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El ple aprova un
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Gràcies, mestres!
Castellar recupera el merescut homenatge a mestres i
professors que s’han jubilat en els darrers tres anys

El darrer acte de reconeixement al professorat de Castellar que es jubilava es va fer abans de la pandèmia. En la imatge de dimecres, les autoritats polítiques amb el grup de docents ja retirats. || Q. PASCUAL
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Ester Rivera, directora adjunta dels Serveis Territorials Educatius del Vallès Occidental, va subratllar que “honora l’Ajuntament de Castellar que tingui ganes de fer actes com aquest i tenir cura de les persones”. || Q. PASCUAL

La més noble de les professions
Castellar reconeix una
trentena de mestres
i professors jubilats
entre el 2019 i 2022

Cristina Domene

El 13 de març del 2020 el professorat i
els mestres van marxar a casa seguint
les indicacions del govern per contenir
la propagació del coronavirus. Pensaven que tornarien després de Setmana Santa, una vegada passat el confinament corresponent, però molts d’ells, a
qui els tocava jubilar-se aquell any, ja no
van tornar. Després d’anys de feina vocacional, no van poder acomiadar-se dels
seus alumnes, de les seves aules i per
aquest motiu precisament, l’acte d’homenatge al professorat i mestres jubilats
entre els anys 2019 i 2022 organitzat per
l’Ajuntament de Castellar prenia una especial rellevància.
Un centenar de persones entre homenatjats i acompanyants es van reunir
dimecres a la tarda a l’Auditori Municipal
Miquel Pont: “Fa goig retrobar-nos tres
anys i mig després, uns anys que han
estat extremadament estranys, però
que han servit per mostrar totes les
nostres fortaleses”, va recordar Joan
Creus, regidor d’Educació i encarregat

30
HOMENATJATS

és el
professorat
jubilat entre
l’any 2019 i
2022

d’obrir els parlaments. Després de fer
pujar una per una les persones reconegudes i de fer-los lliurament d’un dibuix
d’Antoni Costa, va ser el moment d’escoltar les paraules de dos dels professors. Josep Blasco, exprofessor de l’Institut Puig de la Creu, va afirmar que la
capacitat d’educar és la capacitat de
transmetre valors i destreses als alumnes. “Estareu d’acord amb mi que la
nostra és una de les professions més
apassionants dins l’entramat de les
relacions socials”. Va destacar la sort
de fer la tasca en un municipi com Castellar del Vallès, on és habitual trobar-te
al carrer els alumnes que han passat per
les teves classes. “És un plaer comprovar que molts exalumnes són persones
excel·lents, de gran qualitat humana
i bons professionals. Potser en poblacions més grans aquesta constatació
és més complicada, però a Castellar
és complaent”. El professor, “però” va
aprofitar l’oportunitat per ser crític i recordar que en l’exercici de la seva professió ha hagut de viure cinc o sis plans
d’educació diferents: “De vegades, elaborats amb criteris dubtosos i poc estables en el temps”. Per aquest motiu
no va voler marxar sense fer una reivindicació: “La Generalitat ha de fer més
exercici d’adaptació a la realitat dels
centres en relació amb la seva autonomia. És una balança entre els recursos i les exigències”.
El relleu en el faristol el va agafar
Xavi Carceller, exdirector de l’Escola
Mestre Pla, que va iniciar el parlament

reivindicant que un professor ho serà tota
la seva vida, malgrat que l’edat l’obligui a
allunyar-se del deure diari de fer classe.
A la paraula vocació, tan arrelada a l’ofici
de mestre, el Xavi li dona una volta: “Jo
diria més aviat motivació per la feina i
per adquirir un compromís pels alumnes”. Per a ell, com per a molts altres, el
comiat –sense saber que s’estava produint- va ser agre: “La pandèmia ha estat
un entrebanc molt gran. Vaig marxar
el 13 de març i no vaig tornar mai més.
Va ser una mica trist”.
Precisament a aquest moment va
fer referència Ester Rivera, directora
adjunta dels serveis territorials del Vallès Occidental del Departament d’Educació de la Generalitat. “Honora l’Ajuntament que tingui ganes de fer actes
com a aquest i tenir cura de les persones. Tots els mestres es mereixen l’acte,
però especialment el professorat que
va tenir un tancament dramàtic. Vam
partir molt per aquella promoció que
es va jubilar de manera tan brusca”. Rivera, que va confessar que portava la vocació de mestra a les venes, va comparar
l’educació amb l’art. “És una artesania
fina, delicada, com l’orfebreria. Cada
alumne és especial i li heu donat el lloc
que necessitava. Els mestres veieu el
que hi ha d’especial dins de cadascun
d’ells i feu el possible per treure-ho”.
La cloenda va arribar de la mà de
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, que
va iniciar el seu parlament recordant les
paraules de José Mujica en el primer discurs com a president d’Uruguai: “Edu-

cació, educació, educació i una altra
vegada educació. Els governants haurien de ser obligats tots els matins a
omplir pàgines escrivint 100 vegades
m’he d’ocupar de l’educació, perquè en
l’educació s’anticipa el rostre de la societat que vindrà”. Giménez es va adreçar
als homenatjats agraint-los haver estat
figures clau en el desenvolupament d’infants i joves que han passat per les seves
aules: “Amb el vostre esforç diari heu
treballat per aconseguir una societat
més educada, comprensiva, igualitària
i justa”. L’alcalde va afegir que calia donar-los les gràcies públicament. “Podeu
sentir-vos orgullosos de la vostra feina.
Planteu llavors per construir una societat millor i aquest és el millor reconeixement que us en podeu endur”.
De la trentena de professors, professores i mestres que s’han jubilat entre
els anys 2019 i 2022, una vintena van ser
presents en l’acte de reconeixement. La
resta, va excusar la seva presència, però
també van ser-hi d’alguna manera: en el
recull de fotografies que es van projectar.
Així com l’inici va acollir dues interpretacions de Joan Barranca, professor
de guitarra de l’Escola Municipal Torre
Balada, acompanyat de l’alumne Àlex
Monràs, la cloenda també va voler crear
un ambient distès. Per aquest motiu, els
assistents a l’acte es van desplaçar fins a
la Sala Polivalent d’El Mirador, a on van
poder gaudir d’un refrigeri elaborat per
alumnes de l’escola d’educació especial
Xaloc mentre compartien felicitacions i
anècdotes viscudes, durant tants anys, a
les seves estimades aules.
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Nou rumb per
a un Calissó
més cultural
Cal Calissó engega una nova etapa, coincidint
amb un canvi de concessió de l’equipament,
de la mà del promotor cultural Dani Coma
Cristina Domene

Cal Calissó, el bar ubicat als antics
safareigs públics de Castellar del
Vallès, engega una nova etapa
gràcies a un canvi de concessió.
L’espai, a banda de funcionar
com un establiment gastronòmic,
posa ara l’accent en la cultura. El
promotor cultural Dani Coma agafa
el relleu de Jordi Rocabert i serà el
nou encarregat de Cal Calissó i del
bar de la Sala Blava. “Vaig decidir
emprendre aquesta aventura
perquè jo necessito projectes
grans i importants per liderar,
i un cop acabat Macedònia, he
estat dos anys fent classes i prou,
dirigint, que ja m’agrada, però
necessitava un projecte vinculat
a la cultura, que em motivés”,
explica Coma.
Entre comandes de cafès i
converses amb proveïdors, el nou
encarregat de l’espai assegura
que si a Cal Calissó no es pogués
fer una programació cultural, mai
s’hauria decantat per un bar. Per
això, aposta per crear un espai de
trobada per a totes les edats on
amics i famílies puguin gaudir d’una
àmplia oferta cultural, musical i de
retransmissió esportiva. “Vull que
tothom tingui la sensació que si no
saben on anar, poden venir aquí,
un espai que està sempre obert,
i que d’altra banda, el fet d’estar

vinculat a l’Ajuntament i al poble
ha de respectar els veïns, ha de
viure en comunitat”.
La programació cultural
reprèn el swing cada segon
diumenge de mes a la plaça per fer
vermuts, cada divendres hi haurà
música en directe, amb les Jam
Sessions i dos divendres al mes amb
actuacions d’artistes emergents:
“Per exemple, alumnes meus del
Liceu, d’escoles de teatre musical,
gent vinculada al món de la música
que em coneix a mi o jo els conec a
ells, anirem a buscar jazz i blues
perquè és una música que a mi
em transmet molt més en directe
i també farem programacions
puntuals com màgia o, per Nadal,
muntar projectes transversals,
que hi hagi espai per a famílies,
per a amics, per a joves...”.
Quant a la retransmissió
d’esports, la pantalla ja s’ha estrenat
amb alguns partits de la Champions
League i el clàssic Madrid-Barça
de diumenge passat, però “es
programarà el que la gent demani:
futbol, bàsquet, hoquei”, afirma
el promotor.
En un espai cultural no
poden faltar les exposicions, tot
i que en aquest àmbit Coma ha
hagut de demanar consell perquè
és un terreny que desconeix: “La
galerista d’art Neus Segalés
posa el criteri a l’hora de triar
qui exposa. Cada mes hi ha una

La proposta de Cal Calissó per als divendres al vespre atrau molta gent que vol gaudir de la música en directe. || CEDIDA

mostra diferent. Vam començar
amb Josep Maria Massagué i
ara seguim amb Gambasse, de
Cristina H. Romero, que ha estat
a Guinea Bissau i fa un retrat de
les nenes regalades”.
un lloc per fer un tiberi

Tenir un espai cultural i divers al
mig de la vila està molt bé, però
no podem oblidar que els antics
safareigs ara són un lloc dedicat a
la restauració, per aquest motiu,
també s’ha donat un impuls al
vessant gastronòmic. “Tinc
la sensació que la gent havia
descartat una mica el Calissó com
a espai on podies anar a menjar.
No pretenem ser un restaurant,
però sí que volem ser un bar on la
gent pugui fer un entrepà ràpid
si cal, però que també s’hi pugui
atipar i gaudir menjant coses amb
gust. Tenim una sèrie de torrades
molt bones i l’apartat de tapes,
de manera que hi ha oferta per
venir a sopar un divendres o un
dissabte i per venir a dinar entre
setmana, que és una cosa que ens
agradaria, que la gent pensés en
aquesta opció”.
També s’hi podrà descobrir
l’estrella de la casa, el Mut, que
enriquirà qualsevol vermut i les
braves en honor a la fonda Sant
Jaume. “Un dels dies que més ens
agrada obrir és diumenge, que
fem un horari més reduït, de 10 a

Dani Coma, a Cal Calissó, durant l’entrevista a ‘L’Actual’. || C. DÍAZ

15 hores, obrim per fer vermuts.
Volem que el Mut sigui bandera de
l’espai igual que també volem que
la gent conegui i vingui a provar
les patates Calissó, que són un
humil homenatge al bar Sant
Jaume i hem intentat imitar la
salsa que posaven. I tothom que
l’ha provat de la meva edat diuen
que els transporten allà”.
Els projectes de Coma són

ambiciosos, i no descarta que
Castellar esdevingui un punt de
referència cultural a la comarca.
“Si hem posat un logotip al
darrere de l’escenari és perquè
volem que tots els artistes es
facin una foto, que es creï una
imatge reconeixible, com passa
a les sales Voilà!, a Manresa, o a
Razzmataz, a Barcelona”, afirma
el promotor cultural.
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Salut mental, una prioritat comunitària
Suport Castellar celebra el Dia de la Salut Mental amb diverses conferències i tallers, i el festival SOM Salut Mental
Rocío Gómez

Suport Castellar SM fa gairebé un
quart de segle que es va fundar a
Castellar del Vallès, el 1998. L’entitat
sense afany de lucre, que treballa
activament per trencar l’estigma de
la salut mental i per oferir un espai
de formació i un punt de trobada per
a les persones amb problemes de
salut mental i per a les seves famílies,
es troba en un moment de plena
efervescència i creixement.
Aquest mes d’octubre, en el
marc del Dia Internacional de la
Salut Mental, han organitzat diversos
tallers i conferències obertes a tota la
ciutadania, un mes que clourà amb
la celebració del festival SOM Salut
Mental. L’espectacle tindrà lloc el 5
de novembre a l’Auditori Miquel Pont
a partir de les 19 h. Cristina Torras,
presidenta de Suport Castellar
SM, explica que el festival aplegarà
diverses entitats culturals de la
vila que pujaran dalt de l’escenari.
SOM Salut Mental es tracta d’una
proposta artística multidisciplinar
“que demostra la riquesa de la
diversitat i sobretot el poder de
la cultura com una eina més per a
l’inclusió social, com un llenguatge
universal”, constata. L’espectacle es
farà amb un format de taquilla inversa
per recaptar recursos per a l’àmbit de
la salut mental a Castellar.
D’altra banda, cal destacar que

La catedràtica d’infermeria en salut mental de la UB, Teresa Lluch (esq.), amb la presidenta de Suport Castellar, Cristina
Torras, en una de les conferències del Dia Internacional de la Salut Mental que ha organitzat l’entitat castellarenca. || R. G.

