistes, i hem 
tingut una allau de gent. Estem 
al voltant de les 260 persones 
apuntades a les activitats. Hi 
ha molts ànims i ganes de fer 
coses”, afegia.  

taules la Sala Blava de l’Espai Tolrà, 
va anar a càrrec de l’Amanidor, el 
nou espai de restauració del Casal 
Catalunya. Ha obert recentment 
arran d’un conveni amb CIPO, 
cooperativa sabadel lenca 
d’inserció sociolaboral per a 
persones amb diversitat funcional. 
A continuació, els assistents van 
ballar tota mena de cançons, des 

de sardanes fins a èxits i clàssics 
que han marcat els darrers anys. 

“Era molt necessari 
recuperar el caliu que vam 
perdre després de la pandèmia, 
poder retrobar-nos, abraçar-nos 
i somriure veient-nos les cares”, 
valorava el regidor de Cicles de 
Vida, Dani Pérez. “La gent gran 
està molt motivada. Tot just 

La Festa de la Vellesa es va celebrar a la sala blava de l’Espai Tolrà i va incloure ball amb música en directe i un esmorzar. || Q. PASCUAL

Un dels partits de vòlei que es van jugar el cap de setmana a l’Espai Tolrà. || CEDIDA



DEL 07 AL 13 D’OCTUBRE DE 2022 07

Josep Rull. || CEDIDA

actualitat

El qui va ser conseller de Territori i 
Sostenibilitat entre el gener del 2016 
i l’octubre del 2017, durant el govern 
de la Generalitat presidit per Carles 
Puigdemont, Josep Rull, presentarà 
aquest diumenge 9 d’octubre a les 12 
h el candidat de Junts a l’alcaldia de 
Castellar, Joan Juni. L’acte es farà a 
l’Auditori Miquel Pont. Durant l’acte, 
l’alcaldable de Junts per Castellar 
conversarà amb el conseller Josep 
Rull sobre política municipalista. 
A l’acte, també hi seran presents 
la consellera de Justícia, Lourdes 
Ciuró, i el delegat territorial 
del Govern de la Generalitat 
a Barcelona, Antoni Morral, 
altres alcaldables de la comarca 
i representants de Junts per 
Catalunya.  || REDACCIÓ

Rull presenta Joan 
Juni com a candidat 
de Junts per Castellar

POLÍTICA |  9 OCTUBRE

La firma internacional Real Estate, 
especialitzada en inversió, desen-
volupament i gestió immobiliària, 
ha adquirit a través de Hines Eu-
ropean Core Fund (HECF) la gran 
nau que havia ocupat l’antiga Sony 
al polígon del Pla de la Bruguera i a 
la qual opera des de fa 10 anys l’em-
presa ID Logístic, un gegant de la 
logística a nivell europeu.

L’immoble logístic té una su-
perfície de més de 49.000 metres 
quadrats i suposa un pas més en 
l’aposta de Hines pel sector logístic 
en el qual ja compta amb 9 actius a 

6 països europeus sumant més de 
380.000 metres quadrats. A Espa-
nya ja ha fet tres adquisicions comp-
tant la de Castellar del Vallès que, 
segons apunta el mitjà econòmic 
Expansión, s’ha tancat en 65 mili-
ons d’euros.

Segons publiquen diversos 
mitjans econòmics de fonts de la 
mateixa empresa, Hines estava cer-
cant un espai de qualitat dins el mer-
cat logístic de Barcelona, ciutat que 
ha esdevingut un “‘hub’ logístic 
clau a Espanya i Europa per la 
seva connectivitat”.   || REDACCIÓ

El gegant Hines compra 
la nau de l’antiga Sony

Vista aèria de la nau logística adquirida per Hines al Pla de la Bruguera. || CEDIDA

EMPRESA | LOGÍSTICA

Una representació dels membres 
de l’ANC de Castellar es va sumar 
a la marxa de les torxes del Vallès, 
que va aplegar manifestants de Sa-
badell i de Terrassa, i també de Cas-
tellar, divendres passat. Des dels 
Pedrissos, la comitiva de Castellar 
es va sumar a les dues columnes 
que van sortir des de Sabadell i Ter-
rassa, passades les set de la tarda, 
per concentrar-se davant de l’Àrea 
Bàsica Policial (ABP) a la comissa-
ria central dels Mossos d’Esquadra 
a Terrassa, coneguda anteriorment 
com la Mancomunitat. La mobilit-

zació va coincidir amb els actes re-
ivindicatius del cinquè aniversari 
de l’1-O. Des de l’ANC de Castellar, 
remarquen que és important con-
tinuar amb la mobilització de la ciu-
tadania “malgrat la desunió po-
lítica, nosaltres seguim aquí per 
empènyer en la direcció de la in-
dependència”. Rius també critica 
que “els Mossos s’hagin presen-
tat com a acusació contra alguns 
represaliats”, i és per això que la 
seu de la policia de Terrassa es va 
triar com a punt final de la marxa 
de torxes.   || R. G.

L’ANC Castellar se suma a 
la marxa pels represaliats

Alguns dels membres de l’ANC a la marxa de torxes de divendres passat. || CEDIDA

POLÍTICA | COMMEMORACIÓ 1 D’OCTUBRE
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actualitat comerç i empresa

Divendres és un bon dia per a comprar 
al mercat. Moltes de les compres de 
la setmana es concentren en aquest 
dia i dissabte. Conscients que els 
divendres hi ha més afluència de gent, 
els paradistes van muntar una ruleta, 
amb la qual el client amb cada tiquet 
per 20 euros de compra té obsequi 

segur en fer girar la ruleta. Cada 
paradista va aportar un obsequi, que 
pot ser des d’una barra de pa fins a 
una pinya, un fuet, morros de porc, 
botifarra, un descompte per al bar del 
Mercat o obsequis de Fem Castellar, 
entre altres productes.

“La intenció de la iniciativa 
és premiar una mica les persones 
que venen a comprar al mercat 
per incentivar que la gent continuï 

Compres de divendres amb premi
El Mercat torna a engegar ‘La ruleta té premi’ amb obsequis segurs

   Jordi Rius venint. A la gent li agrada molt la 
ruleta perquè hi ha premi directe, 
sense sortejos ni d’aquí un mes”, 
explicava  la presidenta dels paradistes 
del Mercat, Anna Maria Bertran,  que 
va afegit que el Mercat està treballant 
en noves iniciatives de dinamització.

La ruleta es va iniciar ara fa 
cinc anys i sempre ha tingut molta 
acceptació entre els clients del  
Mercat Municipal.  

Una clienta del Mercat esperant que la ruleta acabi de girar per obtenir un premi segur. || C. DÍAZ

MERCAT | SORTEIG

Els gremis del comerç d’alimenta-
ció al detall han instat les adminis-
tracions a prendre mesures imme-
diates, reals i efectives per reduir els 
costos energètics, i han alertat del 
risc accelerat de la desaparició del 
comerç de proximitat. 
Entre les diferents entitats que s’han 
reunit per tractar aquesta proble-
màtica hi ha la Federació Catalana 
de Carnissers, Cansaladers i Xarcu-
ters, representada pel castellarenc 
Antonio Gálvez, gerent de Cárnicas 
Merche, i el Gremi d’Herbolaris, re-
presentat per la castellarenca Gri-
selda Cardona Alsina, secretària 

general de l’entitat.
Els gremis constaten que  el 

context actual de la greu situació 
econòmica està provocat entre d’al-
tres, per la sostinguda i desbocada 
pujada de tots els costos energè-
tics necessaris per a l’elaboració i 
comercialització dels aliments. Els 
gremis denuncien que una mesura 
com l’anunciada de topar els preus 
no és cap solució sinó que, al contra-
ri, pot tenir efectes negatius sobre la 
producció i la competència. També 
són contraris a la proposta de la cis-
tella de productes bàsics a preus re-
duïts a grans superfícies. || REDACCIÓ

Demanen solucions per 
reduir els costos energètics

Griselda Cardona i Antonio Gálvez –de verd i de groc– al mig de la imatge. || CEDIDA

ECONOMIA | GREMIS D’ALIMENTACIÓ DE  CATALUNYA
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actualitat

secciósecció

El castellarenc Òscar Argemí fa 
més d’una dècada que treballa com 
a intèrpret de signes fonamental-
ment en l’àmbit educatiu, però dar-
rerament l’hem pogut veure dalt 
de l’escenari acompanyant el músic 
vallesà Roger Padrós i la Coral Pas 
a Pas, per signar els concerts i fer-
los més accessibles. 

La descoberta d’aquesta llen-
gua per part de l’Òscar va arri-
bar per casualitat, quan treballava 
amb dues companyes amb sordesa. 
Aquest nou escenari comunicatiu 
el va ajudar a trencar barreres lin-
güístiques, però també estereotips 
i prejudicis. “Totes dues parlaven 
amb signes però en tot moment 
van intentar integrar-me. En tinc 
molt bon record. Quan vaig aca-
bar batxillerat em vaig apuntar a 
un cicle formatiu. És una llengua 
viva, rica, que enamora. També 
em vaig enamorar de la profes-
sió”, recorda el castellarenc. 

En aquesta línia, Argemí re-
coneix que, un salt endavant im-
portant quant a la integració, seria 
que s’impartissin classes de llen-
gua de signes, com una assignatu-
ra més, per afavorir i enriquir la 

comunicació.“Quan vaig comen-
çar a estudiar el cicle pensava que 
la llengua de signes era universal, 
però hi ha llengua de signes cata-
lana, espanyola... Hi ha molta con-
fusió sobre això”, subratlla. “La 
llengua de signes sorgeix de ma-
nera natural  a cada país, i les tra-
dicions i la cultura fan que a cada 
lloc se signi d’una manera dife-
rent. Això sí, hi ha una llengua de 
signes internacional amb recur-
sos comuns”, detalla. 

Anar al metge, a comprar, a 
fer gestions del dia a dia, de vega-
des requereixen un esforç afegit 
per a aquesta comunitat. La discri-
minació de les persones sordes es 

“És una llengua viva que enamora”
L’intèrpret de llengua 
de signes, Òscar 
Argemí, acompanya 
a l’escenari el músic 
Roger Padrós i la 
Coral Pas a Pas

  Rocío Gómez 

va fer palesa amb més duresa du-
rant el punt àlgid de la pandèmia, 
quan les mascaretes obstaculitza-
ven la lectura de llavis. En l’àmbit 
educatiu, Argemí assegura que un 
dels moments més gratificants és 
veure com els alumnes poden seguir 
les lliçons, i sobretot “quan es pro-
dueix la integració de les persones 
sordes, quan una classe oïdora els 
acull. Això m’emociona, però mal-
auradament sovint no es produ-
eix”. I afegeix: “Soc un pont entre 
la cultura sorda i oïdora, entre la 
llengua de signes i l’oral”.

Quant a pujar dalt de l’escena-
ri, i signar els concerts, és una nova 
faceta que implica més elements 

perquè “no és només traslladar el 
missatge sinó que també hi entra 
en joc el ritme, la melodia. És una 
nova manera de treballar, però 
molt bonica, i m’agrada molt”. 

En el cas dels concerts o de 
discursos institucionals –com quan 
va signar l’acte de la Diada– l’Òscar 
rep la informació amb antelació per 
preparar-se i no perdre el fil en cap 
moment. El castellarenc considera 
que és important fer les activitats 
culturals més accessibles “perquè 
la comunitat és diversa i han de 
poder viure en igualtat de condi-
cions. Han de poder decidir què 
volen fer i què no. Falta represen-
tació del col·lectiu”.  

Òscar Argemí durant el concert de Roger Padrós en la Marató de Suma+ Castellar, el maig passat. || Q. PASCUAL 

+ FORMACIÓ

Mòdul d’iniciació a 
la llengua de signes 
catalana a El Mirador

Aquest divendres comença el 
mòdul d’iniciació a la llengua de 
signes catalana que ofereix aquest 
trimestre el Centre de Coneixement 
El Mirador. El curs, que finalitzarà 
al mes de desembre, i que davant 
de l’èxit de participació tindrà 
dos grups, consta de tres unitats 
didàctiques: la sordesa i la comuni-
tat sorda, la comunicació no verbal 
i la llengua de signes catalana. 
És una proposta formativa que 
organitza la Federació de Persones 
Sordes de Catalunya (FESOCA) 
i l’Ajuntament, i que s’impartirà 
els divendres de 17 h a 21 h a la 
Sala d’Actes d’El Mirador. 
A tall d’exemple, entre les 
qüestions que s’abordaran es 
troben les característiques i 
necessitats de les persones 
sordes o els recursos comunicatius 
per a l’atenció de les persones 
sordes, la comunicació no verbal 
en l’expressió corporal i facial, o la 
discriminació visual que de vegades 
pateix aquest col·lectiu en el dia. 
També formen part del temari 
del mòdul d’iniciació els trets 
principals del vocabulari bàsic 
sobre presentacions i salutacions, 
les marques temporals en el 
discurs o terminologia específica 
per a l’àmbit de treball, i eines per 
mantenir una conversa bàsica amb 
desimboltura en llengua de signes 
catalana en una activitat quotidiana. 
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opinió 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 publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

La Junta Directiva, en reunió del dia 
3 d’octubre del 2022, acorda convo-
car mar Assemblea General Extra-
ordinària del Club Atlètic Castellar 
dilluns 17 d’octubre al gimnàs de les 
pistes d’atletisme.
L’assemblea se celebrarà a les 19 h 
en primera convocatòria i a les 19.30 
hores en segona convocatòria amb 
aquest ordre del dia:
Primer: convocatòria de 
noves eleccions.
Segon: precs i preguntes.

En el darrer número de L’Actual, en 
l’apartat d’Acció Social, es menciona 
l’aprofitament alimentari que duen 
a terme les escoles de Castellar i es 
diu que només són quatre les que 
col·laboren en el Projecte Recoope-
rem. Doncs bé, des de Càritas Cas-
tellar volem aclarir que les escoles 
que col·laboren amb nosaltres són 
vuit i són les següents:
Mestre Pla, Joan Blanquer, Sant Es-
teve, FEDAC Castellar, El Casal, Bo-
navista, Sol i Lluna i Emili Carles. 
També hi col·laboren els alumnes 
de diferents cicles de l’Institut Puig 
de la Creu.
Volem aprofitar aquest aclariment 
per agrair la valuosíssima tasca que 
duen a terme els cuiners i les cuine-
res de totes les escoles en la prepa-
ració, embalatge i etiquetatge de tots 
els aliments.

Assemblea general 
extraordinària

El projecte Recooperem

 CAC  Càritas Castellar

Els Gremis del comerç d’Alimen-
tació al Detall instem les adminis-
tracions a prendre mesures imme-
diates, reals i efectives per reduir 
els costos energètics, i   alertem del 
risc accelerat de la desaparició del 
comerç de proximitat.
Representem, en conjunt, 17.306 mil 
empreses, 20.353 mil establiments i 
55.429 mil persones ocupades. Per 
tractar aquesta situació, els gremis 
més representatius del comerç d’ali-
mentació al detall de Catalunya ens 

Cal felicitar Joan Ventura, president de 
la nostra Agrupació Sardanista Amics 
de Castellar, (ASAC) i Joana Borrego, 
regidora de Cultura de l’Ajuntament 
de la Vila, per la programació anual de 
les 12 activitats sardanistes, (1 aplec + 
10 ballades + 1 concert + 1 Diada Sar-
danista).  A més, una doble felicitació 
per la seva qualitat amb les millors 
cobles de Catalunya. Ara bé, sincera-
ment, crec que sense responsabilitat 
de cap dels dos, quan ja han passat 
les dates de la Festa Major, però pot-
ser ja cal anar programant i contrac-

Una lectora es va posar en contacte 
amb la redacció de L’ACTUAL per 
fer notar que a l’article sobre els 60 
anys de la riuada al Vallès no se ci-
tava l’empresa on treballava, Filats 
i Teixits Cortés, que va resultar molt 
afectada. A la factoria treballaven 
80 persones.

Diumenge, dia 9 d’octubre. Partit
FC Barcelona - Celta de Vigo. Sor-
tida de l’autocar a les 19 h a la plaça 
Calissó. Apunteu-vos al telèfon o al 
WhatsApp de la Penya 670 269 049.
Dimecres que ve, dia 12/10/2022 
Sortida de l’autocar 18.30 h. Plaça 
Calissó. Per assistir al partit FC 
Barcelona - Inter de Milà.

Els costos energètics i el 
comerç de proximitat

Felicitació i prec

Aclariment

Pròximes sortides

 Federacions de Gremis  Francesc Sagrera

  Penya Solera Barcelonista 1952

Poques amistats tan sinceres deu haver 
com la que va començar amb aquell 
equip infantil de la UD Castellar de la 
temporada 83-84. El que llavors era 
el nostre entrenador, el Ricardet, va 
aconseguir que ara, tants anys des-
prés aquesta amistat es conservi o 
fins i tot hagi augmentat amb el pas 
dels anys. Però des de divendres ens 
faltes tu, Franch. Massa aviat. Massa 
sobtat per poder acceptar-ho. Hem 
perdut a un dels nostres. Eres tu, l’àni-
ma d’aquest grup. El que tenies guar-
dades les dates dels nostres aniversa-
ris per felicitar-nos. El que sabíem que 
sempre hi eres pel que fos. El que quan 
passava massa temps sense veure’ns 
posaves data per fer un sopar. I ara con-
tinuarem els sopars per tu, però ja no 
seran el mateix, tot i que ho intentarem 
com tu hauries volgut. No t’oblidarem 
ni deixarem d’estimar-te mai, Franch. 

Massa aviat, Franch

 Equip Infantil UD Castellar 

Temporada 83-84

Dimarts passat, dia d’inauguració del curs 2022-2023 de L’Aula d’Exten-
sió Universitària, es va homenatjar, com és costum, als socis que enguany 
compleixen 90 anys. Aquest curs les homenatjades han estat les sòcies 
Engràcia Batet i Mercè Castellet, que van assistir a l’acte acompanya-
des d’alguns familiars i es van mostrar molt agraïdes pel reconeixement 
com a veteranes de L’Aula de Castellar.  || TEXT I FOTO: L’AULA

Homenatge de L’Aula a les sòcies de més de 90 anys

hem reunit per tractar de les qües-
tions que estan afectant greument 
els sectors del comerç tradicional 
d’alimentació.
Subscrivim aquesta nota els repre-
sentants de les entitats:
Federació Catalana d’Associacions 
dels Gremis de Flequers
Federació Catalana de Carnissers, 
Cansaladers i Xarcuters
Gremi de Detallistes de Fruites i 
Hortalisses de la Província de Bar-
celona. Gremi de Detallistes del Ba-
callà i la Pesca Salada
Gremi d’Herbolaris, Apicultors i 
Alimentació Dietètica i Biològica 
de Catalunya
Gremi de  Pastisseria de Barcelona
Gremi de Peixaters de Catalunya

tant per a les activitats sardanistes de 
l’any que ve, fer veure que pocs anys en-
rere es feia una ballada completa de 9 
sardanes de Festa Major i una ballada 
completa de 9 sardanes amb motiu de 
la Diada de l’11 de setembre i enguany 
s’ha saldat tot plegat amb una “mini” 
ballada de 5 sardanes. (De 18 a 5). In-
sisteixo a pensar que la cosa va anar 
així i ja està. Potser un altre dia parla-
ríem de Castellar Vell i Sant Feliu del 
Racó. (Ara no toca.) El meu prec con-
sisteix a demanar posar una cirereta, 
per acabar d’endolcir el pastís de felici-
tació, a la programació anual de sarda-
nes, ja que crec que dins el pressupost 
de Festa Major caben perfectament un 
parell de  ballades completes de la nos-
tra dansa nacional. Penseu-hi i gràcies.
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opinió

efinitivamament tots 
els indicis apunten 
que vivim al paradís. 
Pel que sembla, no han 
reixit cap dels múltiples 

intents intimidatoris que en el decurs 
de la història s’hagin portat a terme per 
mostrar-nos l’oli bullent i els dimonis 
escuats cruspint-se, salpebrats, tots 
aquells que no han portat una vida 
prou modèlica, recta i d’acord amb els 
cànons establerts.
Llevat de WhatsApp, que és el mitjà 
que em permet que, a hores d’ara 
puguis estar-me llegint aquesta 
nota, no tinc cap més xarxa social 
per interactuar amb la resta del 
món. Evidentment, el fet que no en 
sigui usuari no vol dir que no hi hagi 
pogut fet un viatge fugisser i una 
ullada ràpida pel damunt d’alguna 
d’aquestes aplicacions. 
M’esforço a creure que ha estat, 
precisament, el fet de no poder-
m’hi encantar badant, el que ha 
fet que no hagi trobat cap selfie 
d’un minaire obrint-se pas a cop 
de mall al rere una veta de carbó, 
d’un paleta rodanxó damunt d’una 
escala muntant un cel ras d’escaiola, 
d’un pescador jubilat recollint les 
xarxes mig buides, del conductor 
d’una retroexcavadora furgant la 
terra o d’un advocat defensant una 
causa més que perduda. 
Ves qui ho havia de dir: tot tafanejant 
les fotos de tota mena de xarxes, 

  Fins que s’acaba. || JOAN MUNDET

Vivim al paradís

D PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

 Anna Mármol *

er segon any consecu-
tiu, el nostre Ajunta-
ment i Comerç Cas-
tellar impulsem la 
campanya Més comerç 

que mai!. La iniciativa, que l’any pas-
sat ja va tenir una gran acollida, té 
per objectiu afavorir el consum al 
comerç local. 
Bàsicament, consisteix en 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.
En aquesta edició, cada castella-
renc i castellarenca major de 16 
anys podrà comprar fins a un im-

P
A Castellar, més comerç 
que mai

port màxim de 25 euros en vals, de 
manera que aconseguiran 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.
Aquests vals es podran utilitzar 
com a forma de pagament en els 
establiments adherits, els quals se 
senyalitzaran degudament amb un 
distintiu que acreditarà la partici-
pació en la campanya.
D’aquesta manera es vol donar visi-
bilitat al comerç local i de proximi-
tat i posar en valor l’àmplia oferta 
comercial del nostre municipi, que 
no sempre és coneguda per tots els 
veïns i veïnes. El consumidor, per 
la seva banda, tindrà la possibilitat 
de fer compres a meitat de preu.
Des d’aquestes mateixes pàgines 
hem insistit en els grans avantat-
ges que suposa tenir un comerç 
actiu i divers. Contribueix a la sos-
tenibilitat, perquè ens evita des-
plaçaments, i pel fet que les boti-
gues contribueixen decisivament 
a donar vida al nucli urbà, ajuden 
a millorar la seguretat ciutadana i 
presten un servei que va més enllà 
d’un mer intercanvi de productes.
Una vegada més, volem insistir 
que a Castellar es pot trobar de 
tot i que donant suport al nostre 
comerç contribuirem a fer que els 
carrers de la nostra vila siguin en-
cara més acollidors.