Suport Castellar SM ha programat
diverses conferències amb un gran
èxit de participació, com la xerrada
Consells per cuidar una salut mental
positiva, a càrrec de la catedràtica
d’infermeria en salut mental de
la UB, Teresa Lluch, o una sessió
de meditació i ioga de bracet amb
l’associació Tothicap, entre altres
activitats. De fet, el 29 d’octubre
Suport Castellar SM s’aproparà als
més joves i participarà en la proposta
de lleure Pati Obert que organitza
Creu Roja a l’Espai Tolrà. Per celebrar
el Dia Internacional de la Salut Mental,
l’equipament acollirà un torneig de

tenis taula i l’exposició de còmic Escat
i mat. Històries de superació, que ha
elaborat Suport Castellar SM. “Dos
usuaris del grup Amb Experiència
Pròpia, que formen part de Suport
Castellar, amb facilitat per dibuixar,
han creat una història de vida
en còmic, i la divulgaran al Pati
Obert”, detalla Torras. La presidenta
de l’entitat concreta que aquesta no
és l’única activitat que fan adreçada
als adolescents sinó que durant tot
el curs visiten els instituts de la vila
en sessions de sensibilització però
també per oferir-los recursos en cas
que “detectin que alguna cosa no

encaixa, perquè demanin ajuda.
Això és fonamental”.
De fet, segons les dades
publicades per Salut quant a aquest
col·lectiu en referència al Codi de
Risc del Suïcidi de la Generalitat, el
2021 aquesta va ser la segona causa
de mort entre les persones de 15 a 29
anys. L’impacte de la pandèmia també
ha estat determinant. A Catalunya
han augmentat un 27% els intents
de suïcidis en adolescents. L’Àrea
de Salut Mental de l’Hospital Sant
Joan de Déu va detallar en un informe
del 2021 que el 47% de les urgències
en joves estan relacionades amb la

salut mental. El European Journal of
Public Health del 2019 va xifrar entre
35%-57% els joves que no demanen
ajuda o tractament per culpa de
l’estigma de la salut mental. “És
una qüestió que cal posar sobre la
taula”, remarca Torras, que apunta
que les xarxes socials són un bon canal
per arribar a aquest col·lectiu. Així,
La Marató de TV3 de l’any passat
es va dedicar a l’àmbit de la salut
mental, un sector amb una evident
falta de recursos. “Arribem on
l’administració pública no arriba,
però nosaltres hem aconseguit
diverses subvencions i el suport de
l’Ajuntament de Castellar”, afegeix.
A hores d’ara Suport Castellar
SM compta amb un centenar de
socis i una trentena de voluntaris,
per tirar endavant projectes com el
Club Social, que es va crear el 2003
i és un dels puntals de l’associació
“perquè afavoreix la socialització,
la creació de vincles entre els
usuaris i la seva autonomia”. En
aquesta línia, Torras subratlla que
des del 2010 l’entitat disposa d’un pis
supervisat on viuen dues persones.
“El treball en xarxa de les entitats
també és fonamental, i és positiu per
al conjunt de la societat. A banda
d’entitats culturals col·laboren
amb Suport Castellar SM diverses
entitats esportives”, explica. Perquè,
com recorda Cristina Torras, tenir
cura de la salut mental ha de ser una
prioritat comunitària.

L’AULA | CONFERÈNCIA

Molt per fer malgrat l’auge del futbol femení
La periodista Anna
Ballbona i Puig va
presentar el seu llibre
‘Elles competeixen’ en
les sessions de L’Aula
La setmana ha començat amb la
notícia que la jugadora del Barça,
Alèxia Putellas, ha guanyat per
segona vegada consecutiva la Pilota
d’Or, el guardó més important per a
un futbolista en l’àmbit individual. És
un símbol del bon moment que viu el
futbol femení, però el cert és que una
flor no fa estiu.
Justament, aquesta va ser una
de les premisses al voltant de les
quals va girar la conferència d’Anna
Ballbona en la darrera sessió de
L’Aula, dimarts passat. La periodista
va presentar a l’Auditori Miquel Pont
el llibre Elles competeixen, publicat
per Ara Llibres aquest any. És el seu
primer llibre de no-ficció. El 2020 va

guanyar el Premi Llibres Anagrama
per la novel·la No soc aquí.
Quant a Elles competeixen,
s’erigeix com un debat obert sobre
l’esport femení des d’un vessant
social, cultural, històric i feminista,
per posar damunt la taula, mitjançant
un estil literari, els eterns reptes a
assolir. La conferenciant va explicar
que per documentar-se va entrevistar
una trentena d’esportistes de diverses
generacions i esports, com el rugbi,
l’handbol, el patinatge i l’hoquei, i
evidentment el futbol.
La ponent va relatar com
la majoria de les protagonistes
coincidien en les mateixes
reivindicacions i problemàtiques,
amb experiències semblants tot
i la distància generacional i de
pràctiques esportives. Els pitjors
horaris, condicions i materials per
entrenar, sous més baixos que els
homes en la mateixa categoria,
obstacles per progressar i, en
definitiva, una desigualtat que
encara es continua perpetuant, són
alguns dels obstacles que relaten les

esportistes entrevistades.
En referència al sostre de vidre
en l’esport femení, la periodista va
subratllar que un dels condicionants
més importants és “qui comanda el
relat, com s’explica i què s’explica”.
“La crisi de la selecció femenina de
futbol d’Espanya no s’ha vist com
que les jugadores prenen les regnes
de la seva carrera”, va dir. “Algunes
finals esportives femenines no
es retransmeten als mitjans de
comunicació”, va lamentar. En
aquesta línia, la ponent va criticar la
manera esbiaixada en què es percep
l’esport femení com si fos de “segona
divisió”. Els prejudicis envers la
professionalitat i la qualitat del joc
malauradament encara són el pa de
cada dia. “Sembla que la manera
de jugar dels homes ha de ser la
universal, i per exemple l’estil
del futbol femení és més tàctic,
sense tantes faltes, amb més
estratègia, més net”, va lloar. “No
es planteja una altra manera de
jugar i es continua comparant amb
el masculí”, va lamentar. “Tot i ara

Anna Ballbona, dimarts passat, a la conferència de L’Aula. || J. MELGAREJO

tenir més referents, no podem dir
que tot va bé, perquè no és veritat.
Hem de tenir memòria, hi ha hagut
altres pioneres. A Barcelona
92 semblava que tot estava fet i
després va venir un llarg desert”,
va remarcar.
D’altra banda, la convidada va
recordar que, en l’àmbit de l’esport,

els aspectes relacionats amb cos de
la dona i la seva salut, situacions
que poden afectar directament
el seu rendiment i condicionar la
seva carrera professional, com la
menstruació o la maternitat, “es
viuen com una cosa domèstica”,
a porta tancada, com una qüestió
menor. || ROCÍO GÓMEZ
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Vacuna contra la Covid als majors de 60

Curs per a
cuidadors no
professionals

El Casal Catalunya
i el CAP continuen
la campanya de
vacunació doble
contra la grip i la Covid
Redacció

Dimarts passat els responsables
sanitaris de Castellar del Vallès
van començar a vacunar contra la
Covid-19 els majors de 60 anys del
municipi. El Casal Catalunya, però
també el CAP Castellar, està rebent
ja les primeres persones majors de
60 anys que es volen posar la quarta
vacuna contra la Covid-19. De fet, a
principis de mes la prioritat eren
els majors de 80 anys, les persones
vulnerables, els professionals
sanitaris i les persones grans que
viuen a residències. Ara s’amplia
la població amb l’objectiu de reduir
contagis de risc de la variant
òmicron, la dominant dels darrers
mesos de pandèmia.
Enguany, la campanya
de la grip i de la dosi de record
de la vacuna contra la Covid-

Una parella de castellarencs, dels primers vacunats majors de 60 anys. || J. MELGAREJO

19 es desenvolupen alhora amb
l’objectiu de disminuir al màxim la
incidència dels virus en els grups
de risc. Les dues vacunes eviten
notablement que les persones
que se n’infectin desenvolupin de
manera greu la malaltia, de manera
que es redueixen hospitalitzacions
i ingressos a l’UCI. Per aquesta raó,
és molt important que els col·lectius
de risc es vacunin contra la grip i
amb la dosi de record de la vacuna
contra la Covid-19.
Cal tenir en compte que
Catalunya ha patit un centenar
d’ingressats més per Covid-19 en
una setmana, xifra que suposa un
total de 540 hospitalitzats. Són
dades d’entre el 10 i el 16 d’octubre.
Hi ha 16 pacients a les UCI –tres
més que la setmana passada– i
s’han notificat 9 morts en aquell
període (set d’ells de més de 80
anys). De moment, les autoritats
sanitàries consideren que aquesta
pujada encara no es pot considerar
com les onades pandèmiques
anteriors, però tots assumeixen
que hi ha un augment de casos que
continuarà durant les pròximes
setmanes. Ara, el sistema sanitari
està detectant uns 5.000 contagis
setmanals a tot el país.

La fundació AVAN Neurologia, amb
el suport de l’Ajuntament, organitza
un curs que s’adreça a persones
cuidadores no professionals que
tenen cura de persones en situació
de dependència per una malaltia
neurològica. És una formació
de sis sessions, impartida per la
neuropsicòloga de l’AVAN Anna
Ruiz, que començarà divendres 21
d’octubre, de 10 h a 12 h. Durant sis
divendres, fins al 25 de novembre, la
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
acollirà aquest curs, en què s’oferiran
recursos i tècniques per facilitar
les tasques de la vida quotidiana.
La proposta també s’articula
com un espai que possibilita
l’expressió de sentiments, emocions
i preocupacions associades a les
tasques de cura, amb la finalitat de
millorar la qualitat de vida de les
persones cuidadores. El curs vol
oferir suport emocional i psicològic
per reduir l’impacte negatiu de la
cura que poden experimentar
les persones cuidadores no
professionals. La inscripció és
gratuïta i es pot formalitzar a
través de diversitatfuncional@
castellarvalles.cat. || REDACCIÓ
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El ple del pressupost tanca el mandat
quan tenim urgències sanitàries”.
En el debat posterior, la tinent
d’alcalde d’Economia va voler respondre
l’oposició que l’Ajuntament compta
amb uns pressupostos fets “amb rigor,
prudència i criteri”, característiques
que permeten “mantenir la despesa
i els programes socials congelant
l’IBI i fer importants inversions que
obren una escletxa d’optimisme en un
entorn que és molt hostil”. Rafa Homet
(ERC) va voler “aigualir” la intervenció
de Rivera: “Parla de bona gestió i
augment de recursos, però es deixen
diners sobre la taula quan es podien
fer moltes polítiques enfocades a la
població més vulnerable”.
serveis de neteja

Yolanda Rivera, al centre de la imatge, s’adreça al ple per explicar els pressupostos de l’any 2023 en la sessió de dimarts passat. || J. MELGAREJO

Som de Castellar - PSC
va comptar amb el
vot favorable de Cs.
ERC, Junts i la CUP hi
van votar en contra
J. G.

Amb la sensació que el mandat
municipal estava gairebé arribant a
la seva fi –al maig es convoquen les
eleccions municipals a tot el país–, l’equip
de govern va aprovar els pressupostos
per a l’any 2023 amb el suport del
regidor de Cs i el vot contrari dels altres
tres grups de l’oposició (ERC, Junts i la
CUP). Abans d’encetar un debat que va
ser poc intens si es compara amb anys
anteriors, l’alcalde, Ignasi Giménez, va
voler fer una introducció assenyalant
que han estat uns pressupostos
“molt difícils de confeccionar”.
“Les administracions locals vivim
moments de dificultats per la situació
d’incertesa econòmica, la pujada
de l’IPC que afecta el conjunt de
contractes i també la pujada de
preus dels subministraments, com
l’energia”, va detallar Giménez, que
justament va voler posar en valor que
la proposta pressupostària s’ha fet
“sense incrementar l’esforç fiscal
a la ciutadania”. De fet, aquesta va
ser la qüestió més destacada per la
tinent d’alcalde d’Economia, Yolanda
Rivera, en l’explicació dels comptes i
ordenances previstes per a l’any que ve:

el fet que no s’incrementi cap impost
directe. “Presentem un pressupost
de 31 milions, amb un increment d’un
14% respecte al 2022 i que compta
amb un 48% que són transferències
supramunicipals”, va resumir Rivera,
que també va voler recordar que “hem
tingut un mandat marcat per una
pandèmia i ara per una guerra, i
hem demostrat solvència i rigor per
gestionar les finances i ara poder
afrontar inversions com la piscina
descoberta o la urbanització del solar
de la Playtex”.
L’única formació que va donar
suport als pressupostos va ser la de
Ciutadans. El seu regidor, Matías de
la Guardia, va celebrar la decisió “de
no apujar l’IBI, fet que nosaltres
hem demanat reiteradament i que
aquest any per primera vegada en
molts anys es congela, i en paral·lel
es mantenen els programes socials i
les inversions, motiu pel qual donem
un vot de confiança als comptes”.
Finalment, el regidor de Cs també va
valorar positivament l’augment de la
plantilla de la policia local i la dedicació
de més recursos al manteniment i neteja
de la via pública.
La resta de grups, amb matisos,
es van inclinar pel no tant en la votació
dels comptes com en les ordenances.
El portaveu d’ERC, Rafa Homet, de
seguida va anunciar el vot en contra.
“No s’han fet els deures de reformar
la plantilla per poder fer front a un
moment pressupostari com aquest,
només cal veure les liquidacions
dels comptes dels anys anteriors
per la incapacitat de dur a terme

31
MILIONS

És la xifra
total dels
pressupostos
aprovats per al
2023, els més
expansius de la
història

licitacions”, va explicar Homet. El
portaveu republicà va qualificar els
comptes de “molt conservadors i
profundament continuistes”. L’aposta
d’ERC, en canvi, consisteix en un canvi
de model de l’administració local i a
afrontar projectes com la instal·lació
de calderes “per alliberar-nos de
molta despesa energètica” o haver
ja introduït canvis en la recollida de
residus perquè el cost actual ja suposa
“dues terceres parts del que recapta
el municipi de l’IAE dels polígons”.
Rafa Homet també va subratllar que
“s’acaba el mandat sense una mirada
feminista als pressupostos quan
l’any passat s’havia acordat, que en
aquests comptes hi hauria impacte
de gènere”.
El portaveu de Junts, Pau
Castellví, va lamentar la manca de
temps per explorar possibles acords i
va anunciar el vot negatiu. Segons va
dir, el problema principal de la gestió
municipal és “poder implementar el
que pressuposten”. Per a Castellví,
és una bona notícia “congelar l’IBI,
per fi, però és un error no rebaixar
la plusvàlua i alguna altra taxa”.
Finalment, Marga Oncins, regidora
de la CUP), va donar “arguments
ideològics” en la decisió de votar
‘no’. “En comptes de seguir
externalitzant serveis, s’hauria de
remunicipalitzar”, va dir. Oncins
també va criticar que els pressupostos
fossin “per al dia a dia i continuistes”
i va recordar com a assignatures
pendents que “tenim un poble que fa
marxar els joves i que no cuida el petit
comerç i que ens fa anar a Sabadell

Una de les sorpreses del ple va ser que
dins de les qüestions sobrevingudes,
l’equip de govern va portar una
ampliació del servei de neteja xifrat
en més de 334.000 euros –concessió que
encara té un parell d’anys de vigència–
per incorporar el servei de recollida
porta a porta comercial a l’Illa del
Centre i trams de carrers adjacents,
va detallar el regidor de Via Pública,
Pepe Leiva. També s’incorpora una
escombradora amb aspiració dual i
dos treballadors per al servei de neteja
viària. Segons va argumentar Leiva, la
proposta pretén “redimensionar el
servei de neteja”. Com va passar en
el debat de pressupostos, tret de Cs, la
resta de l’oposició va mostrar-se crítica
amb la proposta tant per la forma com
pel fons, tot i que aquesta vegada Junts
va optar per l’abstenció. “Si hi ha marge
d’ampliació del contracte, aquesta
proposta obre moltes derivades”, va
dir Homet (ERC) i va posar com a
exemple que també “es podria haver
introduït recollida selectiva en alguns
sectors del municipi”. Junts també
va criticar el poc marge de temps per
estudiar la proposta, “fet que genera
moltes preguntes”, va dir Castellví.
Finalment, Oncins (CUP) va dir que
pel seu caràcter assembleari feia
impossible valorar amb tan poc temps
la proposta, però sí va dir que la qüestió
dels residus a Castellar requereix “un
estudi profund i de consens per
tirar endavant les propostes que
s’adoptin”.
Ja al final del ple, en l’apartat de
precs i preguntes, el portaveu de Junts
va preguntar a l’equip de govern sobre
un possible projecte de construir un
gran equipament esportiu de tennis
d’elit promogut per la figura mundial
Andy Murray a Can Borrell, amb
una inversió milionària. El portaveu
de l’equip de govern, Joan Creus, va
explicar que la proposta va passar a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de
Barcelona –institució competent en la
qüestió–, que ho va descartar perquè
es tracta de sòl no urbanitzable. “La
propietat dels terrenys era conscient
de les dificultats existents”, va
matisar Creus.
Abans del ple, es van llegir dues
declaracions institucionals amb consens
municipal: el manifest de cada any de
suport al Correllengua i una declaració
de suport a les dones iranianes.
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ERC homenatja Lluís Companys en
el 82è aniversari del seu assassinat
ERC Castellar va homenatjar
un any més la figura de Lluís
Companys, pel 82è aniversari del
seu assassinat. Va ser dissabte
passat al vespre, a la plaça del
municipi batejada amb el nom
del president de la Generalitat
republicana, executat el 15
d’octubre de l’any 1940.
Una comitiva formada per
més d’una vintena de persones
va sortir a les 19.30 h de la plaça
del Mercat i va avançar fins a
la plaça de Lluís Companys. La
presidenta de la secció local del
grup municipal, Silvia Nicolàs, va
donar la benvinguda als assistents.
De forma solemne i en un absolut
silenci, es va llegir el manifest
que el polític republicà Ernest
Maragall va escriure en honor a
l’homenatjat: “Companys era el
reflex dels nostres anhels de
llibertat nacional i d’esperança
de justícia social”, apuntava
l’escrit. A continuació, el membre
local d’ERC Carles Miró va llegir
part de la sentència condemnatòria
per part d’un consell de guerra
sumaríssim que es va celebrar

22 OCTUBRE | CASTELLAR PER LES LLIBERTATS

Conferència sobre el fenomen del Niño
La castellarenca Montse Ribell, que es dedica a la divulgació de
l’astronomia des de l’Agrupació Astronòmica de Sabadell, oferirà
aquest dissabte 22 d’octubre a partir de les 19 h a la Sala d’Actes d’El
Mirador, una conferència sobre el fenomen climàtic del Niño organitzat
per Castellar per les Llibertats, en el marc del Dia Mundial contra el Canvi
Climàtic, que se celebra dilluns 24 d’octubre. A la xerrada es parlarà de
què és exactament aquest fenomen climàtic, que està produït per un
escalfament de l’oceà Pacífic que es produeix cada 3 o 7 anys, i com el
Niño afecta el canvi climàtic. Aquesta massa d’aigua calenta fa que els
vents alisis es debilitin o canviïn de direcció. A l’acte també es parlarà
de la Niña, el refredament anormal de les aigües equatorials del Pacífic.
Cal fer reserves al telèfon 621 064 814. || REDACCIÓ

POLÍTICA | VANDALISME
Dolors Ruiz i Silvia Nicolàs, d’ERC, col·loquen clavells en record a Companys. || L’ACTUAL

al castell de Montjuïc. Mentre
sonava l’himne de Catalunya, tots
els assistents a l’homenatge van
col·locar un clavell al monument
d’homenatge a Lluís Companys
de la plaça, obra de l’escultor local
Joan Parera.
“S’ha de reivindicar la
figura de Lluís Companys. Fa
82 anys va ser assassinat en un

judici sense garanties. Encara
és hora que l’Estat espanyol
demani perdó a Catalunya. Per
a nosaltres va signar el que són els
bases d’un país, una democràcia,
una república, una manera de
fer, de sumar, oberta a tothom”,
declarava l’alcaldable d’ERC a
Castellar i regidora Dolors Ruiz.
|| GUILLEM PLANS

La CUP denuncia pintades a la nova seu
La CUP Castellar, que està enllestint la seva nova seu a la plaça de la
Llibertat, entre l’avinguda Sant Esteve i el carrer de Sant Pere Ullastre,
ha denunciat l‘aparició de “pintades de caràcter feixista” que tapen el
logotip de la CUP i els escrits “Fora del poble” i “Cataluña española”. La
portaveu de la CUP, Marga Oncins, ha manifestat que “ni dos dies ha
durat el logotip de la CUP sense cap pintada”. El local s’ha d’estrenar
aquest divendres a les 19 h amb un acte que servirà de presentació de
la cap de llista, Marga Oncins, que repeteix com a alcaldable respecte
a les eleccions del 2019 i comptarà amb la presència del diputat de la
CUP al Parlament Xavier Pellicer, a més d’actuacions musicals. || J. R.
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Avançar a través de l’esforç
L’alumnat i la
comunitat educativa
de l’Escola El Sol i la
Lluna celebra la 14a
Trobada Pedagògica
Jordi Rius
Els ADF de Castellar durant la recerca en la zona de Castellarnau. || CEDIDA

Fa 14 anys que la comunitat educativa
de l’Escola El Sol i la Lluna organitza
una trobada pedagògica per tractar
temes que poden ajudar a l’educació
de l’alumnat. Al llarg d’aquests anys,
s’han abordat temes transversals
i altres aspectes per a la millora
de l’escola com els llibres de text o
l’educació per projectes. I en l’edició
d’aquest any, celebrada dimarts a
la tarda, es va parlar de la cultura
de l’esforç i de l’autosuperació com
a pilars per tota la vida. Per això,
l’escola va convidar els representants
de cada aula, des de P5 fins a 6è de
primària, per explicar als pares i
mares què han fet i què volen fer
aquest curs. Es tracta de “propostes
personals, de millora personal i de
relació amb els altres”, va apuntar
la directora del centre, Glòria Rincón,

Les alumnes de segon, la Bruna i la Jana, explicant els propòsits per aquest curs. || J.R.

que va definir l’alumnat del centre
com a “persones amb veu pròpia,
de present, no tan sols de futur”.
Entre les propostes que es van
fer hi ha la construcció de caminets
de rajoles a l’hort, l’apadrinament de
jardineres, l’estació meteorològica i la
rampa del centre o agafar autonomia
i responsabilitat, a més de millorar la
relació amb els companys.
Com a cloenda de la jornada,

la psicopedagoga i terapeuta Anna
Serra Dolcet va impartir un taller
conferència compartit entre docents
i famílies. Serra va advertir que
l’esforç no ha de suposar “patiment,
sacrifici, renúncia, malestar, dolor
o ansietat” com tampoc “es pot fer
a través del càstig o que suposi una
resignació”. La terapeuta demana
afrontar l’esforç “amb un sentit, un
propòsit i una actitud”.

CENTRE EXCURSIONISTA | MARXA INFANTIL DE REGULARITAT

Lliurament de guardons de la Marxa Infantil de Regularitat
Aquest dissabte passat es van lliurar els guardons als participants de la 61a edició de la Marxa Infantil de Regularitat del Centre Excursionista (CEC). El balanç que es va fer de l’edició d’aquest any és molt positiu perquè gairebé
s’ha igualat el nombre de participants de la marxa de l’any passat, que va ser rècord històric, un fet que mostra la
confiança de les famílies i dels nens en una de les activitats esportives amb més tradició a la vila. Durant el recorregut de la marxa d’enguany, els participants van tenir la possibilitat de conèixer llocs tan emblemàtics del nostre
entorn com el Gorg del Fitó, on es van fer la fotografia de parella, la Font de la Riera o Sant Feliu del Racó. El mateix
dia de lliurament dels guardons a l’entrada de l’Auditori Municipal Miquel Pont es va repartir la fotografia de parella. Aquelles persones que no van poder assistir a l’Auditori, poden trobar les fotografies a la secretaria del CEC dilluns, dimecres i divendres de 18 a 20 h. A la web cecastellar.cat hi podeu trobar per ordre de dorsal, els temps fets
per les 236 parelles que van sortir a la marxa. || TEXT I FOTO: REDACCIÓ

Castellar s’implica en
la cerca del veí de
Sabadell desaparegut
La família de José Cañete es va reunir amb
responsables municipals per coordinar l’ajut
Dilluns es va fer una reunió entre la
Regidoria de Seguretat Ciutadana
i la família de José Cañete, l’home
desaparegut a Sabadell el 3
d’octubre passat, per coordinar
les actuacions que s’han fet o es
poden fer per part de Castellar del
Vallès. Segons detalla el regidor de
Seguretat Ciutadana, Pepe Leiva,
la implicació castellarenca està
mobilitzant “caçadors, bombers,
ADF, policia local i altres
recursos de l’Ajuntament”.
Entre altres actuacions
destaca la cerca feta entre
bombers i també els caçadors
castellarencs aprofitant la
darrera batuda de porcs senglars
feta al marge dret de la B-124 i
que “ha servit a bombers per
rastrejar a fons aquest indret
que interessava la família”.
A la policia local també s’ha
introduït la tasca de comprovar
el voltant de diversos camins
del terme municipal per si
hi hagués la possibilitat de
trobar algun indici del parador
del sabadellenc desaparegut i
també la col·laboració de l’ADF
a nivell de federació. “Ens hem
compromès amb la família
que col·laborarem en el que
demanin i estarem a disposició
dels responsables del dispositiu
de la cerca pel que necessitin”,
ha afirmat el regidor de Seguretat
Ciutadana castellarenc.
El José va ser vist per última
vegada dilluns 3 d’octubre a
primera hora i es creu que anava
vestit amb camisa de quadres i uns
pantalons texans llarg. L’home, que
té Alzheimer, va indocumentat
i sense telèfon. Segons sembla,
l’última vegada que se’l va veure
va ser per la zona de la Grípia, a
Terrassa. Tal com indica la família,

és necessari trobar-lo aviat perquè el
José requereix medicació.
testimoni dels adf

Els ADF de Castellar són un dels
col·lectius castellarencs que van
participar el cap de setmana passat, en
col·laboració amb altres agrupacions
de la comarca, en la recerca del veí
sabadellenc José Cañete.
Quatre membres d’ADF
Castellar es van sumar al
dispositiu, que va pentinar la zona
de Castellarnau, entre Sabadell i
Terrassa. “Ens vam reunir una
trentena d’ADF de diferents
comarques que col·laboràvem
conjuntament amb Bombers,
Protecció Civil, Mossos d’Esquadra
i la policia local de Sabadell. De
tots els grups que es van formar,
nosaltres érem el grup número 8 i
el sector que ens va tocar fer, pas a
pas, metre a metre, per descartar
trobar restes de roba ni cap indici,
va ser Castellarnau”, explica Xavi
Ruano, coordinador d’operatius de
l’ADF Castellar.
Malauradament el dispositiu no
ha trobat cap indici i el veí de Sabadell
continua desaparegut. “La recerca
es fa en línia, fent batudes pel bosc,
amb una distància de dos metres
entre nosaltres per descartar que
quedi cap forat o cap matoll sense
mirar. En aquesta ocasió no hem
trobat cap pista, però crec que avui
continuaven la recerca”.
També s’ha demanat
col·laboració a associacions de veïns
de ciutats properes, com la Federació
d’Associacions de Veïns de Terrassa
o penyes ciclistes que facin la ruta
Oest-Nord de Sabadell. En cas de
trobar alguna persona que s’ajusti a
la descripció, cal acudir a la policia
per alertar sobre la situació o trucar
al telèfon 112. || REDACCIÓ
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Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

‘Tobilleros’ ja es veu
que no pot ser

Hi ha molts tipus de mitjons: mitjons llargs, mitjons de mitja cama,
mitjons curts, mitjons antilliscants,
que són aquells que tenen algun
fragment de goma o d’un material
similar a la part de la planta, que
impedeix que rellisquem anant
sense calçat.
I també hi ha els mitjons turmellers
i els invisibles.
Els turmellers són els que arriben
fins a l’alçada del turmell i els invisibles són els que queden per sota
del turmell i que cobreixen només
els dits i la planta del peu, aquests
últims arriben com a molt fins a
l’empenya del peu.