 *Regidora d’Activitat Econòmica

Llevat de WhatsApp 

no tinc cap més 

xarxa social per 

interactuar amb la 

resta del món

les imatges a què he tingut accés 
són amables, cordials i carregades 
d’optimisme... Com la vida mateixa, 
vaja! Per si la meva primera observació 
encara no avala amb prou contundència 
el fet que vivim al paradís, encara em 
sento prou autoritzat per d’afegir un 
segon argument prou diàfan i tant o 
més concloent que el primer. Acabo 
de baixar a Barcelona a passejar els 
ossos i a fer veure que treballo. 
Des del meu talaiot de caminant 
desubicat, procuro fer girar els meus 
periscopis pseudorurals a dreta i 

esquerra. Constato que totes, totes, 
les terrasses dels bars estan plenes. 
L’evidència més supina em fa adonar 
que no tots aquells que tenen apuntat 
el cul a les cadires barcelonines, 
són turistes de galtaplena ni gent 
militant a l’equip del “si no fos”... 
sinó majoritàriament pertanyen a un 
col·lectiu que, a hores d’ara, hauria 
d’estar a cent-mil llocs diferents i no 
pas fent-la petar davant d’un xuixo 
de crema i un cafè amb llet de civada.
En veure tot aquest desori, i 
sota l’intent il·lusori de procurar 

reconduir la situació, el primer que 
m’ha passat pel cap ha estat cridar a ple 
pulmó just davant del Forn Mistral 
de la Ronda de Sant Antoni: “Sí que 
anem bé per anar a Sants!!!”. 
Tot d’una, un iaiet (un dels únics 
ciutadans que potser s’havia guanyat 
el dret d’estar allí a aquella hora) s’ha 
alçat de la taula per dir-me amb una 
correcció i benvolença extrema: “No, 
no, per anar a Sants no va prou bé. 
Vostè va en direcció contrària. 
Aquí, just al costat, tenim la plaça de 
Catalunya...”.

 Rafa Homet *

  Junts per Castellar

a s’ha fet la presenta-
ció pública dels pressu-
postos abans de fer-ho 
als grups municipals 
a la comissió informa-

tiva. La voluntat de diàleg per ar-
ribar a acords de l’actual grup de 
govern de l’Ajuntament no canvia.  
Malauradament, no és l’única cosa 
que no canvia i es manté. En plena 
crisi climàtica i en plena crisi de 
subministraments no hi ha els 
mínims canvis necessaris per a 
fer front a la situació que famíli-
es i empreses haurem d’afrontar.  
D’entrada es manté la incompren-
sible política de bonificar les per-
sones que no reciclen. Que hi hagi 
gent que ho aboca tranquil·lament 
tot al contenidor gris, sense sepa-

quest diumenge a les 12 
del migdia fem la presen-
tació oficial, davant de la 
societat castellarenca, 

del nostre candidat a l’alcaldia per 
les properes eleccions municipals 
del 2023. En Joan Juni va ser l’esco-
llit per la militància per encapçalar 
la llista de Junts per Castellar. 
Un candidat amb un fort arrelament 
al nostre municipi, nascut aquí a Cas-
tellar, dins d’una família de treballa-
dors de la Tolrà i molt implicat en el 
teixit associatiu del nostre munici-
pi. D’entre altres virtuts, es tracta 
d’una persona autodidacta i empre-
nedora, de caràcter avantguardista 
– des dels anys 80’s ha estat lligat al 
món de la tecnologia i en concret, al 
de l’electrònica - unes qualitats que el 
van dur a crear la seva pròpia empre-
sa de ben jove, adaptant-se als can-
vis constants que es produïen al seu 
voltant. De la seva experiència vital, 
n’ha extret molts aprenentatges que 
li aporten un valor afegit i distintiu 
en el camí cap a l’alcaldia. 
Ara fa aquest pas, agafant un compro-
mís envers la ciutadania de la nostra 
vila, tenint molt clares les prioritats 
que hi ha en aquest moment al mu-
nicipi. El fet de ser una persona que 
ha estat i segueix plenament impli-

J

A
Pressupostos 2023

Joan Juni, alcalde!

rar els residus, fa que l’ajuntament 
de Castellar dediqui  650.000 € més 
del que recapta. Dit d’una altra ma-
nera: com que no es recicla prou, la 
diferència entre el que paguem i el 
que ens costa puja a 650.000 €. I en 
comptes de fer pagar més a qui no re-
cicla o canviar el sistema de conte-
nidors a un sistema que augmenti la 
selectiva, el PSC s’estima més dedi-
car dues terceres parts dels 900.000 
€ que recaptem d’IAE de les empre-
ses a mantenir els contenidors bruts.  
650.000 € que s’haurien de dedicar 
a millorar la neteja del poble i les ur-
banitzacions, a mantenir net el riu i 
els camins, a habitatge de lloguer... 
Estem trencant, doncs, el princi-
pi de “qui contamina, paga” sense 
cap excusa i a Castellar, qui no con-
tamina, paga pels que contaminen.  
Però, sobretot, el decebedor pres-
supost del 23 oblida actuar on més 
ho necessitem: ja no n’hi ha prou en 
posar llums led, cal fer una gran in-
versió en plaques solars, en energies 
renovables, en biomassa: mentre la 
nostra factura depengui de les em-
preses energètiques, estarem co-
llats a pagar preus inassumibles.   
I sembla obvi però no n’hi ha prou, a 
posar plaques: cal fer que funcionin. 
Hem pogut comprovar que la peti-
ta però anunciadíssima instal·lació 
de plaques fotovoltaiques de l’espai 
Tolrà ha estat un any sense entrar en 
funcionament perquè l’Ajuntament 
no ha estat capaç de fer la feina que 
faltava per posar-les en marxa. I no 

tenim cap certesa que ja funcionin.  
I aquí hi ha la preocupació més gran: 
o modernitzem l’administració o 
tenim el risc més que evident que 
l’administració col·lapsi i continuï 
passant que cada any quedin al ca-
laix centenars de milers d’€ d’im-
postos que hem pagat els ciutadans 
i que no rebem en forma de serveis.  
Els pressupostos del 2023 ens resul-
ten francament decebedors.

* Portaveu d’ERC

cada en diferents sectors del muni-
cipi fa que conegui profundament 
les mancances que hi ha al poble i 
les demandes de la gent. 
Si encara no el coneixes, t’esperem 
el diumenge 12. Podràs conèixer-lo 
de ben a prop i descobrir de prime-
ra mà la seva visió transformadora 
per a Castellar!
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Per sota 
del miler 
d’aturats
Un mes amb molt poques variaci-
ons. Castellar ha tancat setembre 
amb 3 aturats més que a l’agost, 
mes en què es van viure les pit-
jors xifres de desocupats des de 
l’inici de la pandèmia el març de 
2020. En concret, el municipi té 
ara 988 persones a les llistes de 
l’atur i, per tant, la taxa es manté 
al 8%, molt per sota de la mitja-
na comarcal i catalana. Tot i això, 
cal tenir en compte que setem-
bre acostuma a ser un bon mes 
pel que fa a l’ocupació com de-
mostra que, en clau comarcal, 
ha finalitzat amb 46.618 perso-
nes aturades al Vallès Occiden-
tal. Respecte de l’agost, l’atur ha 
disminuït un 0,3%, el que repre-
senta 154 persones desocupa-
des menys.  
A Catalunya, a diferència de la 
comarca, l’atur s’ha incremen-
tat en un 0,96% (+3.373) fins a si-
tuar-se en 354.318 persones. Res-
pecte de l’any anterior, el balanç 
és de 24.152 persones desocupa-
des menys, el que suposa un des-
cens relatiu del 6,4%.  || REDACCIÓ

OCUPACIÓ | SETEMBRE

El periodista de 
TV3 va recordar els 
primers anys de la 
cadena pública 

L’Aula de Castellar reprèn la 
marxa i comença el seu 15è curs 
tot recuperant la presencialitat. 
En la sessió inaugural, que va tenir 
lloc dimarts passat a l’Auditori, 
el president de L’Aula, Anton 
Carbonell, va recordar que una de les 
vocacions de l’entitat és “mantenir 
l’esperit crític”, fomentar la visió 
crítica dels socis i  sòcies a través 
del coneixement. En aquesta línia, 
Carbonell va reivindicar que la veu, 
l’experiència i l’expertesa de la gent 
gran sigui escoltada, perquè és un 
col·lectiu que pot aportar molt a la 
comunitat, que viu “amb intensitat i 
compromís”. En el tret de sortida del 
curs també van participar l’alcalde 
de Castellar, Ignasi Giménez, i Sergi 
Arenas, coordinador tècnic de la 
Universitat a l’Abast (UAB). Arenas 
va valorar molt positivament la tasca 

“Els parroquians de 
la TV van minvant”

L’AULA | SALVADOR ALSIUS

i l’esforç de la junta de L’Aula, tant a 
l’hora de dissenyar la programació 
i les activitats complementàries, 
com en la mobilització del col·lectiu. 
L’alcalde també va agrair la 
persistència en la recerca “de la 
saviesa i la felicitat”, com un dels 
eixos que vertebren el full de ruta 
de L’Aula. Giménez va recordar el 
primer curs, que encara es feia a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà perquè 
no s’havia inaugurat l’Auditori, i va 
lloar la bona salut de l’entitat, “en 
plena adolescència”, i amb empenta 
i motivació per continuar dempeus 
quinze anys més. 

Abans de donar la benvinguda 
al convidat, es va fer un homenatge a 
les sòcies que tenen més de 90 anys, 
Engràcia Batet i Mercè Castellet, que 
van rebre un ram de flors de mans 
de membres de la junta. 

Amb les presentacions 
fetes, va pujar dalt de l’escenari 
el periodista Salvador Alsius, 
l’encarregat d’inaugurar el curs 
amb la conferència Com TV3 no hi 
(havia) res. Va ser un dels primers 
presentadors del TN de TV3 i en 
un llibre homònim recull algunes 

Salvador Alsius durant un dels moments de la xerrada, dimarts passat. ||R. GÓMEZ 

experiències, anècdotes i cops 
amagats dels primers anys de la 
cadena de televisió pública catalana.  
Tot i el títol de la ponència i del 
llibre, Alsius va remarcar que no 
s’ha de caure en el “criticisme i 
la nostàlgia” i va matisar que ell 
es refereix que “en el moment en 
què va néixer TV3, no hi havia 
res comparable”. I va afegir: “Els 
telenotícies de fa 40 anys no són 
millors que els d’ara. Hem après 
moltíssim i tenim més mitjans”. 
Alsius va subratllar que “TV3 
va ser un mitjà tremendament 
innovador”, que defugia el 
centralisme i “no volia ser una 

televisió local, sinó d’estat”. 
L’equip fundacional va recórrer 

a “l’entusiasme” i tot i l’escepticisme 
inicial d’altres mitjans i líders 
polítics, la cadena “va caure en 
gràcia” i va aconseguir el suport de 
l’audiència.  El periodista va destacar 
la importància de TV3  pels “trets 
lingüístics i culturals inèdits” 
que la caracteritzaven,  però va 
alertar que les noves generacions no 
consumeixen la televisió tradicional 
sinó el contingut a la carta, a través 
de plataformes, i del telèfon mòbil. 
“Com a l’església, els parroquians 
de la televisió també van minvant”, 
va dir.   || ROCIO GÓMEZ 
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L’HC Castellar, amb la directa posada
El conjunt grana suma dues victòries consecutives en Lliga i no vol sorpreses en la lluita per l’ascens de categoria

Sis de sis per a l’HC Castellar en Lliga, 
després de superar per 7-3 la UE la 
Garriga, una golejada que li permet 
tocar el liderat, ja que és l’únic equip 
que ha sumat fins ara tots els punts 
que ha disputat.