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

Tota pedra fa paret i tot veïnat fa bona feina
Al bell mig de les cases de les Arenes hi ha un camí vorejat per un mur de
pedra seca que aguanta un petit espai on creixen els lliris, i on els veïns i veïnes, fa 40 anys, vam posar una escultura en memòria de Fèlix Rodríguez
de la Fuente, que havia mort deixant-nos un llegat d’estimació pels animals
i la natura.
Aquest mur s’estava enfonsant de manera que perillava l’estabilitat de l’espai
enjardinat i afectava greument el pas pel camí que porta a la sortida d’emergència del poble en cas d’incendi. I no trobàvem qui l’arreglés.
Finalment, el diumenge 2 d’octubre amb l’ajuda indispensable dels amics
de l’ADF de Castellar del Vallès i la bona col·laboració dels veïns, l’hem arreglat! Pedra sobre pedra, triant-ne la mida, la forma i el color, hem refet el
mur i hem garantit el pas pel camí d’emergència.
Ha quedat molt bé i estem molt satisfets del que pot fer un poble ben avingut i amb voluntat de col·laborar. Ja ho diuen: “tota pedra fa paret”. I nosaltres podem d’afegir que “tot veí i veïna fa bona feina”!
Gràcies a tothom! || TEXT I FOTO: M. TERESA RELAT TARRATS

Sortim! passa pel museu de les Il·lusions
El nou espai Sortim! de lleure per a joves i persones adultes amb diversitat
funcional de 12 a 45 anys ha començat a caminar des de principis de setembre. La darrera activitat va ser una sortida al Museu de les Il·lusions de Barcelona amb la què van gaudir els participants dissabte passat.
El servei és gratuït i tan sols s’haurà de satisfer el preu de l’activitat que es
dugui a terme (per exemple: el preu d’anar al teatre, al cinema, a un concert...). És un grup de lleure per a nois i noies amb diversitat funcional que es
troben semanalment i decideixen les activitats que volen realitzar entre tots.
El punt de trobada és La Fàbrica i l’activitat es desenvolupa els dissabtes a
la tarda. Les persones o famílies que tinguin interès a formar part de la iniciativa Sortim ho podem fer omplint un formulari al web de l’Ajuntament.
|| TEXT I FOTO: REDACCIÓ

Fe d’errades
Al darrer número de L’Actual es va
informar per error que el cafè bar
L’Estevet era un dels organitzadors
de la quarta edició del concurs de
ratafies casolanes de Castellar del
Vallès. En realitat, qui organitza el
certamen és la comissió de l’Estevet.
Les ratafies s’hauran de presentar
al CEC i aquests establiments col·
laboradors: El Celleret de Castellar,
Begudes Parera i Cal Calissó.

Joan Juni*

El canvi en positiu

V

oldria començar
aquest article donant les gràcies a tots
els assistents a l’acte
de la meva presentació com alcaldable
de Junts per Castellar el 9 d’octubre passat. Vàrem ser més de 100
persones, tot i ser una data en què
molta gent no va poder venir, bé
perquè tenien previst marxar de
vacances aquella setmana aprofitant la festa del Pilar, o bé perquè
participaven en la cursa CastellarMontserrat organitzada pel Centre
Excursionista de Castellar o en alguna altra activitat programada
per a aquest dia.
Entre els assistents hi havia repre-

sentants locals dels partits polítics
i també vàrem comptar amb representants de Junts per Catalunya,
conjuntament amb alcaldables de la
nostra formació d’altres municipis
del Vallès Occidental. Tots teníem
moltes ganes d’escoltar les paraules de l’admirat i estimat HC Josep
Rull, de qui vull destacar i agrair la
seva generositat i predisposició a
acompanyar-me en la meva presentació oficial. També voldria fer un
agraïment a tot l’equip que formem
aquesta candidatura, per l’esforç i
dedicació per portar-la a terme. Un
equip que està en construcció constant i, per això, des d’aquí, animo
a acostar-se a tothom qui hi vulgui
participar i implicar-se per contribuir a fer possible i donar forma al
canvi que molts estem esperant
per a Castellar.
Tant se val si ets de Castellar de tota
la vida o no, si ets jove o si ets gran,
si ens has votat mai o si no: si creus
en una altra manera de fer les coses,
en un Castellar ple d’oportunitats de
present i de futur, aquest és el teu lloc.
Tothom que vulgui fer de Castellar
una vila millor per a la vida de les
persones trobarà les portes obertes.
Acompanya’ns i participa d’aquest
corrent de canvi. Ho farem amb entusiasme, recuperant la il·lusió, fent
que tothom se senti protagonista i
part imprescindible en aquest canvi.
I ho farem Junts i en positiu!
*Alcaldable de Junts per Casstellar

Josep Maria Calaf*

Espais periurbans

E

ls castellarencs acostumem a parlar amb
un cert cofoisme del
nostre entorn natural, especialment quan
rebem visites de gent que viu a l’àrea
metropolitana. No és pas l’objecte
d’aquest article qüestionar si aquesta
visió plaent de Castellar per part de
molts ciutadans és justificada, exagerada, ajustada o idealitzada. Al cap
i a la fi els neuròlegs sostenen que
bona part de les nostres decisions
no venen pas del neocòrtex (la part
del cervell on resideixen els valors, la
raó i la identitat) sinó de les parts del
cervell anomenades sistema límbic
(emocions) i reptilià (instints). Encara que la ciència moderna sembla que ha fet evolucionar aquests
principis encara es consideren vàlids conceptualment. Per tant dono
per bones i inalterables les opinions
que cada ciutadà te de l’entorn castellarenc, per més que aquestes puguin provenir més de les emocions i
els instints que de les raons.
Fins i tot l’article es vol centrar en
una part d’ aquest entorn natural,
concretament en l’espai periurbà
més immediat. Val a dir que aquest
espai és el que rep més pressió social i urbanística precisament per

ser el més proper i freqüentat. I per
això mateix és el que precisa més
atenció i preocupació per part de
l’administració.
No és cap secret dir que els espais
periurbans de Castellar estan sofrint
en els darrers anys una deixadesa i
una degradació inadmissibles. És una
afirmació que només precisa caminar
pels entorns propers per demostrar
la seva veracitat. Barraquisme, tanques fetes amb tota mena d’objectes
(somiers, portes, ...), bidons de diversos usos, presència d’animals de tot
tipus sense condicions ni atencions,
vehicles abandonats, deixalles, trastos obsolets, etc.
Aquí també hi cal afegir l’abandonament del bosc que l’ha convertit en
brut, fràgil i perillós.
Darrerament també s’ha accentuat
una vella activitat que caldrà seguir
molt de prop per evitar ensurts i problemes greus: els caçadors. Ja tenim
prou queixes i denuncies per part de
molts ciutadans que ens diuen que
s’està realitzant aquesta activitat en
entorns massa propers d’àrees urbanes i en zones molt freqüentades per
excursionistes, caminants, biciclistes i esportistes. És del tot incompatible conciliar les dues activitats (el
caçar i el lleure) en un mateix espai
sense que en quedi ressentida la seguretat dels ciutadans.
En tota aquesta casuística no és admissible dir que, en molts casos, son
espais privats on l’administració no
hi te res a fer. No és cert. Hi podem

fer, i hi hem de fer, moltes coses que
poden transformar profundament el
seu aspecte, la seva funció i la seva
vitalitat. Com a societat tenim l’obligació de preservar els nostres espais
naturals actuant decididament amb
ordenació, planificació, diàleg, control, recursos i sancions si cal.
Cal preservar els espais periurbans
com una continuïtat de l’àrea urbana ja que tenen funcions essencials
per a la ciutadania. I és del tot previsible que en el futur aquests espais
encara tinguin mes importància social des del punt de vista de la salut,
de l’esport i del lleure.
*Regidor d’ERC

Ignasi Giménez*

El més gran
reconeixement als i les
mestres, professors i
professores de Castellar

E

ducació, educació, educació i una altra vegada educació. Els governants hauríem de ser
obligats tots els matins
a omplir pàgines escrivint cent vegades: ‘M’he d’ocupar de l’educació’. Percontinua a la pàgina 11
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opinió

Annie Ernaux, premi Nobel
al coratge i la lluita social
versus Luz Gabàs, un premi
Planeta per la pasta

E

l feminisme està de
moda. Un moviment
absolutament necessari per fer un reset al
model social i construir una societat més justa, menys
basada en el bel·licisme i el capitalisme que arrasa el planeta. Cada
cop més necessari a la llum dels
esdeveniments que estan tenint
lloc a tot el planeta envers la llibertat de les dones: No només a
l’Iran sinó també al mal anomenat
país de la llibertat, Estats Units,
on s’enmirallen, tristament, els
països d’Occident.
S’està produint una autèntica contradicció que en realitat no ho és.
Per un costat es reconeix les dones,
es premia les dones, es visivilitza
les dones però, per un altre costat,
la por de l’heteropatriarcat a perdre privilegis i dominació sobre els
nostres cossos i les nostres vides
i, perquè no, la ràbia que les dones
es revoltin “què s’han cregut” fa
que s’intenti treure drets aconseguits amb molt d’esforç i es torni
a temps que, per desgràcia, ja es
creien superats. És a dir, que molts
s’apunten al feminisme intentant,
això sí, per un altre costat posar
pals a les rodes. Així, l’obra d’Annie Ernaux té un valor ara mateix
incalculable. Precisament pel seu
descarnat retrat de múltiples situacions a les quals ens enfrontem
les dones soles. Envoltades de silenci amb molts dubtes i pors que
ens provoca la mateixa societat
que ens empeny a durs moments
vitals. A L’Evènément, novel·la que
va fer-se molt coneguda pel gran

PLAÇA MAJOR

JOANA ZOYO
Filòloga

Annie Ernaux Nobel de literatura 2022 || JOAN MUNDET

Rep el premi Nobel
una escriptora
compromesa,
feminista, que escriu
des dels budells

èxit que va tenir l’adaptació cinematogràfica d’Audrey Diwan, es
descriu amb cruesa el que suposa
enfrontar-se a un embaràs no desitjat que t’ha de portar al trencament del teu camí vital i la crueltat
traumàtica d’un avortament clandestí amb el perill que suposa per
la vida de la dona que s’hi enfronta.
És un moment molt important per
tenir-ho present quan s’està qüestionant aquest dret de les dones a
l’anomenat “primer món”.
Altres novel·les seves, com la iniciàtica Els armaris buits, ens mostra el xoc social entre proletariat
i burgesia en la figura d’una noia
atrapada als dos mons.
Així, rep el premi Nobel una escriptora compromesa, feminista,
que escriu des dels budells per descriure la vida, per escriure com si
escrivís amb un ganivet que dissecciona la realitat i se’t clava a
l’estòmac per fer-te reflexionar

sobre la teva existència.
De la mateixa manera que el feminisme està de moda per la crida
insistent de les dones al moment
actual, crida molt molesta per a
l’heteropatriarcat que s’està intentant resistir a aquest moment
de canvi i es retorça a les seves
poltrones de poder intentant legislar, maltractar, atonyinar, alliçonar, castigar, les dones, també
està molt de moda i dona molts
bitllets a aquests mateixos senyoros de cigar, conyac i reflexió literària misògina (en privat).
És el flagrant cas del caspós premi
Planeta que, de nou, torna a premiar una dona multivendes.
Aquesta setmana guanyava el
premi Luz Gabàs. I què representa Luz Gabàs? Potser tot el contrari del que representa una escriptora com Annie Ernaux. Gabàs
és una escriptora comercial, que
pretén aproximar-se a escriptores

com Sarah Lark. Novel·la històrica, exòtica i costumista, que no és
més que el relat de moments històrics que enmarquen una història d’amor d’aquelles de les novel·
letes que llegia ma mare. No dic
que estigui ben escrit, molt ben
documentat i treballat, però no
aporta res a la societat més que
entreteniment. Pot donar molt
de si econòmicament a l’adaptació cinematogràfica com ja ho va
fer Palmeras en la nieve, i això és
el que es busca: un supernegoci
en la venda de llibres i al que potser vindrà després. Gabàs va ser
alcaldessa per un partit que ja
podeu imaginar quin és veient tot
l’engranatge del premi, el sopar,
el photocall i demés “mamandurrias patrias” per embolcallar la
seva nit del show business. Es pot
pensar que són intel·lectuals. Per
a mi, senyors, la intel·lectualitat
és una altra cosa.

ve de la pàgina 10

què en l’educació s’anticipa el rostre de
la societat que vindrà. De l’educació depenen bona part de les potencialitats
productives d’un país, però també la
futura aptitud de la nostra gent per a
la convivència quotidiana”.
Aquestes afirmacions de l’any 2010 qui
fou president de l’Uruguai, Pepe Mújica, són plenament vigents en els temps
convulsos com els actuals i a qualsevol
racó de món. La societat necessita més
que mai de la cultura, del coneixement
i de l’aprenentatge.
I Mújica ho té molt clar: “No pot haver
ensenyança sense mestres ni professors”. I afegeix que la vostra no és
només una professió per guanyar-se
la vida sinó una tasca d’enorme
compromís que suposa l’assumpció d’una responsabilitat social
molt gran.
Aquest compromís és el que ens
heu demostrat tots vosaltres. Heu
estat figures clau en el desenvolupament de milers d’infants i joves
que han passat per les vostres aules.
Amb el vostre esforç diari heu tre-

ballat per aconseguir una societat
més educada, més comprensiva,
més igualitària i més justa.
I no heu tingut una feina fàcil.
Heu tingut al davant alumnes que
es trobaven en ple procés de desenvolupament com a persones.
Heu format part d’una comunitat
educativa que ha viscut moments
històrics transcendents.
Heu estat testimonis de l’esclat de la
democràcia al país i heu vist com la
democràcia també arribava a l’escola.
Heu assistit al traspàs de competències d’Ensenyament a la Generalitat.
I malauradament també heu viscut
continus canvis legislatius en el sistema educatiu fruit de la incapacitat
de tots plegats d’acordar un marc estable i consensuat per a l’educació.
També heu vist com els recursos
que es destinen a l’educació són millorables, especialment en èpoques
de crisi en què hi ha hagut retallades.
Però malgrat totes aquestes dificultats, al final de tot heu estat vosaltres
els que heu entrat a l’aula i heu ofert
als vostres alumnes allò que sabíeu

fer. I no em refereixo només a ensenyar uns coneixements. Els heu ofert
també l’ajuda necessària perquè puguin trobar el seu camí a la vida.
Per tot això, avui que es fa aquest
acte de reconeixement un cop us
heu jubilat, cal donar-vos gràcies
públicament.
Podeu sentir-vos orgullosos de la vostra feina. Heu dedicat a la vostra vida
professional molts esforços i molta
energia. Cal, a més, tenir en compte
que l’ofici de mestre o de professor no
s’aprèn de cop, sinó que també és un
aprenentatge que es consolida amb
el temps, dia rere dia. En una època
en què es mesura tot i en què tot ha
de ser valorable a l’instant, els resultats de la feina de mestre o de professor no són immediats. És un ofici
de plantar llavors per construir una
societat millor. Aquest és el millor
reconeixement que us podeu endur.
Gràcies perquè heu prestigiat l’educació, l’escola i la professió. Moltes
gràcies per tot.
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www.lactual.cat
#lactualesinformacio

*Alcalde
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COMUNICACIÓ | RÀDIO CASTELLAR

TELEVISIÓ | ESPECTACLE

Aposta pel jovent local
Redacció

Els vincles de Ràdio Castellar
amb la comunitat educativa han
estat tradicionalment molt estrets.
Aquest curs, després d’un temps
marcat per les restriccions pandèmiques, ja hi ha programades diverses visites d’escolars a les instal·
lacions de l’emissora, però també
col·laboracions per fer tallers de
ràdio i pòdcasts amb centres de
primària i també de secundària.
El Sol i la Lluna ha estat la
primera escola a passar per Ràdio
Castellar. En concret, un grup de
30 escolars de quart, cinquè i sisè
va visitar l’emissora dijous passat
com a inici d’un taller de ràdio que
desenvolupen aquest curs. Els infants van poder tastar el directe i
conèixer el dia a dia d’una ràdio. El
trimestre que ve també hi ha previstes visites de l’escola El Casal i
la posada en marxa de tallers de
pòdcast amb l’Institut Escola Sant
Esteve o a la Unitat d’Escolarització Compartida, que protagonitzarà
una tertúlia quinzenal als matins.
D’altra banda, aquesta temporada retornarà el concurs infantil

Imatge promocional del mediàtic Sergio Fernández ‘el Monaguillo’. || CEDIDA

Georgina Costa és la responsable del nou programa ‘Castellar Z’. || J. MELGAREJO

Quin Cacau! (QKK!). Aquests dies,
les directores i els directors de les
escoles estan recollint les fitxes
dels nens i nenes de 4t, 5è i 6è interessats a participar-hi. Després
de Reis començaran les eliminatòries fins a arribar a la gran final
coincidint amb el final de curs. El
programa s’emetrà els dissabtes
d’11 a 13 hores.
‘castellar z’
Aquesta setmana, també s’ha posat
en antena l’espai Castellar Z, un
programa d’actualitat pel jovent

castellarenc. Són cinc integrants
castellarencs els que hi participaran regularment: Carla Aragonés, Georgina Costa, Anna Fajardo, Òscar Guijarro i Aleix Salomó.
Així mateix també participaran
altres adolescents interessats en
la comunicació audiovisual. L’espai, que s’emetrà els dilluns de 8 a
9 del vespre, tractarà temes d’interès adolescent com qüestions de
gènere, racialització, feminisme...
També compartiran propostes i
opinions culturals a través d’una
secció de recomanacions.

El xou del Monaguillo,
dissabte a l’Espai Tolrà
A punt de celebrar 20 anys damunt dels escenaris, Sergio Fernández el Monaguillo fa parada
a Castellar aquest dissabte amb
el seu darrer espectacle. Es una
proposta divertida que sota el
títol ¿Solo lo veo yo? recull una
antologia de les seves reflexions
en forma de monòleg que tanta
fama li han donat tant a la ràdio
com posteriorment al programa
El Hormiguero d’Antena 3, on és
un dels fixos de l’equip de Pablo

Motos. Segons prometen des del
comunicat de premsa de l’espectacle, el Monaguillo “no ofereix
màgia, ni prestidigitació, ni hipnosi... Però prometem rialles
al 100%”. L’espectacle adreçat
a tots els públics es representarà aquest dissabte, 22 d’octubre,
a les 17.30 hores. Les entrades es
poden comprar anticipadament
al Calissó o en línia per 18 euros
a les plataformes de venda més
populars. || REDACCIÓ
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Sandra Oliveras,
tercera d’Europa
sub-16 de pàdel

Després de l’èxit aconseguit amb la
selecció catalana a l’autonòmic, la
palista Sandra Oliveras aconsegueix
el bronze a l’Open per parelles nacionals en el I Campionat d’Europa
de Menors disputat a València. La
castellarenca, juntament amb la

seva companya Lucía Peralta, ho
feien en categoria sub-16 (cadet) on
van guanyar el partit pel 3r i 4t lloc
a Mireia Salvador i Lucía Dionisio,
amb un marcador de 6/2, 4/6, 6/4,
de manera que van sumar el bronze
europeu de pàdel al seu palmarès.

ESCACS | CAMPIONAT DE CATALUNYA DE PARTIDES RÀPIDES

Silenci i concentració envaeixen l’Espai Tolrà
El segon equip del Club
d’Escacs Castellar,
campió de Catalunya
de segona categoria
Albert San Andrés

Entrar un dissabte al matí a la Sala
Blava de l’Espai Tolrà i trobar-se
més de dues-centes persones en
silenci total sobta molt. Un silenci
només interromput pel soroll del
moviment de les fitxes i pels frenètics cops als rellotges que arrenquen marcant els 3:04 de temps
per participant. Nou silencis per a
les nou rondes del 32è Campionat
de Catalunya de partides ràpides
per equips, que va escollir Castellar com a seu per primera vegada
i que el Club d’Escacs de Castellar
va organitzar de manera sublim.
Des de diversos mestres internacionals, com el sabadellenc
Carles Díaz, als jugadors més joves
van omplir la Sala Blava del frenesí que provoquen les ràpides.
Concentració, velocitat i espontaneïtat es van reunir en cadascuna
de les partides que els 236 participants van disputar en les nou rondes en sistema suís per equips mitjançant un programa informàtic,
sobre les taules disposades ordenadament en l’espai, acostumat al
soroll i al desordre que provoquen
els actes que normalment s’hi celebren. Concerts, trobades i esports
són els principals acaparadors de
l’Espai Tolrà, però els escacs enca-

Marc Torralba durant una partida en la segona ronda de la competició a l’Espai Tolrà. || A. SAN ANDRÉS

+ ESCACS

Guillem Rocabert,
insígnia de plata
de la Federació
Cada temporada, i en el marc de
la Festa dels Escacs, la Federació
Catalana d’Escacs atorga una distinció
a aquelles persones que han destacat
en el seu treball i dedicació a aquest
esport. Aquest 2022 una de les
mencions –la Insígnia de Plata– va
recaure en el castellarenc Guillem
Rocabert, per la seva llarga trajectòria
com a jugador, organitzador i directiu
del CE Castellar durant molts anys.
El guardó es va lliurar dissabte
a l’Hotel Verdi de Sabadell.

ra no havien estat protagonistes en
cap ocasió.
D’entre tots els participants
destacava un, pel seu somriure de
satisfacció. Un jove local de 26 anys,
Marc Torralba, que a la vegada és
el president del club castellarenc.
El Marc, que no va parar de rebre
felicitacions i d’atendre autoritats,
creu que “aquest torneig significa
molt per a Castellar, ja que mai
hi havien hagut tants jugadors
d’escacs i de tan altíssim nivell.
Tenim des de mestres catalans a
internacionals i grans mestres, i
és una cosa brutal per a Castellar
que mai s’havia fet i com a club
d’escacs estem molt contents.
Fins i tot en època de l’internacional voltaven el centenar de
jugadors i aquesta vegada, amb

gairebé 250, ens hem superat”.
Jugadors repartits entre els
55 equips participants, encapçalats
pels quatre castellarencs, que per
allò de jugar a casa es van animar
fins al punt d’aconseguir diversos
premis: la victòria en Segona Categoria i el segon i tercer lloc dels
equips B i D a Tercera. L’equip de
Divisió d’Honor del Club d’Escacs
Barcelona va ser el vencedor absolut (8-0-1), va superar el CE Figueres (8-1-0) i el CE Barberà (5-22). A Primera Divisió va ser el CE
Sant Boi (6-1-2) qui es va imposar,
mentre que l’AE Santa Coloma de
Queralt (5-0-4) va ser el millor de
Segona Divisió, l’Olot B (5-2-2) de
Preferent, el CE Valls C (3-2-4) de
Primera Categoria i el CE Mollet C
(3-1-4), de Tercera.
D’altra banda, el president de
la Federació Catalana d’Escacs,
Pepo Viñas, va explicar que “la
festa catalana és la gran festa
dels escacs i ens fa molta il·lusió
fer-ho a Castellar.
Aquesta vila té molta afició als escacs, jo recordo haver
jugat fa més de 30 anys el torneig
d’aquí, i el fet de retrobar-nos
aquí ens fa molt feliços i esperem
poder venir més sovint. Hem de
tenir en compte que ens estem
recuperant després de tres anys
de l’última edició i la participació ha sigut bona”.
Una festa que referma la tradició escaquista que des del 1945
està instaurada a Castellar i pren
el relleu de la cinquena Festa dels
Escacs que es va disputar fa 42
anys, i dels torneigs internacionals del CEC.
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El retorn de les ‘Papas
Quesada’ fa sumar els 3 punts
L’extrem revoluciona el partit en els últims 20 minuts i fa el gol de la victòria

Dani Quesada celebra el gol de la victòria en el partit contra el Sant Quirze. || A. S. A.

Després de la derrota a Puig-reig, la
UE Castellar necessitava una victòria
per esvair les males sensacions que
van quedar la setmana passada. Tot
i tenir al davant un rival molt complicat com el FC Sant Quirze, l’equip va
ser capaç de millorar el joc, tot i que
no va aconseguir el gol fins que Dani
Quesada va desencallar la situació en
el minut 80, quan va fer el gol de la victòria per als castellarencs.
Amb tres canvis en l’onze inicial –Iván Caballero, Álex Moreno
i Óscar Arias– els tècnics van buscar resoldre els problemes i fiançar
la línia defensiva. Tot i això, la primera part va assemblar-se força a

la de Puig-reig, tot i que el Castellar
va millorar ostensiblement el joc de
la jornada 4. Les diagonals des de la
defensa a la davantera van tornar a
ser la tònica i les imprecisions, el resultat. Novament, el centre del camp
va fallar, i va haver d’adaptar-se al joc
forçant les posicions, tot i que amb
els minuts va aconseguir refer-se.
L’únic ensurt va ser la lesió de Pablo
Martín, que en una estirada va caure
malament i va lesionar-se la mà, deixant pas a Roger Estrada sota pals.
A la primera, cap dels dos va tenir
encert de cara a porteria, i va ser
a la segona, quan el Sant Quirze va
buscar sorprendre amb dos canvis,

però l’omnipresència en l’eix defensiu de Víctor Moreno va frustrar els
intents visitants. En la línia atacant,
David López va ser cosit a cops un
partit més, amb una santa paciència
poc vista en el jugador, que acompanyat per Saavedra i Álex Moreno no
van aconseguir desbordar com en altres ocasions.
Els tècnics locals van optar per
reemplaçar Moreno per Dani Quesada, buscant desbordar per l’esquerra o tenir un cop de sort a pilota aturada. El de Sabadell va revolucionar
el partit en els últims 20 minuts, en
què les arribades van tenir més profunditat i se’l va veure a tot arreu. A
10 del final, Falete va culminar la seva
comesa rematant una de les famoses
Papas Quesada, que finalment serviria per sumar tres importants punts i
tornar al tercer lloc de la classificació.
“Són tres punts molt importants després de la derrota de la
setmana passada. L’equip ha estat
espès en la primera part, però hem
controlat el partit. Ens han xutat
dues o tres vegades en tot el partit
i nosaltres hem tingut arribades
molt bones. És una victòria molt
merescuda. S’han fet tres canvis
en l’onze inicial i han pogut jugar
jugadors menys habituals, que han
rendit al mateix nivell, cosa que
és una molt bona notícia per nosaltres”, va explicar el tècnic Santy
Fernández després del partit. || A.
SAN ANDRÉS

Albert Germà va ser vital amb els seus triples contra el Vilatorrada. || A. S. A.

Pluja de triples per
doblegar el Vilatorrada
Victòria contundent del CB Castellar, que suma la primera del curs,
després de tres derrotes consecutives. Els d’Isidre Travé no van tenir
pietat del CB Vilatorrada, amb un
101 a 87, en què els triples van ser
la millor arma local.
Un total de 22 triples van
donar la victòria als groc-i-negres, que van abusar del perímetre de manera satisfactòria. Una
xifra exagerada que va significar
un total de 66 dels 101 punts, el
que podria ser la puntuació en un
altre partit. Més de la meitat dels
punts del partit, amb el 48% d’encert i 22/45 intents. Per fer-nos
una idea, de les nou cistelles del
primer quart, set van ser triples
i de les 15 del segon, vuit eren des
del perímetre.
Amb un contundent 59 a 35 al
descans, l’equip va abaixar el ritme

en el tercer quart, en què “només”
va anotar tres triples i va perdre
12 punts de renda, de manera que
va veure perillar un avantatge que
va arribar a ser de 28 punts en el
segon quart.
L’alt ritme d’atac, més semblant en números a un partit de
l’NBA que de Copa Catalunya, es
va tancar amb un frenètic últim
quart, amb quatre triples i un parcial de 28-26 que va deixar en res la
recuperació del Vilatorrada. L’equip
va superar els 100 punts d’anotació,
una situació que feia quatre temporades que no es produïa.
Amb el 101 a 87 final, els groci-negres sumen la primera victòria en quatre jornades i trenquen
la dinàmica negativa una setmana abans de visitar el CN Terrassa (diumenge, 17.45 h).
|| A. SAN ANDRÉS
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MOTOR | C. CAT. MUNTANYA

Un punt aigualit (0-0)
La falta de punteria i el porter del Montcada eviten la victòria

Guillem Ramiro intenta marxar sense èxit d’un rival. || A. SAN ANDRÉS

Nou empat de l’FS Farmàcia Catalunya Castellar, i ja en són tres seguits.
Els taronges no van poder superar el
CFS Montcada, tot i ser millors, ja que
van xocar amb un espectacular porter
visitant que ho va aturar tot.
Un empat sense gols en un partit
de futbol sala de Tercera Divisió pot ser
un resultat impensable, però el Blume
ho va viure aquest dissabte passat en la
tercera jornada de Lliga, en què l’equip
taronja es va estavellar una vegada i
una altra amb un excels Amara Chidi,
el porter visitant que va obrar el miracle perquè el seu equip sumés un punt
a Castellar.
Podrien haver estat dos dies jugant, que Chidi hauria aturat tots els

xuts d’un FS Castellar insistent, però
sense la possibilitat de rematar un bon
partit a casa, davant d’una grada plena
que no podia creure el que veia. Entre
els gemecs dels visitants, les errades
arbitrals i la falta d’encert de cara a
gol, el vibrant partit només va servir
per sumar un punt i continuar invictes aquesta temporada.
En la primera part, va haver opcions per als dos equips, però cap d’ells
va ser capaç d’anotar. El Montcada va
intentar frenar els locals a còpia d’aturar el joc, queixes i més queixes sense
aconseguir l’objectiu contra un Castellar que va aguantar el tipus durant els
primers 20 minuts.
Amb 0-0 al descans, els primers

De la Vega aconsegueix
el tercer lloc al nacional

minuts de la segona van ser similars,
fins que els taronges van decidir anar
per feina i dominar per complet. Cada
jugada era un tir a porta, mentre que
Chidi les treia de totes maneres i el seu
equip es dedicava més a queixar-se i
a jugar brut que a treballar pels tres
punts, davant una passivitat arbitral
que, tot i això, va acabar expulsant dos
visitants per reiteració. Rubén Vidigal
també va ser decisiu, amb tres aturades vitals en les tres ocasions més clares dels de Montcada. Abans, en la primera part, Joel Rodríguez també va
aturar un doble penal.
Darío Martínez ho va intentar
tot, fent diferents combinacions de
jugadors per tractar de desbordar al
rival i al seu gran heroi, un jugador que,
per cert, va entrenar el tècnic castellarenc la temporada anterior en el juvenil del Montcada.
Finalment, tot i l’esma del Blume
amb el seu equip, el partit va acabar
amb un sorprenent empat sense gols,
un resultat poc vist en una categoria sènior i que feia anys que el primer equip
de l’FS Castellar no experimentava.
“El millor del partit ha estat el
porter rival, el que marca una mica el
que s’ha vist a la pista. La part positiva és que hem minimitzat les nostres
errades i ells han aconseguit poques
ocasions i hem mantingut la porteria
a zero. L’altra part ha estat la falta
de gol. Hi ha hagut un moment que
semblava que trobaríem el gol, però
no ha pogut ser”, va declarar el tècnic.
Els taronges són novens i la jornada que ve visitaran la pista de la Unió
Santa Coloma (dissabte, 18.00 h). || A.