Després de superar en la prime-
ra jornada el Bigues per 2-3, l’equip 
grana es va conscienciant que aques-
ta temporada no pot badar ni un 
segon si vol optar a l’ascens, i la Gar-
riga no es podia escapar. L’últim en-
frontament entre els dos equips da-
tava del 2017, quan es van enfrontar 
en la primera fase de la promoció 
de descens, on els llavors entrenats 
per Fidel Truyols van superar l’eli-
minatòria. Des de llavors, cap partit 
oficial podia valorar les forces de les 
dues esquadres.

Inicialment, l’oposició dels gar-
riguencs va ser més dura del que po-
dien esperar, tot i això, una superi-
oritat als nou minuts –després de 
fallar el tir de càstig– va ser propícia 
per anotar el primer gol amb un tir 
de Jan Canudas. Poc després Ferran 
Garcia va estavellar una pilota al tra-
vesser en la segona directa per blava, 
moment aprofitat pels del Vallès Ori-
ental per aconseguir l’empat, només 
25 segons després.

Una pèrdua d’Armand Plans va 
servir perquè els visitants capgires-
sin el marcador al minut 13, un mirat-
ge que Garcia i Jaume Homet es van 
encarregar de desmuntar, per mar-
xar 3-2 al vestidor.

 I en la segona es va acabar la 
lluita. Aviat els granes van fer el 4-2 

 Albert San Andrés

Ferran Garcia celebra un dels seus gols en el partit contra la Garriga, partit de debut a casa en Lliga. || A. SAN ANDRÉS

La primera fase de la Copa Catalana 
de Conjunts, disputada al Pavelló 
Martín Cano del Sícoris Club de 
Lleida, va deixar una bona tanda de 
resultats per al Club Rítmica Clau de 
Sol, en què el més destacat va ser la 
consecució  de l’or per part de l’equip 

de categoria júnior VI, en 4 maces - 3 
pilotes, amb una nota de 16,65, da-
vant del CR Gavà, amb 15,95. L’altre 
equip participant del club també va 
assolir fites remarcables amb el quart 
lloc en categoria infantil  V en mans 
lliures i la vuitena en 5 cèrcols.   

El Club Rítmica Clau 
de Sol, or en la Copa 
Catalana de conjunts 

de l’estic d’un encertat Tato Homet. 
Tot i retallar diferències als sis mi-
nuts, en una recuperació i contra, la 
Garriga no va ser capaç d’aguantar 
el ritme castellarenc, que amb una 
marxa més i amb dos gols seguits d’un 
Garcia sublim va sentenciar amb el 
6-3. Una tranquil·litat que va servir 
per veure sota pals el porter suplent 
Roger Xicola i el debut amb el primer 
equip d’Edgar Romero. Un altre ju-
gador del juvenil, Víctor Ruiz, va tan-
car el marcador amb el setè gol en el 
minut 21, per tancar la tarda de diu-
menge amb una golejada.

“El nostre objectiu és guanyar 
tots els punts possibles per anar a 
la segona fase millor que l’any pas-
sat, en què entre despatxos i simi-
lars es van perdre cinc o sis punts 
que després es van notar. Sumar 
els 24 punts d’aquesta fase et ga-
ranteix estar classificat per al play-
off, però en queden 18 per jugar i 
sempre és difícil superar equips 
teòricament inferiors”, va explicar 
el tècnic Pep Mateo. Tot i la golejada, 
una de les carències de l’equip con-
tinua sent la necessitat de gaudir de 
moltes ocasions per anotar, un dels 
trets tradicionals d’aquest equip que 
arrossega des de fa moltes tempora-
des: “Hem tingut la sort de fer molts 
gols, però seguim fallant molt”.

Si bé només tres dels set equips 
han disputat els dos partits –dos més 
han descansat i dos tenen partit ajor-
nat– l’equip ocupa el liderat, ja que el 
Sant Cugat i el Sant Just van caure 
contra el Mollet i el Vilassar respec-
tivament. La jornada que ve, l’equip 
visitarà la pista del Sant Cugat (di-
vendres, 21.00 h). 

Abans de l’inici del partit 
entre el Castellar i la Garri-
ga, en un pavelló Dani Pe-
drosa ple a vessar, el presi-
dent del club castellarenc, 
Roger Benet, va fer entre-
ga d’un xec solidari de 416 

416 € de donació 
a Suma+

euros a Suma+ Castellar, pro-
vinent de la quantitat recap-
tada de la venda de bufandes 
del club. Una nova donació 
del club grana, que partici-
pa regularment en les inicia-
tives d’aquesta entitat, que 
vetlla per garantir i millorar 
les condicions dels diversos 
alumnes amb necessitats es-
pecials a les escoles i insti-
tuts de la vila. 
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VÒLEI | LLIGA

FUTSAL | 3A DIVISIÓ

Victòries 
dels sèniors 
del vòlei 

El Blume 
és el sisè 
jugador

Les noves categories dels dos equips 
sèniors del vòlei de l’FS Castellar 
estan caient bé, ja que han arren-
cat amb victòries en la competició 
i albiren bones temporades. Des-
prés d’aconseguir els dos ascensos 

Bon retorn a Tercera Nacional de l’FS 
Farmàcia Catalunya Castellar, que va 
empatar a sis contra l’Olimpyc Flores-
ta, amb tres gols de remuntada en els 
instants finals d’un partit, en què el Jo-
aquim Blume va ser el sisè jugador per 
empènyer el seu equip a sumar un punt.

Tot continua igual a Can Taronja: 
joc ràpid, vistós, alegre i descarat con-
tra rivals amb més experiència i físic. 
L’equip de Darío Martínez no té por de 
ningú i en la primera jornada de Lliga a 
Tercera Divisió ja ho va demostrar dis-
sabte passat. L’equip, tot i tenir baixes 
d’importància, va portar la iniciativa 
des del primer moment i va enviar el 

la temporada passada, l’objectiu pri-
mordial serà mantenir la categoria, 
Primera en el masculí i Segona en el 
femení. L’equip masculí, que va de-
butar fa dues setmanes, inclús s’ha 
permès fer-ho amb dues victòries 
que l’han portat al liderat del grup 
A de Primera Catalana. Els de Rafa 
Corts van superar l’Aula Sant Martí 
per 3-2 (25-22 /25-21 /23-25 /22-25 
/15-13) en la primera jornada dis-
putada al Pavelló Puigverd, mentre 
que en la segona, no van donar cap 
mena d’opció a l’AEE Institut Mont-
serrat Gràcia, al qual van superar 
per 1-3 (22-25 /25-20 /33-35 /19-25), 

missatge que vendrà cares les derro-
tes en Lliga.

Els taronges van arrencar el curs 
anotant primer, i un 2-0 inicial va sem-
blar que encararia el partit. Però el rival 
va saber reaccionar igualant el marca-
dor, per marxar 3-2 al descans.

En la segona, els de Sant Cugat 
van desinflar el joc local amb un 3-5 que 
semblava definitiu, però al Castellar no 
se li pot donar ni un segon de vida. A cinc 
del final, Martínez va decidir arriscar 
jugant de cinc, l’única manera per in-
tentar capgirar la situació, però a 3:52 
del final, el cop va arribar amb el sisè 
gol visitant. Tot semblava perdut, però 
l’equip va continuar creient en els seus 
que a 3:33 van retallar diferències amb 
gol de David Mirapeix. Va ser llavors 
quan va arribar aquell moment màgic 
de les grans vesprades al Blume. Amb 
la grada plena i l’afició animant, el públic 
va fer de sisè jugador portant els seus a 
tocar el cel. L’equip va canviar per com-
plet. S’ho va creure i ho va lluitar. Amb 
poc més de dos minuts pendents, Jun-

de moment l’únic equip que ha acon-
seguit la victòria en les dues jorna-
des disputades, si bé encara queden 
dos equips amb un partit pendent.

Pel que fa al femení de Paula 
Osorio, l’equip va debutar la set-
mana passada amb una victòria 
per 2-3 (18-25 /25-19 /25-17 /22-25 
/12-15) contra l’Alpicat Vòlei Asso-
ciació. Les taronges arrenquen la 
Lliga en quarta posició després de 
sumar dos dels tres punts possibles 
i aquesta temporada hauran de llui-
tar amb rivals com el CV Terrassa, 
el Sant Esteve, el Vilassar o l’Igua-
lada VC.  || A. S. A.

cosa va marcar des de l’esquerra des-
prés d’una jugada col·lectiva i Marc Mas 
era capaç d’empatar a sis quan queda-
va un minut i mig.

Només hi havia un equip sobre el 
parquet, però la Floresta va resistir fins 
al final. En l’última jugada, els taronges a 
punt van estar d’aconseguir la victòria, 
però el remat marxava fora, fregant el 
pal esquerre del porter visitant en uns 
segons que es van fer eterns, abans de 
consolidar el 6-6 final.

“Ha sigut un final èpic, la llàsti-
ma ha estat no sumar els tres punts. 
S’ha començat molt bé amb un 2-0 
que ens havia de donar més tranquil-
litat per defensar i atacar, però s’ha 
igualat molt ràpidament. La falta 
d’experiència en la categoria i la mit-
jana d’edat baixa ens ha passat factu-
ra, però és un procés i ho aconsegui-
rem capgirar”, va explicar Martínez. 

La pròxima jornada, l’equip visi-
tarà la pista del Gràcia FSC (dissabte, 
17.00 h), que va caure per 7-5 a la pista 
del Sant Joan de Vilassar.  ||  A. S. A.

L’equip femení va debutar a 2a Catalana amb una victòria a Alpicat. || CEDIDA

Juncosa va obrir el marcador de l’equip en la 2022-23. || A. SAN ANDRÉS

ATLETISME | L’HGAMES

El Haddad 
guanya 
dos metalls
L’atleta del Club Atlètic Castellar, 
Mohammed el Haddad, es va pro-
clamar guanyador dels 3.000 me-
tres llisos i va ser tercer en els 400 
metres en la primera edició dels 
L’HGames, disputats a les instal-

lacions del complex esportiu l’Hos-
pitalet Nord i dirigides als treba-
lladors vinculats a l’empresa FCC.

En aquesta primera edició, 
organitzada per l’empresa especi-
alitzada en esport corporatiu, Ran-
king Games, es van ajuntar més de 
200 treballadors d’FCC, de l’Ajun-
tament de l’Hospitalet i d’Esplu-
gues, on es van disputar cinc disci-
plines esportives diferents: futbol 
sala, bàsquet 3x3, pàdel, estirada 
de corda i atletisme, en què va par-
ticipar el conegut fondista del CAC.

El Haddad es va imposar en 
la prova inaugural de la competi-

ció, els 3.000 m, on va acabar amb 
una marca de 10:46 s. Al podi el van 
acompanyar Manel Molina (11:02) 
i Antonio Roldán (11:19). A més 
també va estar present en el podi 
dels 400 m, tot i no ser la seva es-
pecialitat. L’atleta verd va ser ter-
cer amb 1:05, arrodonint així una 
bona actuació als L’HGames. Manel 
Molina (1:02) va ser el guanyador, 
seguit d’Arán Ruiz (1:04).

Tot això ho aconsegueix des-
prés de recuperar-se d’una lesió i 
ja amb la mirada posada en la tem-
porada de cros i de fons, la seva es-
pecialitat atlètica.  || A.S.A. Mohamed el Haddad amb les medalles aconseguides en els L’H Games. || CEDIDA

BÀSQUET | C. CATALUNYA

L’Alpicat no 
dona treva 
al Castellar
Segona derrota consecutiva en Lliga 
per al CB Castellar, que va caure en 
una de les pistes més difícils de la com-
petició, la del CB Alpicat, per 66-56. 
Els d’Isidre Travé no van poder supe-
rar a domicili el líder de la categoria, 

després de perdre les opcions amb un 
decebedor segon quart i tot i ser mi-
llors en tota la segona part.

Després d’un inici igualat en els 
primers 10 minuts (19-14), l’equip groc-
i-negre va fer figa en el segon (21-9), un 
resultat que els va condemnar per la 
resta del partit i que ja no van poder 
capgirar. Amb un 40-23 al descans, 
els 17 punts van ser massa per als vi-
sitants, que van agafar la mida al rival 
durant els 20 minuts de la segona part.

Els de Travé ho van intentar en 
el tercer i amb un parcial de 8-12 van 
aconseguir retallar diferències, tot i 
que els de la plana de Lleida els vigi-

laven de prop per evitar sorpreses. En 
els últims 10 minuts, ni tan sols qua-
tre triples van servir per donar la sor-
presa i l’equip va tornar a casa amb un 
66-56 final que significa la segona der-
rota de la temporada. 

Aquesta jornada, l’equip tornarà 
a jugar lluny del Puigverd, amb la visita 
als Lluïsos de Gràcia (diumenge, 18.00 
h), cuer de la categoria, també amb 
dues derrotes. L’últim enfrontament 
entre els dos equips va ser fa quatre 
temporades en la promoció d’ascens 
a Copa Catalunya, on l’equip barcelo-
ní va aconseguir passar de ronda i on 
els dos equips van ascendir.  || A. S. A. El CB Castellar encara no coneix la victòria en les dues jornades disputades. || A.S.A.
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Com passa en el llibre d’Eduardo 
Mendoza, dissabte al Joan Corti-
ella ni va aterrar un ovni, ni va de-
saparèixer un extraterrestre, però 
sí que es va veure una àmplia gole-
jada de l’equip local per 4-1, que es 
col·loca líder en la tercera jornada, 
tot i haver disputat només dues per 
descans. La UE Gurb no es va deixar 
gaires notícies sobre la gespa, ja que 
va topar amb un dels equips cridat a 
lluitar per l’ascens.

Els de Juan Antonio Roldán i 
Santy Fernández van sumar el ple de 
punts en una jornada en què el rival, 
la UE Gurb, va donar la sorpresa en 
els moments inicials, ja que es va 
avançar amb un gol de Jordi Guàrdia 
en cinc minuts de joc. L’equip local va 
saber reaccionar i Ángel Ambrosio 
s’estrenava oficialment amb la sa-

Sense notícies de Gurb (4-1)

Carlos Saavedra: dos gols i una assistència contra el Gurb. || A.S.A.

La UE Castellar goleja i es col·loca líder en la tercera jornada

FUTBOL | 2A CATALANA

La Marxa, una referència en 
l’excursionisme castellarenc

Uns participants després de passar per un control al Gorg d’en Fitó. || Q. PASCUAL

MUNTANYISME | MARXA INFANTIL

marreta blanc-i-vermella i va rema-
tar de cap de manera impecable una 
assistència llarga de Carlos Saavedra.

Amb l’empat, el domini passa-
va a ser absolut dels locals, que van 
dominar la possessió i les ocasions 
en tot moment. Les pujades de Joel 
Castilla per l’extrem esquerre van 
desbordar continuadament la de-
fensa osonenca, fins que a cinc del 
descans el lateral aconseguia el que 
havia buscat durant els 40 minuts 
anteriors. Una pilota creuada envi-
ada al pal llarg era imparable pel vi-
sitant Joan Noguera, que va marxar 
2-1 al descans.

El retorn va deixar més del ma-
teix, amb clar domini local del tempo 
del partit. Saavedra es va erigir en 
l’heroi del seu equip després d’una 
escapada per la dreta, va fer seure 

diversos defenses i va rematar a gol 
al 65. El 3-1 deixava sentenciat el joc, 
però el mateix jugador ho va voler 
brodar encara més vuit minuts des-
prés, ja que va repetir la jugada del 
gol anterior i va fer el definitiu 4-1 
amb una vaselina, demostrant una 
sang freda i una tècnica espectacu-
lar. Amb tres gols en dos partits, ja 
és el màxim anotador del grup 4A 
de Segona Catalana.

“Era molt important arren-
car amb una victòria a casa. En 
la primera jornada amb el Juni-
or ens va costar molt i es va tre-
ballar molt la victòria. El des-
cans en la segona ens va trastocar 
els plans, vam jugar un amistós 
que es va perdre, però l’equip ha 
jugat bé i té les coses clares”, va 
explicar Fernández. “Aquest any 
tenim una molt bona plantilla i 
crec que contra el Gurb s’ha vist 
un bon joc. Teníem molt clar que 
ens havíem de reforçar bé i s’ha 
treballat per millorar totes les 
posicions”, conclou.

Els castellarencs sumen sis de 
sis en dues jornades de les tres dis-
putades i aconsegueixen el liderat 
de la categoria, gràcies a un gol de 
diferència amb el Berga, que també 
ha jugat només dos dels tres partits.

La jornada que ve, l’equip vi-
atjarà a Puig-reig (diumenge, 17.00 
h) per enfrontar-se al quart classifi-
cat, que arriba al partit amb un ba-
lanç d’una victòria, una derrota i un 
empat i sent el màxim golejador de 
la categoria (9) i el més golejat (8). 
Els berguedans van caure per 4-2 
contra el Junior.  || A.S.A.

Més de sis dècades de la Marxa Infan-
til de regularitat l’han convertit en un 
dels esdeveniments més tradicionals 
de Castellar i en una referència de l’ex-
cursionisme castellarenc. Això es veu 
en la quantitat de joves, que després 
d’haver-la fet, tornen anys després 
com a voluntaris per garantir-ne un 
bon desenvolupament.

I és que en aquesta 61a edició hi 
ha hagut un total de 150 voluntaris, 
molts dels quals van viure anys en-
rere aquest esdeveniment de mun-
tanya creat pel Centre Excursionista 
de Castellar. La il·lusió per seguir amb 
una vinculació efectiva amb la prova, 
garanteix la perdurabilitat d’aquesta, 
a més del bon funcionament, ja que 
en aquest tipus d’actes amb recorre-
guts llargs el voluntariat és una de les 
peces fonamentals.

Amb un total de 238 parelles 
inscrites –en van sortir 236– i només 
tres abandonaments, 203 infantils i 33 
mixtes, la jornada de diumenge es va 

veure acompanyada per la climatolo-
gia. La prova va disposar d’un total de 
15 punts de control, a banda de l’inici i 
l’arribada, amb 55 punts de vigilància, 
una zona  de fotografia al punt de con-
trol del Gorg del Fitó, zona d’esmorzar 
i de jocs a càrrec de l’Esplai Sargan-
tana. El seguiment dels infants es va 
poder fer mitjançant un codi QR, re-
gistrat en cada punt de pas.

Aquesta va ser la quarta de les 
proves incloses dins del calendari 
de Marxes Infantils de la Federació 
d’Entitats Excursionistes de Catalu-
nya (FEEC); els participants es van 
moure per un recorregut circular amb 
un total de 9,64 km, amb sortida des 
del centre de Castellar, va recórrer 
diversos indrets com el riu Ripoll,  el 
Molí de la Barata, la Font de la Riera, 
el Gorg d’en Fitó, Cal Joan Coix o Can 
Juliana, entre d’altres, abans d’arribar 
a Sant Feliu del Racó i tornar cap al 
punt de sortida en la plaça del Mira-
dor.  || A. SAN ANDRÉS

Consulta com fer-ho a 
www.castellarvalles.cat/xarxes

Tot el que passa 
a Castellar,  
al teu mòbil

Uneix-te  
a les xarxes 
socials  
municipals!
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Mollet - Sant Cugat 4-3
Sant Just - Vilassar 3-6
HC Castellar - La Garriga 7-3
Bigues i Riells Descansa

UE Castellar - Gurb 4-1
Joanenc - Berga 1-2
Taradell - Voltregà 1-1
Vic Riuprimer - Sant Quirze 1-1
Junior - Puig-reig 4-2
Gironella Descansa

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J03 2A CATALANA · GRUP 2-B · J02

UE Castellar 6 2 2 0 0
CE Berga 6 2 2 0 0
FC Sant Quirze V. 5 3 1 2 0
CE Puigreig 4 2 1 1 1
Vic Riuprimer REFO 4 2 1 1 1
UD Taradell 3 2 0 3 0
CF At. Gironella 3 2 1 0 1
FC Joanenc 3 2 1 0 2
At. Junior 3 2 1 0 2
UE Gurb 3 2 1 0 2
CF Voltregà 1 2 0 1 2

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 6 2 2 0 0
CH Vilassar 3 1 1 0 0
Mollet HC 3 1 1 0 0 
PHC S. Cugat 1 2 0 1 1
HC Sant Just 1 2 0 1 1
CHP Bigues i R, 0 1 0 0 1
UE La Garriga 0 1 0 0 1

Sant Joan V. - Gràcia 7-5
Prosperitat - Unión Santa C. 3-11
Vacarisses - CN Caldes M. 2-3
Montsant - Rubí  2-1
FS Castellar - O. Floresta 6-6
Mataró B - Arenys de Munt 1-7
Parets - Estel Vallseca 6-2
Sant Quirze - Montcada 3-3

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J01

Unión Santa Coloma 3 1 1 0 0
CFS Arenys de Munt 3 1 1 0 0
Parets FS 3 1 1 0 0
S. Joan Vilassar FS 3 1 1 0 0
CN Caldes FS 3 1 1 0 0
CFS Montsant 3 1 1 0 0
Olimpyc Floresta 1 1 0 1 0
FS Castellar 1 1 0 1 0
CFS Montcada 1 1 0 1 0 
S. Quirze V. AEFS 1 1 0 1 0
CE Vacarisses 0 1 0 0 1
Rubí CEFS 0 1 0 0 1
Gràcia FSC 0 1 0 0 1
Estel Vallseca 0 1 0 0 1
F. Mataró CE B 0 1 0 0 1
CEFS Prosperitat 0 1 0 0 1

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CN Sabadell - IPSI 71-59
Espanyol - Vilatorrada 75-66
Artés - CN Terrassa 59-46
Olesa - Lluïsos 74-68
La Salle - Mollerussa 81-65
Molins - Vedruna 59-78
Alpicat - CB Castellar 66-56

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J02

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J02

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FS Castellar 5 2 1 1 0
Aula Sant Martí 4 2 1 1 0
CEV L’Hospitalet 3 1 1 0  0 
CV Monjos 3 1 1 0 0
Roquetes 3 2 1 0 1 
CV Alella 2 2 0 1 1
AEE I. Montserrat 1 2 0 1 1
CV Rubí 0 2 0 0 2

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J01

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CN Terrassa 3 1 1 0 0
Vòlei Sant Esteve 3 1 1 0 0
Vòlei Vilassar 3 1 1 0 0 
FS Castellar 2 1 0 1 0
Alpicat Vólei 1 1 0 1 0
Igualada VC 0 1 0 0 1
DSV Sant Cugat 0 1 0 0 1
Vòlei Molins 0 1 0 0 1

CB Alpicat   2 2 0
Vedruna Gràcia   2 2 0
Nou Bàsquet Olesa   2 2 0
CN Sabadell   2 2 0
SD Espanyol   2 2 0
La Salle Manresa   2 1 1
CB IPSI   2 1 1
CB Vilatorrada   2 1 1
CB Artés   2 1 1
CB Castellar   2 0 2
CN Terrassa   2 0 2
Bàsquet Molins   2 0 2
CB Mollerussa   2 0 2
Lluïsos de Gràcia   2 0 2

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP
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sueca que viu a Florència amb el seu 
fill Valter. La pel·lícula es va estrenar 
als cinemes el 27 de maig del 2022.