Tot i haver tancat la temporada a la
prova anterior del nacional de muntanya, l’equip Alta Perfumeria va voler
assegurar el tret i va participar en la
37a pujada Illa d’Eivissa, on van aconseguir el tercer lloc en classe 1 de turismes en el campionat gràcies al quart
lloc que van sumar. Aquest s’ha de
sumar al campionat en classe 4 assolit fa unes setmanes.
A Eivissa, cita on inicialment no
tenien pensat competir, De la Vega no
va ser conservador i va marcar el primer i segon millor temps en els entrenaments, davant dels Porsche i BMW.
En la primera cursa de dissabte va
aconseguir un espectacular segon
lloc, només per darrere de l’Audi R5
DTM de José Antonio López-Fombona, però diumenge la humitat i la

SAN ANDRÉS

Xavi de la Vega sobre l’asfalt eivissenc amb el seu Seat León Cupra Cup. || CEDIDA

boira li van fer perdre pas per revolt
–en velocitat punta hi ha poc a fer contra els Porsche i els WRC– i va caure
a la quarta posició en la segona i tercera de les curses.
El meteòric ascens en el nacional de muntanya d’un pilot modest
com el Xavi de la Vega s’ha vist recompensat amb un tercer lloc final i la victòria en la categoria 4, una proesa a
l’abast de pocs pilots. Els costos i la
competitivitat en un campionat com
aquest, on pocs poden fer front a pilots com al campió Gerard de la Casa o
al totpoderós DTM de López-Fombona, és vital, i l’equip castellarenc ho ha
aconseguit. Per entendre’ns, és com si
la UE Castellar jugués la Champions
League i arribés a semifinals i, a sobre,
jugant bé. || A. SAN ANDRÉS
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J05

3a DIVISIÓ · GRUP I · J03

C. CATALUNYA · GRUP2 · J04

2A CATALANA · GRUP 2-B · J03

1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J04

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

Montsant - CN Caldes
S. Joan Vilassar - Unión
FS Castellar - Montcada
Prosperitat - Sant Quirze
Vacarisses - Floresta
Rubí - Arenys de Munt
Mataró B - Estel Vallseca

La Salle Manresa - Lluïsos 63-64
CN Sabadell - Mollerussa
92-59
Espanyol - IPSI
63-65
Artés - Vedruna
62-44
CB Castellar - Vilatorrada 101-87
Molins - Olesa
53-62
Alpicat - CN Terrassa
62-58

Sant Cugat - HC Castellar
5-3
Sant Just - Mollet
5-0
Vilassar - Bigues i Riells
3-4
La Garriga
Descansa

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Berga
12
CE Puigreig
10
UE Castellar
9
Vic Riuprimer REFO 7
At. Junior
7
FC Joanenc
6
FC Sant Quirze V. 6
CF At. Gironella
6
UD Taradell
3
UE Gurb
3
CF Voltregà
1

4
5
4
5
5
4
5
4
5
4
5

4
3
3
2
2
2
1
2
0
1
0

0
1
0
1
1
0
3
0
3
0
1

0
1
1
2
2
2
1
2
2
3
4

CLASSIFICACIÓ

4-2
4-3
0-0
3-3
3-4
5-1
1-3

PT PJ PG PE PP

CFS Montsant
9
S. Joan Vilassar FS 9
Olimpyc Floresta
7
Unión Santa Coloma 6
Parets FS
6
Estel Vallseca
6
CEFS Prosperitat
4
Rubí CEFS
3
FS Castellar
3
CFS Arenys de Munt 3
F. Mataró CE B
3
CN Caldes FS
3
S. Quirze V. AEFS
2
CFS Montcada
2
Gràcia FSC
1
CE Vacarisses
0

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
3
2
2
2
2
1
1
0
1
1
1
0
0
0
0

0
0
1
0
0
0
1
0
3
0
0
0
2
2
1
0

0
0
0
1
1
1
1
2
0
2
2
2
1
1
2
3

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

CN Sabadell			 4
CB Alpicat			 4
Nou Bàsquet Olesa			 4
CB IPSI			 4
Vedruna Gràcia			 4
SD Espanyol			 4
CB Vilatorrada			 4
Lluïsos de Gràcia			 4
CB Artés			 4
La Salle Manresa			 4
CB Castellar			 4
CN Terrassa			4
Bàsquet Molins			3
CB Mollerussa			3

3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1
2
2
2
2
3
4
3
3

CLASSIFICACIÓ

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

PT PJ PG PE PP

6
4
4
4
3
3
1

3 2 0
3 1 1
3 1 1
3 1 1
2 1 0
2 1 0
2 0 1

1
1
1
1
1
1
1

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG TB PP

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

12
9
9
5
5
4
4
0

4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
1
1
1
1
0

0 0
0 1
2 0
1 2
1 2
1 2
1 2
0 4

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J03
CLASSIFICACIÓ

Vòlei Sant Esteve
CN Terrassa
DSV Sant Cugat
Vòlei Molins
Alpicat Vólei
FS Castellar
Vòlei Vilassar
Igualada VC

PT PJ PG TB PP

9
6
5
5
4
4
3
0

3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
1
1
1
0
1
0

0 0
0 1
1 1
1 1
1 1
3 0
0 2
0 3

MUNTANYA | CENTRE EXCURSIONISTA

Arriben als peus de l’Everest
Els expedicionaris del Centre Excursionista de Castellar que van viatjar a l’Himàlaia per completar uns dies de tresc
van completar totes les etapes i aquest
dilluns passat van tornar a casa sense
cap mena de problema. Els tres expedicionaris –Ramon Canalís, Montse Vendrell i Joan Travé– van poder arribar al
campament base de l’Everest a 5.364
m d’altitud, on van fer-se una foto amb
la bandera de Castellar i l’emblema del
CEC. La resta de l’equip, a tancament
d’edició, arrenquen l’ascensió de l’Ama
Dablam (6.812 m). D’altra banda, aquest
dissabte passat es van lliurar els guardons als participants de la 61a edició de

la Marxa Infantil de Regularitat del Centre Excursionista. El balanç que es va fer
de l’edició d’aquest any és molt positiu
perquè gairebé s’ha igualat el nombre
de participants de la marxa de l’any passat, que va ser el rècord històric, un fet
que mostra la confiança de les famílies i
dels nens en una de les activitats esportives amb més tradició a la vila. Des de
l’entitat muntanyenca també s’informa
de la creació de l’Esplai de Muntanya El
Corriol, un punt de trobada d’infants on
cada dissabte a la tarda (de 16.30 h a 18.00
h) duran a terme activitats al local que
engloben jocs, sortides pels rodals i excursions una vegada al mes. Per formar

VÒLEI | FS CASTELLAR

Dues derrotes al
tie-break dels sèniors

L’equip sènior masculí de vòlei de l’FS Castellar. || CEDIDA

part de l’esplai és necessari ser soci del
CEC a partir de gener. En cas contrari,
informaran de la quota al club.
3a marxa nòrdica organitzada pel cec

El club castellarenc organitzarà la 3a
Marxa Nòrdica de Castellar el 6 de novembre, un esdeveniment inclòs dins
del circuit anual de Marxa Nòrdica de la
FEEC. El circuit serà d’uns 10 km i 183 m
de desnivell, amb avituallament líquid i
sòlid passat la meitat del recorregut, i a
l’arribada hi haurà un entrepà. Com a obsequi i record de la jornada, s’entregarà a
tots els participants una visera. Inscripcions a www.cecastellar.cat. ||REDACCIÓ

Després d’haver començat amb
bona empenta la temporada, aquesta setmana no ha estat la millor per
als dos sèniors de l’FS Castellar, ja
que van sumar dues derrotes al tiebreak i només han pogut afegir un
punt al caseller.
Tot i jugar els dos a casa, cap va
poder emportar-se els tres punts i
qui primer va caure va ser l’equip
masculí de Rafa Corts, que tot i la
derrota continua sumant punts en
Lliga per quarta jornada consecutiva. L’equip va caure per 2-3 (2523/21-25/21-25/25-20/8-15) contra
el CV Roquetes i empaten a nou
punts amb el CEV L’Hospitalet en
el segon lloc. Pel que fa al femení de
David Fernández, també va caure
contra el Molins per 2-3 (25-20/1725/25-17/15-25/16-18) i són 6es en la
taula. || A.S.A.

Els expedicionaris al campament base de l’Everest, amb el pic al darrere. || CEDIDA

ATLETISME | C. CATALUNYA

Laia Casajoana, segona en
el Campionat de Catalunya
L’atleta castellarenca Laia Casajoana, del club l’Hospitalet Atletisme, va aconseguir la segona
posició en els 10 k en ruta del Campionat de Catalunya que va disputar-se a Manresa aquest passat
cap de setmana.
Més de 600 corredors i corredores van participar en la 17a
edició dels 5 k i 10 k urbans de
Manresa, una competició que
també va ser la seu del Campionat de Catalunya i que va tornar a
disputar-se tres anys després de

la seva última edició. En aquesta
cursa, Casajoana partia com una
de les favorites principals per a
la victòria final. El circuit urbà
va recórrer el centre de la capital del Bages, on l’atleta va completar el traçat amb un temps de
35:39, darrere de la vencedora, la
local Meritxell Soler (CA Manresa), que va completar la cursa amb
un crono de 34:05. Laura Rodríguez, de l’Agrupació Atlètica Catalunya, va completar el podi.
|| REDACCIÓ
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Castanyes, moniatos i
altres productes de tardor
a càrrec de Suport Castellar
Els dies 29, 30 i 31 d’octubre i
1 de novembre, de 10 a 22 h, les
castanyeres de Suport Castellar

cinema

seran a la Casa Massaveu. Tindran
castanyes acabades de torrar i altres
productes. També us conviden en
una tómbola que repartirà regals
proporcionats pels comerços de la
vila. Les activitats són a benefici de
Suport Castellar Salut Mental.

Projecció de ‘Buena suerte,
Leo Grande’ diumenge a
l’Auditori Municipal
Aquest diumenge, a les 19 hores,
l’Auditori Municipal acull la
projecció de ‘Buena suerte, Leo

Grande’, una comèdia dramàtica
sexual britànica que està dirigida
per Sophie Hyde, amb guió de Katy
Brand. La protagonitzen Emma
Thompson i Daryl McCormack. Es
va estrenar al Festival de Cinema de
Sundance el 22 de gener del 2022.