D’altra banda, del 8 al 15 d’oc-
tubre, es podran veure mostres ar-
tístiques de les escoles IE Sant Es-
teve i El Casal relacionades amb 
l’efemèride d’enguany. 

El Correllengua sempre ho-
menatja un personatge rellevant de 
la cultura catalana. Aquest 2022, a 
Castellar del Vallès i altres pobla-
cions del país  s’homenatjarà  Joan 
Fuster, escriptor valencià en llen-
gua catalana. Tot i que va ser més 
reconegut popularment per la seva 
obra principal, l’assaig històric Nos-
altres, els valencians, que ha estat el 

seu llibre més influent,la seva tasca 
investigadora i editorial abraça di-
ferents facetes i camps de coneixe-
ment, incloent-hi la lingüística, la 
història, la filosofia i el turisme. És 
considerat com un dels assagistes 
en català més importants del segle 
XX. Fuster va ser l’assagista valen-
cià més important de les generaci-
ons d’intel·lectuals sorgides des-
prés de la Guerra Civil espanyola, 
amb una força que va depassar l’àm-
bit literari. 

cultura efemèrides

Club de lectura de filosofia 
amb Felicitat Llop, a la 
Biblioteca Municipal

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort acull el club de lectures de 
filosofia per pensar en el món 

dijous, 13 d’octubre. La sessió anirà 
conduïda, com és habitual, per 
Felicitat Llop.  En aquesta sessió, 
s’abordarà l’obra ‘La corrosión 
del caràcter’, de Richard Sennet, 
seguint el cicle sobre el treball. La 
sessió tindrà lloca les 19 hores.

Cinema amb ‘¿Dios mío, 
pero qué nos has hecho?, 
la projecció per diumenge

Diumenge 9 d’octubre, a les 19 h, a 
l’Auditori Municipal es projectarà la 
pel·lícula ‘¿Dios mío, pero qué nos 

has hecho?’  una comèdia francesa 
dirigida per Philippe de Chauveron.  
Es compleixen 40 anys del matrimoni 
de  Claude i Marie Verneuil. Per 
aquesta ocasió, les seves quatre 
filles decideixen organitzar una festa 
sorpresa a la casa familiar. 

El Correllengua 

2022 homenatja 

l’escriptor valencià 

Joan Fuster

El Correllengua homenatja J. Fuster
La CAL Castellar ha previst activitats per a aquest divendres i dissabte, amb la col·laboració d’entitats i particulars

Aquest cap de setmana, la CAL 
Castellar programa diverses 
activitats per commemorar el 
Correllengua 2022. Ho fa amb la 
col·laboració d’entitats i persones 
de la nostra vila i amb propostes 
que tindran lloc entre divendres i 
dissabte vinents.

Divendres 7, a les 21 h, L’Al-
cavot Espai Cultural ha progra-
mat un concert d’homenatge a Pau 
Riba amb el grup local Els Collons 
del Pare Rababa, un duet format el 
1998 per Jordi Jové (guitarra) i Oriol 
Prat (veu). Fa uns mesos, els músics 
ja van retre el seu primer homenatge 
a Riba en una jam session al Calissó.

Dissabte 8, a la plaça d’El Mi-
rador, les activitats començaran 
a les 17.30 hores, amb concerts de 
músics diversos. D’una banda, amb 
la formació Walking to the Bar de 
l’escola Artcàdia. Seguiran Sebas-
tià Soley i Pau Castellví, musicant 
poetes castellarencs. Seguidament, 
serà el torn de Pere i Maria Eugè-
nia Castellví, interpretant la peça 
L’emigrant.

Després de la música, serà el 
torn de la lletra. Suport Castellar ha 
previst un seguit de lectures que re-
citaran a la mateixa plaça. També 
tindrem temps de gaudir dels Ge-
gants de l’Esbart Teatral de Caste-
llar. I el Ball de Gitanes de Castellar, 
com ja acostuma a fer, ens oferirà 
una ballada. 

Ja entrat el vespre, es farà l’Ar-
ribada de la Flama i la lectura del 
manifest. A continuació, s’encetarà 

  Marina Antúnez

Edició del Correllengua 2021, a la plaça d’El Mirador. Enguany, tindrà lloc els dies 7 i 8 d’octubre. || Q. PASCUAL

un concert del grup Cefalòpodes, a 
més d’un sorteig que tindrà com a 
premi un lot de productes de diver-
ses botigues de Castellar. 

Diumenge, dia 16 d’octubre, i  
encara emmarcada també en els 
actes de la CAL Castellar, es pro-
jectarà la pel·lícula Toscana a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont. Es 
tracta d’una comèdia dirigida per 
Pau Durà i protagonitzat per Edu-
ard Soto, Malena Alterio, Pau Durà 

i Francesc Orella, entre d’altres. 
L’argument se centra en el pro-

tagonista, el Santi, que travessant 
en vespa la ciutat i portant a la but-
xaca un pot amb esperma, va cap a 
una clínica de reproducció assisti-
da per fer una in vitro amb la seva 
dona. De sobte, un cotxe el tomba i la 
conductora s’escapa. Incapaç d’en-
gegar la moto, atura un taxi. No dis-
posa de canvi i entra a un restaurant 
que hi ha a prop: el Toscana. Allà, el 

Ramon, el propietari, discuteix per 
telèfon per uns diners –suposada-
ment en negre– destinats a la refor-
ma del local. Quan el Santi li dema-
na canvi, entra el Tomás reclamant 
la liquidació que se li deu. El Ramon 
s’hi nega tot al·legant que el nego-
ci va malament. Llavors, el Tomàs 
treu una escopeta de caça: està de-
sesperat, ha consumit l’atur, ha de 
pagar la teràpia i ha deixat d’enviar 
diners a la Heidi, la seva exparella 
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‘Camí a l’escola’, de Campi Qui Pugui, es va poder veure a l’Auditori Municipal. || CEDIDA

AUDITORI | FAMILIAR

‘Camí a 
l’escola’ 
emociona
Diumenge passat, 9 d’octubre, 
la companyia Campi Qui Pugui 
va actuar a l’Auditori Municipal 
Miquel Pont per presentar Camí 
a l’escola, un projecte molt emotiu 
i multipremiat que parteix del 
documental francès  Sur le chemin 
de l’école. 

A partir de la història de tres 
germanes i de la seva dificultat per 
arribar a l’escola del lloc on viuen, la 
companyia de Castellserà aborda la 
qüestió de la valentia, l’esforç, l’espe-
rança. En molts punts del món, els 
nens i nenes viuen lluny de la seva es-
cola, ja sigui perquè són territoris re-
mots, o indrets amb molta pobresa.

Malgrat tot, perseveren en l’in-
tent de formar-se des de ben pe-
tits en valors, independents, autò-
noms, sense que cap adult els hagi 
d’empènyer.

A l’obra es mostra que, a ve-
gades, aquests nens viuen amb di-
ficultats afegides, com el cas d’una 
de les germanes que va amb cadira 

de rodes, però, malgrat tot, cada dia 
lluiten per tirar endavant i aprendre 
tot el que puguin.

A la societat contemporània 
d’occident, sovint, els infants no 
posen en valor el que tenen, ni els 
adults. Tots plegats ens queixem o 
trobem molèsties a qualsevol cosa 
que ens passa. Aquests infants su-
peren amb escreix la vida, cada dia. 

Camí a l’escola va comptar amb 
pocs espectadors, a causa de la coin-
cidència de la Marxa Infantil de Re-
gularitat, però cal destacar que va 
agradar molt i que, fins i tot, alguns 
dels espectadors es van acostar a les 
actrius al final de l’espectacle per fe-
licitar-les.   ||  M. ANTÚNEZ

L’Auditori Municipal 
acull ‘Una teràpia 
integral’, de Hause 
& Richman 

Dissabte 8, a les 20 hores, l’Auditori 
Municipal acull l’obra Una teràpia 
integral, dels autors i directors 
Cristina Clemente i Marc Angelet. 
Es tracta d’una comèdia “però no 
d’entreteniment, només, no és 
pretensiosa però parla de coses 
molt actuals i vigents”, diu Àngels 
Gonyalons, una de les actrius del 
repartiment, que completen Abel 
Folk, Roger Coma i Laura Porta.

En aquest sentit, l’obra parla de 
la recerca de l’ésser humà per acon-
seguir la felicitat, “la necessitat de 
ser feliços i el camí fàcil que bus-
quem”, apunta Gonyalons. Busquen 
la pau, la tranquil·litat d’allò que no 

Teatre per fer 
una bona teràpia

AUDITORI MUNICIPAL | COMÈDIA

saben gestionar, de les situacions 
enquistades que no els deixen viure. 

L’obra fa riure molt, “ho tenim 
comprovat”. Amb humilitat, Gonya-
lons reconeix que “des del primer 
dia ho hem petat”. També quan, du-
rant un mes, va representar-se al te-
atre Villarroel. 

El muntatge té un denomina-
dor comú, en la resposta del públic, 
“que ens diu que han rigut molt i 
que els ha fet pensar”. I és que l’es-
pectador s’hi podrà veure represen-
tat, en aquests personatges, que són 
molt diferents entre ells. 

A l’argument, són tres perso-
nes que es presenten a un curs de 
pa, però aquest curs té molt més que 
no pas el fet d’ensenyar a fer pa, “és 
com una mena de teràpia i es re-
mouen coses”. 

Els directors, Clemente i Ange-
let, ja van escriure el  text pensant en 
els actors que la representen. “Ells 
comptaven amb Roger Coma, Abel 
Folk i amb mi, i posteriorment 
s’hi va afegir l’Andrea, que ara de 
gira és la Laura”.  El plantejament, 
doncs, ja hi era. Amb el Roger Coma 

Moment de l’obra ‘Una teràpia integral’, que arriba dissabte a l’Auditori Municipal Miquel Pont. || CEDIDA

ja hi havien treballat amb el muntatge 
Lapònia  i també coneixien el Roger 
Coma. “Amb mi encara no hi havi-
en treballat”.

L’Àngels interpreta una dona 
forta i, alhora, vulnerable. “Som per-
sones absolutament reals, el que 
passa és que hi ha moments en què 

la situació es porta al límit”. Els ac-
tors, de seguida van trobar un codi 
que els unia, “per funcionar dins 
d’aquesta obra”. Tots quatre, reco-
neix Gonyalons, tenen molt sentit de 
l’humor i s’entenen. 

A vegades, veure una situació 
dramàtica des de fora, “quan saps 

que ningú corre perill, fa riure”.  
L’obra ja ha fet moltes actua-

cions i encara segueix la gira fins al 
gener. A Barcelona, de cara al 2023  
es reposarà al Teatre Goya al març, 
“tot i que jo ja no hi seré, el meu 
paper el farà Llum Barrera”, con-
clou Gonyalons.

  Marina Antúnez
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Aquest divendres, a les 21 hores, tornen les Jam Session al Calissó, ara, Ca-
lissó Cultural. La proposta pretén donar oportunitat a tots aquells músics 
que vulguin pujar a l’escenari per compartir els seus dots amb el públic. 

El divendres 14, la proposta musical arriba de la mà d’Aleix Cansell 
Trio, amb Aleix Cansell (piano), Pau Cullell (clarinet, clarinet baix i saxo) 
i Oriol Tonietti (bateria i veu). Ens ofereixen una proposta creada a par-
tir de l’entusiasme de tres joves de les comarques gironines. Utilitzant el 
jazz com a punt de partida, els músics busquen allunyar-se de la solemni-
tat que sovint envolta aquest tipus de formacions, oferint-nos un espec-
tacle polivalent i obert a tothom. El 28 d’octubre, la protagonista serà la 
manresana Berta Sala, cantant i pianista.   || M. A.

MÚSICA | CALISSÓ CULTURAL

BIBLIOTECA | PROPOSTA

Jam session al Calissó, aquest divendres

La Biblioteca Municipal Antoni Tort vol visibilitzar la 18a edició del Premi 
Atrapallibres que convoca el Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil 
(ClijCAT) amb l’objectiu d’incentivar la lectura dels més petits. Per acon-
seguir formar tres grups, el servei municipal ofereix la informació neces-
sària per a fer les inscripcions. L’activitat arrencarà al mes de novembre, 
fins al mes de maig.

Està destinat a nens i nenes de 9 anys (primera categoria 0, 10 anys 
(segona categoria) i 11-12 anys (tercera categoria, amb la idea de formar un 
club de lectura que inclou tres trobades per comentar i puntuar el llibre.
Enguany, es proposen les lectures següents: Per als infants de 9 anys, El 
mètode Xof, de Roddy Doyle; Els estels, de Jacques Goldtyn, i Estels i formi-
gues, de Sebastià Serra.  Per a infants de 10 anys,  Les bruixes de Brooklyn, 
de Sophie Escabasse; L’Evie i els animals, de Matt Haigg, i Suna kay, de 
Meritxell Martí i Xavier Salomó. Per a la categoria d’11 i 12 anys, els llibres 
seleccionats són L’Amy i la biblioteca secreta, d’Alan Gratz; El llibre de la 
sort, de Sergio Lairla i Ana G. Lartitegui, i Mira, de Tina Vallès.   || M. A.

Inscripcions al 18è premi Atrapallibres

BREUS

El 18 d’octubre s’obre una mostra de 
grafitis titulada Les parets parlen a 
l’Espai Sales d’El Mirador. “Es trac-
ta d’un tastet de grafitis per intro-
duir la gent a aquest món”, explica 
la grafòloga castellarenca Maribel 
González, que ha coordinat aquest 
projecte amb ARGA (Associació de 
Recerca Grafològica Aplicada).  La 
mostra es podrà veure fins al 4 de no-
vembre i s’inaugurarà oficialment el 

El món del grafiti a la mostra 
‘Les parets ens parlen’

Grafiti fet a Castellar del Vallès. || CEDIDA

La castellarenca Maribel González coordina l’exposició amb ARGA

19, a les 18 h.  Seguirà oberta en ho-
rari d’obertura d’El Mirador, de di-
lluns a divendres. 

En el món del grafiti, sabem 
que, tot sovint, les persones ens tro-
bem parets, fàbriques abandonades, 
vehicles, que estan pintats “però no 
els fem gaire cas, algun ens pot 
cridar l’atenció”, afegeix Gonzá-
lez.  L’exposició pretén explicar el 
món del grafiti perquè la gent tin-
gui consiència d’on ve, què es fa. El 
món del grafiti va de l’art al vanda-
lisme, però tot grafiti ens dona in-

EXPOSICIÓ | INAUGURACIÓ

formació”. En aquest sentit, l’autor 
sempre vol expressar alguna cosa. El 
projecte va començar fa anys. L’As-
sociació ARGA ja fa temps que es 
dedica a la investigació al voltant de 
la grafologia. Bàsicament, està for-
mada per grafòlegs, psicòlegs, pè-
rits judicials i caligràfics, advocats 
i criminalistes. “Fem investigació 
sobre diverses temàtiques, per 
exemple, també dels tatuatges”. 
González aclareix que a través d’un 
tatuatge ells són capaços de saber el 
caràcter d’una persona, “tenint en 
compte que també hi ha la mà del 
tatuador”, igual que la lletra, que 
ens parla de la persona. 

Aquesta vegada, “vam buscar 
grafitis de diverses ciutats, sobre-
tot de Barcelona, i els hem anat 
fotografiant”, recorda González. 
D’entre totes les fotografies fetes, 
se n’han triat unes 60 per a l’exposi-
ció i s’acompanya d’uns textos “que 
parlen, en general, del món del 
grafiti, no s’analitza”. Els grafitis 
expressen sentiments, també bus-
quen la bellesa, a vegades. “Amb el 
grafiti deixes allà la teva emprem-
ta, tenint  en compte que sovint 
pot estar prohibit, pintar parets”. 

Maribel González s’ha encarre-
gat de fer la coordinació de la mostra 
i buscar l’espai. ARGA ha escollit les 
fotos i ha fet el muntatge d’imatges 
i textos. La intenció és que la mos-
tra sigui itinerant. “Comencem a 
Castellar però volem que tingui 
recorregut”. Sembla que l’exposi-
ció podria anar, fins i tot, a Ceuta. 

ARGA té una publicació se-
mestral d’articles d’investigació, on 
González també hi participa. La re-
vista arriba a Catalunya, València, 
Andalusia, Madrid, Castella-Lleó, 
Castella la Manxa, País Basc, Múr-
cia, Astúries, Ceuta, i gairebé per 
tot el país. 

  Marina Antúnez
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L’Alcavot arrenca amb les 
activitats del mes d’octubre
L’1 d’octubre, L’Alcavot Espai 
Cultural va acollir un concert de M. 
Davis, cantant castellarenca. El seu  
estil i repertori viatja pels temes 
més coneguts dels millors cantants 
afroamericans, tot i que  també ofereix 
interpretacions d’altres músics i 
estils. Cançons de Supertramp, Pink 
Floyd, Creedence Clearwater Revival, 
Leonard Cohen, Chicago, Eurythmics, 
Simon and Garfunkel, Bob Marley, 
Rolling Stones i Etta James, entre 
d’altres, es van poder gaudir 
dissabte. L’artista va comptar amb la 
col·laboració  de Marc Casulleras, que 
la va acompanyar en totes les cançons 
amb les seves guitarres (fins a tres de 
diferents) demostrant que mereix un 
recital com a solista. Les melodies, 
acompanyaments i  ritmes que va 
aconseguir amb les seves guitarres 
van ser dignes d’elogi. Una quarantena 
de persones van assistir al concert per 
escoltar-los.  La primavera passada 
ja va actuar a L’Alcavot interpretant 
les cançons del musical dedicat a la 
cantant Amy Winehouse. M. Davis va 
comunicar al públic que, per motius de 
salut, ha de deixar la música.

El diumenge, 2 d’octubre, va tenir 
lloc la presentació d’una nova exposi-
ció d’art a L’Alcavot. L’acte inaugural 
va comptar amb unes 50 persones. En 
aquesta ocasió, es presenta una mos-
tra d’obres de l’artista castellarenc 
Domènec Triviño. L’exposició reuneix 
una vintena de treballs basats en el co-
llage, que formen part de la sèrie “Art 
i lletres”, però en aquest cas ha titulat 
l’exposició Art i natura, ja que les peces 

seleccionades  mostren elements na-
turals com espines de pi, fulles, petites 
branques, etc., que necessitaven d’un 
fons de color que integrés el material. 

L’exposició estarà oberta fins el 
dia 30 d’octubre i l’entrada és lliure.
En el marc dels actes del Correllengua 
2022 s’ha programat un concert del 
grup Els Collons del Pare Rababa. 
El grup musical Els Collons del Pare 
Rababa aprofitarà l’avinentesa per 
dedicar el concert al cantant i artista 
recentment desaparegut Pau Riba. 

Dissabte 8 (20.30 h) i diumenge 
9 (18.30 h) s’ha previst un espectacle 
titulat Cartes de les heroïnes, amb Su-
sagna Navó i Carles Alcoy, basat en les 
Heroides d’Ovidi i ofereix la mirada fe-
menina dels grans herois mitològics. 
Cartes de les heroïnes ens fa arribar, en 
forma de carta, el dolor provocat per la 
traïció, l’abandonament i la rancúnia. 

M. Davis va anunciar a l’actuació de dissabte que per raons de salut deixa la música.  || L’A

ESPECTACLES | TEATRE I MÚSICA

El dijous 13, a les 20.30 hores, es 
recuperen les sessions de S’horabaixa, 
el cicle de cafè-teatre de L’Alcavot. La 
primera sessió anirà a càrrec del grup 
d’havaneres Sa Parranda, format per 
Esteve Domingo (guitarra, veu i direc-
ció musical), Isabel Salvador (veu), An-
toni Sanjuan (acordió) i Joan Martínez 
(guitarra i veu).

I ja dissabte 15 (20.30 h), diumen-
ge 16 (18.30 h), dissabte 22 (20.30 h) i 
diumenge 23 (18.30 h) s’ha programat 
la proposta I tu on la tens?, una comèdia 
esbojarrada plena de situacions diver-
tides i inversemblants. 
Aquest muntatge està presentat per 
la Cia. Alcavot Teatre, formada per 
Gabi Ruiz, Sergi Gil, Sílvia Leiva i Josep 
Fontan. Podeu reservar entrades per 
als espectacles a lalcavot.teatre@
gmail.com o al telèfon 616439985.    

|| M. ANTÚNEZ

Els Amics de les Arenes han comunicat que, des del passat 29 de 
setembre, la Catedral Nova de Lleida acull un recull de Goigs marians i 
ermites entre els quals hi ha uns de l’Ermita de les Arenes. En concret, 
és el que porta per nom Goigs a la lloança de la Mare de Déu de les Arenes 
i forma part de la col·lecció de goigs de Salvador Mesalles. La mostra 
pretén ser una mostra patrimonial de la litúrgia del nostre país. Els 
goigs estaran exposats fins al 23 d’octubre, tots els dies feiners, de 
9.30 h a 13 h, i de 17 h a 19 h. Els dies festius, de 9.30 h a 13 h, i de 17.30 
a 20 h.  || M. ANTÚNEZ

LITÚRGIA | LES ARENES

CECV-AH | PATRIMONI

Goigs de les Arenes a la Catedral de Lleida

El Puig de la Creu serà el centre d’atenció de les Jornades Europees 
de Patrimoni diumenge, 9 d’octubre. Les places ja estan exhaurides. El 
Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història, amb la col·laboració 
de l’Ajuntament de Castellar, els ADF Castellar i els Amics del Puig de 
la Creu, amb el suport del Consell d’Europa i la Comissió Europea, han 
programat un seguit d’activitats matinals que inclouen una caminada 
fins al Puig de la Creu, una explicació històrica dels experts Gemma 
Perich, Ester Planas i Llorenç Genescà i l’aportació de l’arquitecte 
Josep M. Masagué. En una segona part de l’activitat, es podrà visitar 
la torre, la capella i l’hostatgeria, i finalment, es farà un tast de vins 
de la zona a càrrec de la sommelier Clara Antúnez, responsable de La 
Gastronòmica.  