Fent xarxa de la filmografia local
Òscar Vila crea el projecte web www.canallavallesana.cat amb l’objectiu de recuperar la història de l’audiovisual vallesà

Marina Antúnez

S’ha donat a conèixer la web www.
canallavallesana.org, una pàgina
impulsada pel castellarenc Òscar
Vila i pensada per facilitar la
difusió i preservació de filmacions
vallesanes. “Jo tinc molt material
a l’arxiu particular, sobretot del
meu pare, que havia fundat TV
Sabadell i que sempre anava amb
una càmera a la mà”.
Vila va creure que estaria molt
bé poder compartir el material a través de les xarxes, a Facebook i altres
xarxes socials. Va començar amb
“una motivació sentimental” i ara
vol fer-ho útil a altres persones, amb
un afany de recuperació històrica,
per mostrar d’una banda la quotidianitat d’una època, “per exemple, la
matança del porc a casa els avis”,
i de l’altra, fets d’un valor històric.
Ha fet un pas més amb la creació de la plataforma web, per a recuperar la memòria audiovisual local,
“no només amb el que va filmar el
meu pare, hi ha gent que ha fet moltes més coses”. Josep Vidal i Joan
Vila-Hosta són dos dels castellarencs
aficionats al cinema que tenen molt
material. “Per exemple, Vila-Hosta té unes imatges de quan Dalí va
venir a Granollers, l’any 1975”. En
aquella època, filmaven amb càmeres Súper-8.
Vila va plantejar un fons audiovisual que reuneixi filmacions domèstiques “de tota la gent que s’ha dedicat, professionals o no, a filmar,
i que tinguin material de Castellar”. La web permetrà que el volum

La Vallesana, en una imatge extreta d’un audiovisual que es difondrà a la plataforma ‘Canalla vallesana’. || CEDIDA

de material, que anirà creixent, es
pugui anar publicant. S’ha tingut
en compte una pàgina que reuneixi
material audiovisual, no fotografies.
Durant els anys vuitanta, molta
gent aficionada al cinema anava a
concursos i festivals, “i hi ha pel·
lícules, de tot això, hi havia molt
moviment”. La intenció és recuperar vídeos des dels anys 50 i fins al
2005, aproximadament, “incloent
només l’època analògica”. El gruix
principal dels materials és dels anys
vuitanta i noranta, que és quan els
preus de les càmeres van començar
a ser accessibles per a la població
de classe mitjana. “Jo faig rastreig

Òscar Vila (a la dreta) va donar a conèixer ‘Canalla Vallesana’ al BRAM! 2022. || Q. P.

per crear una xarxa de cinematografia local”. D’aquesta manera, si
algú vol saber si hi ha imatges d’algun familiar hauria de poder accedir
a un portal on, mitjançant un buscador, poguessis buscar informació per
anys, temàtiques, poblacions. “Com
una hemeroteca, que fos el fons de
les comarques del Vallès”.
De moment, el que veu Vidal
és “que hi ha una feinada, només
amb Castellar! Només que hi hagués una pel·lícula de cada municipi ja seria fantàstic”. Té fons curiosos, que intenta posar en ordre.
“Per exemple, quan Teresa de Calcuta va venir a Sabadell, va anar a
una casa de monges de la comunitat, i això no va sortir a la premsa”.
La web s’ha inaugurat amb una
filmació del castellarenc Josep Vidal,
titulada Castellar, 1970. L’objectiu és
renovar la portada cada tres mesos,
oferint annex un petit text, a l’apartat
de destacats, “en què es presenti la
pel·lícula de cadascú”. Mostrar filmacions dels Pastors Cantaires, de la
Mostra d’Oficis, etc., són alguns dels
projectes que vol compartir.
Un cop ja té presentada la web
serà el moment de buscar finançament. També està investigant si hi
ha precedents de projectes com el
que vol fer. “Si per casualitat teniu
material audiovisual que pugui ser
d’interès, ja sigui en vídeo o en pel·
lícula, podeu contactar amb Canalla Vallesana per a digitalitzar-lo”.
Ja ha activat les xarxes socials per a comunicar les novetats. En
aquest sentit, hi ha perfils de Canalla
Vallesana a Instagram, Facebook i al
canal de YouTube.
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NOVETAT | ED. EFADÓS

JACINT TORRENTS | ASSAIG

‘Mori el Borbó’, debut literari Un rescat a l’herència
de l’historiador Jordi Ballart literària de Josep Sol
Narra l’atemptat d’Alfons XIII i la implicació de Mateu Morral

Marina Antúnez

Fa 10 anys, la Fundació Ferrer i
Guàrdia va posar a mans de Jordi
Ballart la causa del judici contra els
acusats de l’atemptat contra Alfons
XIII. “Jo soc historiador i vaig
pensar que era molt interessant,
m’ho vaig estar mirant i vaig
pensar fer-ne una novel·la”.
Per perfeccionar la tècnica
d’escriptura, quatre anys més tard
es va apuntar a l’Escriptorium, un
grup d’escriptors que ofereix tallers
d’escriptura a Sabadell. “Allà vaig
començar a perfilar la història”.
Finalment, al cap de tres anys, ha
sortit publicada la novel·la Mori
el Borbó, amb l’editorial Efadós,
inclosa a la col·lecció “El Fil de la
Història”. Els fets i personatges
que hi apareixen són reals, “menys
un parell que he creat perquè
m’ajudaven a enfilar la història”.
Els diàlegs i pensaments dels
personatges són ficcionats, “omplo
els buits”.
La història d’Alfons XIII és molt
coneguda, però “el cas de Mateu
Morral està molt desdibuixat, hi
ha molt poca informació de què
va fer i per què ho va fer, a la vida
real”. Per això, Ballart diu que s’ho
ha inventat. La novel·la explica la
història d’un fabricant important de
Sabadell que ho deixa tot per anar
a tirar una bomba al rei d’Espanya.
Se situa l’any 1906. El Mateu no
encaixa amb la seva família “per les
idees que té, i Alfons XIII tampoc
encaixa perquè té una visió de si
mateix molt distorsionada”.
Ballart reconeix que té tirada a
l’humor però que per fer una novel·la
versemblant “no em podia deixar
anar amb llibertat, sobre el que
penso del rei, perquè el pintava

Jordi Ballart publica ‘Mori el Borbó’ amb l’editorial Efadós. || CEDIDA

com un personatge ridícul”. Per
tant, s’ha hagut de contenir. El
que intenta explicar ho fa des d’un
vessant realista, en el sentit de tocar
el drama quan és drama i l’humor
quan és humor, “però sempre des
d’una visió equidistant”. Sabadell
apareix a la novel·la perquè és la
ciutat de naixement de Mateu
Morral, i és on ell acaba tornant del
seu exili forçós a França i, després,
de voluntari a Alemanya. A Sabadell,
és on té la família, tot i que no s’hi
avé, i també on té les amistats i
“la Roser, l’única persona que se
l’estima”.
Per a Ballart, Mori el Borbó ha
estat una novel·la històrica dolorosa
però agraïda. “Ha estat bo que fos
difícil”. Explica que ell tenia una
idea de com havia de ser el llibre

però que apuntar-se a Escriptorium
l’ha ajudat a fer-ho més bé. Sobre
el títol, reconeix que és una idea
del professor Jordi Solé. “Ell em
va proposar aquest nom, que
trobo que és una declaració de
principis brutal”. El diputat Joan
Tardà també l’havia fet servir al
Parlament, segons Ballart.
L’editorial Efadós afegeix unes
notes a peu de pàgina en forma de
QR, per a la millor comprensió del
text. Ballart veu que escriure la
seva òpera prima li ha donat ales
per seguir escrivint i, de fet, ja està
treballant en una altra història.
D’aquesta primera novel·la, farà
presentació a Castellar del Vallès
al mes de desembre –encara sense
confirmar data concreta– i també a
Sabadell, al novembre.

L’escriptor castellarenc Jacint Torrents publica la transcripció d’una
trentena d’articles de Josep Sol,
un intel·lectual de Santa Coloma
de Gramenet que va viure entre
els anys 1909 i 1982. Amb el títol Si
no fos la guerra...! (Ed. Neopàtria),
Torrents recupera els escrits que
Sol va enviar a la revista Meridià
des del front durant els anys 1938 i
1939. “Jo havia fet la tesi de llicenciatura sobre la seva obra, el 1978
i 1979”. El pare de Torrents era cosí
germà de Sol i ell mateix també és
fill de Santa Coloma.
Els articles que ha transcrit
van ser publicats –o enviats amb
intenció de ser publicats– a Meridià. La revista va desaparèixer després de la guerra. En aquesta revista també col·laboraven escriptors
com J. V. Foix, Pere Calders, Mercè
Rodoreda, etc.
A Santa Coloma, aprofitant el
40è aniversari de la mort de Josep
Sol, un grup d’intel·lectuals de la localitat va crear una comissió per recuperar la seva memòria. “Sabien
que la meva tesi estava dipositada a la biblioteca a Santa Coloma,
l’havien llegit i em van convidar a
participar-hi”. Després, s’hi afegiria també l’Ajuntament.
Josep Sol era fill de pagesos i va
fer de pagès, però es va anar situant
com a periodista cultural. “Anava
als teatres i també feia articles de
literatura”. Va ser enviat a la batalla
de Terol el 1937. Després, a la defensa de costes a València, “i és allà on
comença a escriure, perquè quan
no bombardejaven sortia a passejar per l’horta valenciana, pels
poblets”. Després, el van enviar a
una punta de Badajoz i ell ho aprofita per fer la descripció del món extremeny. Als articles, Sol parla del
paisatge i de la gent.
La importància d’aquests articles que ha transcrit Torrents, a
banda de la qualitat literària, és que
donen testimoni d’un periodista cul-

Transcripció de Jacint Torrents.|| CEDIDA

tural que va fer de pagès. “Va ser un
intel·lectual de la ‘generació cremada’ per la guerra”, apunta Torrents. Sol es declarava demòcrata i
catalanista. “L’any 1984 també vaig
editar les tres novel·les que havia
publicat entre el 1935 i 1937 i que
ara ja no es troben”.
Josep Sol també va ser “un dels
descobridors de Joyce a Catalunya
i un dels primers que el va traduir”.
Era un literat i un humanista que s’interessava per tota la filosofia grega,
que practicava molt esport i que lligava aquest esport amb la filosofia
grega, pensant en l’esport olímpic.
Sabia diverses llengües: francès, anglès, italià, occità, català i castellà “i
va col·laborar en més d’una dotzena de revistes culturals de l’època”.
Va ser amic d’Andreu Nin, gràcies al
qual es va poder introduir a la literatura russa. A escala personal, Torrents recorda que “era molta bona
persona i introspectiu, llegia molt
i vivia pels llibres”.
El llibre es presenta el dia 21 al
Centre d’Art Contemporani Can Sisteré de Santa Coloma de Gramenet,
amb la presència de Jacint Torrents,
l’editor Toni Bonet, la historiadora de
literatura Maria Campillo i l’alcaldessa Núria Parlon. || M. ANTÚNEZ
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‘Mare de sucre’, un projecte del TNC
L’obra aborda el
tema de la maternitat
en persones amb
diversitat funcional
Marina Antúnez

Mare de sucre és l’espectacle que
es podrà veure aquest dissabte, a
l’Auditori Municipal, quan siguin les
20 hores. El muntatge neix al TNC i
és escrit i dirigit per Clàudia Cedó.
Està protagonitzat per set actors,
quatre dels quals amb diversitat
funcional. “És un espectacle que
explica la història de la Cloe, una
noia amb diversitat funcional que
té el desig de ser mare”, explica
Anna del Barrio, la productora de
Mare de sucre.
En aquest espectacle veurem
totes les veus que envolten la Cloe,
que opinaran sobre aquest tema, “si
pot ser o no, què vol dir ser bona
mare, etc.”.
Es mostra l’opinió de la societat al voltant de la maternitat amb
persones amb diversitat funcional.
A l’obra, hi apareixen el perso-

natge de l’Albert, “que és el director de la fundació on viu la Cloe”;
els companys; la Maria, “que és
l’educadora que l’acompanya en
aquest procés de voler ser mare”,
i el personatge de la mare, la Teresa.
Algunes de les actrius que hi
participen formen part del projecte Escenaris Especials. Elles són
Andrea Álvarez, Mercè Méndez i
Judith Pardàs. “La Clàudia forma
part d’Escenaris Especials com a
directora”. Des del 2006, en aquest
projecte es fa teatre amb persones
discapacitades, ja siguin persones
amb trastorns mentals, espectre
autista, joves amb necessitats educatives especials, etc. “Amb tots
ells, ja fa 16 anys que fem cursos
de teatre anuals”.
El quart actor amb diversitat funcional és Marc Buxaderas.
“No forma part d’Escenaris Especials però ens en vam enamorar d’ell amb els vídeos que té a
YouTube”. Completen el repartiment l’actriu Maria Rodríguez, Teresa Urroz i Ivan Benet.
A l’hora de fer el càsting, ja van
comptar amb l’associació d’entrada. “Quan la Clàudia escriu històries ja pensa en les persones que
coneix al seu voltant”. Durant els
16 anys de tallers de teatre, el tema

Equip interpretatiu de ‘Mare de sucre’, la proposta teatral que es podrà veure dissabte a l’Auditori Municipal. || CEDIDA

de la maternitat ha estat constant.
Sobretot, entre les dones. “A les improvisacions, sovint sortia aquest
tema de ser mare, voler tenir cura
d’una criatura, l’embaràs, parir”.
Alhora, és un tema molt tabú,
tant per a les persones amb diversitat funcional com per a les persones

que gestionen les fundacions. “Vam
entrevistar molts col·lectius al
voltant d’aquest tema, a la societat no es visibilitzen aquestes mares”.
A l’obra, “hi ha moltes
estones de llum dins la foscor
que pot haver-hi en un tema així”.

Es va estrenar el 13 de maig al
TNC, on va fer quatre setmanes, i
ja ha voltat per 15 teatres, de Catalunya i també al teatre Valle Inclán de Madrid, amb molt èxit. “I
és que és un tema que no s’ha representar gairebé mai”, afegeix
Del Barrio.

CECV-AH | HISTÒRIA

L’ALCAVOT | S’HORABAIXA

Proper itinerari, al cementiri

L’Alcavot estrena producció
pròpia amb molt d’èxit

El Centre d’Estudis de Castellar farà una visita guiada amb teatralització

M. A.

Diumenge 23, el Centre d’Estudis
Castellar - Arxiu d’Història proposa
un altre itinerari del cicle Un Tomb
per la Història al cementiri municipal
de la vila. De fet, s’han programat
dues sessions ja que la primera va
quedar esgotada en poc temps.
L’objectiu és donar a conèixer la
història d’aquest indret, amb l’acompanyament d’una teatralització per
part del grup La Casa de Asterión.
La visita ens permetrà fer un recorregut històric a través dels personatges que van intervenir en la construcció del cementiri del segle XX,
i la teatralització ens ajudarà a endinsar-nos al passat.
Al segle XIX, amb el creixement
de la població i l’ocupació de territori
per construir-hi habitatges, aquests
van atrapar i apropar-se al cementiri antic, sota l’església, al parc de Canyelles, amb els inconvenients que
això suposava. El nou cementiri es
va construir en terrenys del mas Boadella, masia coneguda actualment
amb el nom de Can Gorina. Va urba-

Imatge d’un dels mausoleus de l’actual cementiri de Castellar del Vallès. || CEDIDA

nitzar aquest camí, posant-li el nom
de camí del Cementiri. El trasllat d’un
cementiri a l’altre no va ser fàcil i va
durar més de 50 anys.
El 1910, Santiago Gorina Sala
i Ramon Otset Bigas van vendre a
l’Ajuntament el nou terreny al Serrat del Vent per construir el nou ce-

mentiri.
Aquest cementiri té més de
1.000 nínxols i posteriorment es va
ampliar. Però quan es va construir
només hi havia el recinte emmurallat i el terreny dividit en seccions i
terrenys per vendre’l, perquè la gent
s’hi construís el nínxol.