Jornades Europees de Patrimoni, a punt

BREUS
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Exposició ‘Gambasse’, amb il·lustracions de Cristina H. Romero
Del 6 d’octubre al 3 de novembre · Calissó Cultural
Exposició: “Brossa polièdric”
De l’11 al 24 d’octubre a la Biblioteca Municipal Antoni Tort, en horari 
d’obertura de l’equipament · Organització: Diputació de Barcelona i 
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Exposició de graffitis ‘Les parets ens parlen’, de l’Ass. ARGA
Del 18 d’octubre al 4 de novembre · Espai Sales d’El Mirador
Exposició ‘Art i natura’, de Domènec Triviño
L’Alcavot Espai Cultural · Fins al 30 d’octubre de 2022
Exposició de mandales de Rafael Aguilar
Espai Sales d’El Mirador
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
Exposició a càrrec de les escoles Sant Esteve i El Casal
Del 8 al 15 d’octubre al Mercat Municipal, en horari d’obertura de 
l’equipament · Organització: Mercat Municipal
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

agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 7 al 16 d’octubre 222

DIVENDRES 7
21 h - CINEMA
Cinco lobitos
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

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

DISSABTE 8
De 17.30 a 20.30 h – PROPOSTA
Correllengua 2022
Música, lectures, arribada de 
la Flama, lectura del manifest i 
concert de Cefalòpodes
Plaça d’El Mirador
Organització: CAL Castellar, amb el 
suport de l’Ajuntament

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

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

22.30 h - BALL
Nit de ball amb música en viu a 
càrrec del duet Latin Swing
sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball
 
 
 

23 h – MÚSICA
Concert de Petit & Comité
Serendipity Club
Organització: Serendipity

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

DIJOUS 13
De 9.30 a 13.30 h i de 16.30 a 20.30 h 
PROPOSTA
Campanya de donació de sang
Centre Excursionista de Castellar
Organització: Banc de Sang i Teixits
 
 
 
 
 
 
 

19 h - PROPOSTA
Club de lectures de filosofia per 
pensar en el món, 
amb Felicitat Llop
Lectura de La corrosión del 
caràcter, de Richard Sennet 
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

20.30 h – MÚSICA
S’horabaixa: Havaneres amb el 
grup Sa Parranda
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIVENDRES 14
21 h - CINEMA
DocsBarcelona del Mes: Rebellion
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV i L’Aula 
d’Extensió Universitària per a Gent 
Gran

21 h – MÚSICA
Concert d’Aleix Cansell Trio
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 15
De 10 a 14 h - TALLER
Taller d’autoprotecció i suport 
vital bàsic i DEA
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/tallerautoproteccio151022
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Organització: Ajuntament

De 10 a 13 h - JORNADA
Jornada formativa: “Introducció 
als horts d’autoconsum”
Inscripcions a l’a/e 
elshortsdepuigvert@gmail.com, tel. 
636242404
Els horts de Puigvert
Organització: Els horts de Puigvert
 

11.30 h - CONTES
L’Hora del Conte infantil: 
“Castanya va, castanya ve!”
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

20.30 h - TEATRE
I tu on la tens?
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIUMENGE 16 

12 h i 16.30 h - CINEMA
Lightyear
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

18 h - BALL
Ball a càrrec d’Ostres Ostres
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

20.30 h - TEATRE
I tu on la tens?
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

19 h - CINEMA
Cicle Gaudí: Toscana
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

Exposició ‘Gambasse’, de 
Cristina H. Romero
Fins al 3 de novembre 
Calissó Cultural

Dijous 6 es va inaugurar una 
mostra d’il·lustracions de 
Cristina H. Romero  titulada 
‘Gambasse’, al Calissó Cultural. 
L’artista va visitar aquest 
indret de Guinea Bissau fent 
un voluntariat amb la ONG 
Abaraca, on també col·labora 
de manera molt activa. Escenes 
de la quotidianitat plenes de 
vida ens transporten a petits 
moments íntims del poblat 
i són les que es poden veure 
representades a les seves 
il·lustracions. L’exposició 
també té un objectiu solidari.

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 07 EUROPA 
DISSABTE 08 YANGÜELA 
DIUMENGE 09 YANGÜELA 
DILLUNS 10 BONAVISTA 
DIMARTS 11 CASANOVAS 
DIMECRES 12 CASTELLAR 
DIJOUS 13 LLUCH 
DIVENDRES 14 PERMANYER 
DISSABTE 15 FENOY 
DIUMENGE 16 YANGÜELA 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“El que sé de comunicació ho dec a 14 anys de psicoanàlisi. Vaig aprendre que l’entrevistat és un altre tan desgraciat com tu”
Jesús Quintero

@edunardu @tsegui @pastoreta26
Oliveres Juntes i gaudint de l’horabaixa Vallfogona del Ripollès

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

El paisatge vallesà ha canviat moltíssim: on ara hi ha bosc i malesa, fa cent anys hi havia camps de 
vinya i blat, una imatge que s’aprecia especialment en aquesta postal, la número 10 de la seva col-
lecció, que mostra una panoràmica del Vallès des del cim del Puig de la Creu, tema de les Jorna-
des Europees de Patrimoni d’enguany. || AUTOR: DESCONEGUT || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - ARXIU D’HIS-

TÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Vista panoràmica des del Puig, començaments s. XX

penúltima

28/09/2022        
Teresa Prat Artigas · 89 anys
30/09/2022       
M. Pilar Dieste Sarria · 86 anys
01/10/2022  
Teresa Fontanet Pérez · 73 anys
01/10/2022   
Rosalia Callejón López · 97 anys

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

Les arts marcials 
són un estil de vida

‘Sensei’ Kenpo Karate
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Amb cinc anys va començar a practicar kenpo 
karate i més de tres dècades després és un 
dels ‘senseis’ més reputats del món, per on 
volta per expandir la seva experiència 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Positiu
Un defecte que no pots dominar?
Els estats d’ànim
Una persona que admires?
David Menefee
Quin plat t’agrada més?
Carpaccio de salmó
Un músic?
Joaquín Sabina
Un llibre?
‘Mirar a los ojos del lobo’
Una pel·lícula?
‘El último samurai’
Un racó de Castellar?
La plaça mossén Cinto Verdaguer
Un viatge pendent?
Austràlia
Una ciutat?
Pasadena
Un somni?
Jubilar-me a sobre del tatami

”

“

· Com vas arrencar en el món del 
kenpo americà?
Vaig començar amb cinc anys, ja que 
era molt mogut i el meu pare va por-
tar-me a fer karate. Al meu poble, Jódar 
(Jaén),  hi havia tres esports: futbol, ka-
rate i atletisme, i vaig anar perquè esta-
va la meva cosina. No m’agradava gaire 
i anava plorant, però amb el temps vaig 
anar aprenent a diferenciar el kara-
te del kenpo, gràcies al sensei Manuel 
Cuevas, que és com un pare per a mi.

· Quan comences a impartir clas-
ses com a ‘sensei’?
Vaig competir fins als 18, quan vaig 
marxar a estudiar enginyeria a Jaén. 
Allà, per guanyar diners, feia classes a 
cinc alumnes d’una escola. Quan vaig 
acabar la carrera, vaig anar a treballar 
a França i a Tarbes, gràcies a un amic, 
vaig ensenyar en la caserna als militars 

del poble durant més d’un any. Poste-
riorment, a Madrid, vaig entrenar i 
fer classes amb el sensei Ángel Picó, 
una de les persones que fa més temps 
kenpo americà al país. Després vaig ar-
ribar a Barcelona per un canvi de feina. 
Aquí vaig adonar-me de la importància 
d’aquest esport per a mi. Després d’un 
temps sense practicar-ho, un amic va 
explicar-me que a Blanes feien kenpo 
i el vaig poder practicar de nou. Quan 
vaig arribar a Castellar a viure vaig 
muntar el club, començant a l’Emili 
Carles Tolrà, fa uns 11 anys.

· Normalment, tothom parla me-
ravelles dels ‘senseis’.
Una de les coses més importants que 
ensenyen les arts marcials és el res-
pecte. El sensei no t’ensenya només a 
moure’t, t’ensenya valors. Fa tota la 
vida que aprenc dels meus senseis i 
m’han ensenyat coses que em servi-
ran per a tota la vida. Frank Trejo era 
de la guàrdia personal d’Elvis i ell va 

ser un referent molt rellevant per a mi. 
Tot i estar en cadira de rodes i sense 
cames, quan era als EUA, anàvem a 
entrenar cada dia i sempre apreni-
es coses noves. Quan va morir, vaig 
començar a seguir a Menefee a Ca-
lifòrnia. Avui dia, encara parlo amb 
ell quan tinc problemes en la vida di-
ària. És molt important triar bé el sen-
sei i congeniar amb ell, ja que són una 
bona referència.

· Les arts marcials són un estil de 
vida, més que un esport?
En entrar al gimnàs hi ha unes normes: 
has de saludar tothom. Això és un estil 
de vida, perquè després ho apliques  a 
la vida. Això no passa en altres esports. 
En futbol, per exemple, quan ho deixes, 
s’acaba. En les arts marcials, quan et 
treus el quimono continues tenint uns 
hàbits, uns costums i el respecte no es 
perd mai. Jo soc sensei a temps complet, 
no puc fer segons quines coses perquè 
soc l’exemple per als meus alumnes.

· Segurament tot això és el que 
no es coneix de les arts marcials.
Si vas pel carrer i agafes un paper del 
terra no li crida l’atenció a ningú, en 
canvi si hi ha una baralla, hi haurà 
un cercle de 30 persones. Sempre 
criden l’atenció les coses dolentes, 
passa en tot.

· Ets enginyer i ‘sensei’. Li xoca 
molt a la gent?
Moltes vegades. Quan em pregunten 
en què treballo, s’esperen que sigui vi-
gilant de seguretat, porter de disco-
teca o una feina semblant. Les arts 
marcials no són per a qualsevol, s’ha 
de filtrar qui entra i qui no. En les pri-
meres classes analitzes sempre l’usu-
ari i en algunes ocasions has de ne-
gar-te a ensenyar a algú. No pots en-
senyar a qualsevol boig.

· Com veus el nivell a Castellar?
Hi ha tres escoles, el Taekwondo World, 
el Kyokushyn i el Kenpo. El Kiko és un 

referent a nivell nacional, amb una de 
les millors escoles de Catalunya. A la 
Patri del Kyokushin li dec molt, ja que 
ens han ajudat molt. El nivell és molt alt. 

· Avui dia et dediques a impartir 
classes arreu del món.
Tinc la sort de poder viatjar pel món 
ensenyant el que més m’agrada, no puc 
demanar més. Faig seminaris en dife-
rents països com Grècia, Itàlia, Fran-
ça, Estats Units, etc. L’enfocament és 
totalment diferent, ja que normalment 
ensenyes a forces especials, com a Grè-
cia, on els coneixements que transmets 
serveixen perquè aquestes persones 
puguin salvar la seva vida.

· Com s’arriba a tenir un nivell com 
el teu amb un 6è dan?
Amb treball i constància. La gent vol 
premis regalats i això no existeix. Això 
t’ha d’agradar molt. El treball, la cons-
tància i la disciplina són indispensables 
en la vida.  

 Albert San Andrés