Dijous passat, L’Alcavot Espai Cultural va reprendre les sessions de
S’horabaixa, el cicle de cafè-teatre
dels dijous al vespre. Amb el format
habitual d’aquestes sessions es va
iniciar la vetllada, que va comptar
amb l’actuació del conjunt terrassenc Sa Parranda.
El públic va aprofitar la primera mitja hora per acomodar-se,
proveir-se de la consumició i preveure l’entrepà per sopar.
Sa Parranda és un grup format per Esteve Domingo (guitarra,
veu i direcció musical), Isabel Salvador (veu), Antoni Sanjuan (acordió) i Joan Martínez (guitarra i veu).
Van oferir un repertori molt
variat d’havaneres, valsets, balades
i cançons de taverna (cançó marinera) i van aconseguir la total complicitat del públic assistent, que va
acompanyar les cançons.
Cap al final, el grup va convidar el públic a cantar conjuntament les havaneres El meu avi i La
bella Lola. L’ambient va ser ideal per
passar una bona estona.
Dissabte i diumenge es va representar I tu on la tens?, una comèdia esbojarrada plena de situacions
divertides i inversemblants genera-

des per una companyia d’actors que
s’equivoca de públic i no és a temps
de canviar l’espectacle. En aquest context, passen moltes coses i cada dia diferents a dalt de l’escenari.
Un total de 60 persones van assistir a les representacions del cap de
setmana. La sala es va omplir de riallades i felicitacions. I és que l’obra compta amb una posada en escena informal i desinhibida, divertida, senzilla,
amb ritme i molta comicitat.
Aquest muntatge ha estat presentat per la Cia. Alcavot Teatre, un
grup de teatre castellarenc format
per Gabi Ruiz, Sergi Gil, Sílvia Leiva
i Josep Fontan. I tu on la tens? aconsegueix el seu propòsit, el de ser una
proposta molt divertida i diferent.
Ja es va representar a l’Ametlla
de Mar el mes de maig passat i, després, es va fer una preestrena a Castellar a principis de juliol. Ara, un cop
revisada i consolidada, es presenta a
L’Alcavot i es manté durant dos caps
de setmana. S’hi han incorporat diversos gags i noves escenes, amb l’objectiu d’optimitzar el ritme i la implicació del públic. L’èxit assolit aquesta
setmana els fa ser optimistes de cara
a les funcions previstes per a dissabte
22 i diumenge 23. || REDACCIÓ
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Sisena Diada Capgirada oficial

Eloi Creus
presenta
la traducció
de Safo

La colla, de gairebé 10 anys d’història, intentarà portar castells aconseguits a la temporada
Marina Antúnez

Els Capgirats, a la Festa Major passada a la plaça d’El Mirador. || Q. PASCUAL

Diumenge 23, els Castellers de
Castellar - Capgirats celebren la
seva sisena Diada Castellera oficial.
Per aquest motiu, faran actuació
a la plaça de la Fàbrica Nova, a les
12 h. Prèviament, “oferirem una
xocolatada popular oberta a
tothom a partir de les 10.30 h”,
diu Joan Aura, cap de colla dels
Capgirats des de fa un any i mig.
La xocolata servirà per amenitzar
el matí de castells, en el qual també
participarà la colla castellera de
Mollet. “Ja fa força temps que
col·laborem amb ells, hem anat
a diades seves i ells han vingut”,
afegeix Aura. En aquest sentit,
amb aquesta colla, els Capgirats
mantenen molt bona relació.
Els Castellers de Castellar ja fa
gairebé 10 anys que estan instituits
com a colla. Aquesta vegada, aprofitant la diada, intentaran portar els
millors castells de què són capaços.
“Hem treballat tota la temporada”.
I és que al món casteller entre octubre i novembre s’acaba la temporada,
ja que funcionen per anys naturals.
Aquest cop es podran veure castells que només han fet una vegada
aquesta temporada. Els principals
són el pilar de 5, la torre de 6 (2d6),
“que ja vam fer per Festa Major”.
Aquests són castells més complicats
que els bàsics de 6.
La colla està remuntant gent
després de la pandèmia. “Sempre
faltarà gent, ja que com més som,
millor”. En especial, fan una crida a

la canalla, perquè s’animi a iniciar-se
al món casteller. Els assajos són els
dilluns i divendres, de 19.30 h a 22 h.
“És una activitat molt familiar, ens
ho passem molt bé”.
Actualment, són uns 100 socis,
“tot i que als assajos acostumem a
ser uns 50 i, a les actuacions, uns
60”. Fa uns anys havíem arribat a
fer castells de 7 en diverses ocasions.
“Per tornar-los a aconseguir es necessitarà més volum”.
Els castellers també fan formació dins els assajos, i també altres tallers, sobretot, a les escoles. També
fan formacions a poblacions veïnes
com Sabadell, Montcada, Matadepera, etc. Ells mateixos també es formen, remarquen posicions de pinya,
l’equip del baix, els laterals, cordons,
temes de seguretat, etc. “A més,
tenim una assegurança per a actuacions castelleres i d’altres que
no són castelleres, com la participació a esdeveniments i tallers”.
Els Capgirats van actuar el 15
d’octubre a Cerdanyola. Van oferir
un pilar de 4 d’entrada, un 3d6, un
3d6 amb agulla, un pilar de 4 aixecat per sota i un pilar de 4 de sortida.
El dia 13 del mateix mes la colla
castellarenca actua a Caldes de Montbui, a la diada de la colla local. A banda
dels Castellers de Caldes i dels Capgirats, també actuaran els Esperxats de
l’Estany i els Castellers de Terrassa.
I dissabte 19 els Capgirats acomiadaran la temporada amb un
sopar a la Sala Blava que a partir
de les 23.30 h obrirà les portes a
tot el poble. Hi punxarà DJ Cubata
i hi haurà servei de barra fins les 4
de la matinada.

El traductor castellarenc Eloi
Creus presentarà la seva darrera
traducció, titulada I desitjo
i cremo. Poesies incompletes,
de Safo de Lesbos, aquest
divendres 21 d’octubre, a les 19
hores, a la Biblioteca Municipal
Antoni Tort.
L’acte tindrà un caràcter
de tertúlia-presentació i anirà
a càrrec del traductor castellarenc, acompanyat de l’escriptor
Òscar Rocabert. També es podrà
gaudir d’una lectura poètica a
càrrec d’Agnès Hernández,
Jaume Clapés i Mònica Mimó.
L’obra, de l’editorial Proa,
és el volum més extens editat
mai fins ara d’aquesta poeta de
l’antiguitat que parla de l’amor
lèsbic, tenint en compte que la
seva obra és molt fragmentària.
De fet, I desitjo i cremo. Poesies incompletes recull tots els
fragments que es poden llegir
avui dia de Safo, en vers, per
tant, és una traducció poètica
i escrita amb un català actual.
L’última traducció poètica era del 1973. Creus ha volgut
fer l’edició en una col·lecció de
poesia com “Ossa Menor”, que
no és exclusivament de clàssics,
cosa que permet acostar l’obra
a tot el públic. Safo, justament,
és una poeta que és molt entenedora i que parla de coses molt
actuals, i volíen fer-la apta a tothom. || M. ANTÚNEZ
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I Gimcana
Halloween Castanyada
Del 22 al 31 d’octubre
El proper 22 d’octubre
arrenca la I Gimcana
Halloween - Castanyada.
La proposta consisteix
en descobrir on tenen
i com els moniatos les
botigues del carrer Major i
plaça Calissó, disfressats
amb un complement de
Haloween. Els entren
al sorteig d’una cistella
amb productes dels
establiments, que
es donarà el dia 31.
Més informació als
establiments participants

agenda

I Gimcana Halloween – Castanyada
*Els dies 29, 30 i 31 d’octubre i l’1de novembre, parada de castanyes · Del 22 al 31 d’octubre · Carrer Major
Organització: Associació del Centre
Curs per a persones cuidadores no professionals
Divendres 21 i 28 d’octubre i 4, 11, 18 i 25 de novembre, de 10 a 12 h a la Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Inscripcions gratuïtes a l’a/e diversitatfuncional@castellarvalles.cat · Organització: AVAN, amb la col·laboració de l’Ajuntament
Exposició ‘Gambasse’, amb il·lustracions de Cristina H. Romero
Fins al 3 de novembre · Calissó Cultural
Exposició: “Brossa polièdric”
Fins 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
Fins 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
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
Taller: “La dona i els elements”
Dijous 27 d’octubre, 3, 10 i 17 de novembre, de 18 a 20 h a la Sala de Plens de l’Antic Ajuntament
Inscripcions i més informació a l’a/e sonaswingcastellar@gmail.com o al tel. 677372282. Preu: gratuït amb aportació
voluntària ·Organització: SonaSwing, amb el suport de l’Ajuntament

del 21 al 30 d’octubre de 2022

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

DIVENDRES 21
De 16 a 18 h – PROPOSTA
Cafè feminista:
“Som mandràgores”
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica
19 h - PROPOSTA
En to poètic: Tertúlia/presentació
del llibre de poemes I desitjo i cremo
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal
19 h – XERRADA
“L’alimentació del bebè durant el
primer any de vida”
Més informació i inscripcions a l’a/e
lalcavot.gestio@gmail.com, tel.
616439985
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural
19 h – CONFERÈNCIA
“Els beneficis de la marxa nòrdica”
A càrrec de la fisioterapeuta Natàlia
Gómez Aguilar
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Centre Excursionista
Castellar
21 h - CINEMA
Filmoxarxa: System Crasher
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV
21 h - MÚSICA
Jam session
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 22
08 h - SORTIDA
Sortida a Port Aventura
Sortida des de l’INS Castellar
Organització: La Fàbrica
Matí – SORTIDA
Sortida de marxa nòrdica a
Vallfogona del Ripollès
Més info a l’a/e marxanordicavalles@
gmail.com o al tel. 660871152
Vallfogona del Ripollès
Organització: MNV Marxa Nòrdica
Vallès

De 16.15 a 19.45 h – PROPOSTA
Vine a preparar el Túnel del Terror
amb La Fàbrica
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

D’11 a 13 h – PROPOSTA
Matinal de country contra el càncer
Pl. d’El Mirador
Organització: Associació Contra el
Càncer a Castellar del Vallès

17.30 h - PROPOSTA
Monòleg amb El Monaguillo:
Sólo lo veo yo
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Soko Agencia

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

19 h – XERRADA
Conferència:
“El fenomen de El Niño”
A càrrec de Montse Ribell, de
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Castellar per les
Llibertats
20 h - TEATRE
Mare de sucre
TNC i Escenaris Especials
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
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
22.30 h – BALL
Nit de ball amb Platinum
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

DIUMENGE 23
10 h i 12 h - PROPOSTA
‘Un tomb per la història: Història
del cementiri de Castellar’
A càrrec de la historiadora Gemma
Perich. Amb teatralització de La Casa
de Asterión
Cementiri de Castellar del Vallès
Organització: Centre d’Estudis
Castellar – Arxiu d’Història
*Cal inscripció prèvia a https://
centreestudiscastellar.cat/
10.30 h – PROPOSTA
Diada Capgirada:
xocolatada i actuació
Plaça de la Fàbrica Nova
Organització: Castellers de Castellar

18.30 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
Buena suerte, Leo Grande
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DILLUNS 24
16.15 h - PROPOSTA
Inauguració exposició Halloween
de l’INS Castellar
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica

DIMECRES 26
09 h - SORTIDA
Caminada saludable:
Camina i fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea
Bàsica de Salut

DIJOUS 27
De 9.30 a 14 h - PROPOSTA
Atenció de l’equip Síndic a
Castellar
Cal concertar al tel. gratuït
900124124 o a l’a/e sindic@sindic.cat
Atenció telemàtica o telefònica
Organització: Ajuntament

DIVENDRES 28
De 17 a 00 h - PROPOSTA
Túnel de Terror
Cal recollir entrades a La Fàbrica, fins
al 27 d’octubre, de dl. a dv. de 16 a
19.45 h
La Fàbrica
Organització: La Fàbrica
19 h - XERRADA
“Lactància materna.
L’arribada a casa”
Més informació i inscripcions a l’a/e
lalcavot.gestio@gmail.com, tel.
616439985
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai
Cultural
21 h – MÚSICA
Concert de Berta Sala
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural
21 h - CINEMA
Ninjababy
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

DIUMENGE 30
18 h - BALL
Ball a càrrec d’Albert Aulo
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
19 h - CINEMA
I això... de qui és?
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament
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”

penúltima

Potser algun dia deixen als joves inventar la seva joventut.
Quino

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

FARMÀCIES DE GUÀRDIA
DIVENDRES 21
DISSABTE 22
DIUMENGE 23
DILLUNS 24
DIMARTS 25
DIMECRES 26
DIJOUS 27
DIVENDRES 28
DISSABTE 29
DIUMENGE 30

POSTALS DE CASTELLAR

CASANOVAS
EUROPA
CASTELLAR
LLUCH
PERMANYER
CATALUNYA
FENOY
EUROPA
BONAVISTA
YANGÜELA

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

DEFUNCIONS
06/10/2022
Ana Ruiz Cabas · 84 anys
11/10/2022
Eusebia Paisano Segura · 87 anys
14/10/2022
Joaquim Sansalvador Vallmitjana
72 anys

La carretera de Sabadell, 1911
En aquesta targeta postal de color sèpia es pot apreciar una panoràmica del terme municipal de Castellar del Vallès amb uns passejants fent camí per la carretera de Sabadell l’octubre del 1911, després d’una nevada. || AUTOR: DESCONEGUT || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

INSTAGRAM · @lactual
@josepmariag
Maduixes amb nata

@descobrintcastellar
Parc de Canyelles

@magdafs
Jo entre elles
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la contra
Q. PASCUAL

Felicitat Llop
Filòsofa

10 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Generosa
Un defecte que no pots dominar?
No puc parar quieta
Un llibre?
Qualsevol dels ‘Episodios de una guerra interminable’, d’Almudena Grandes
Quin plat t’agrada més?
La truita de patates (amb ceba i sense)
Una pel·lícula?
‘El festín de Babette’
Una artista?
Maria del Mar Bonet
Un consell per als joves?
El consell socràtic “coneix-te a tu mateix”
Un país?
Eslovènia
Un racó de Castellar?
El Palau Tolrà
Un desig?
Una vida més pacificada,
un món més lent

”Som en el ‘fast life’
i això impedeix el
pensament crític

“

Filòsofa vocacional, ha dedicat la seva vida professional
a la docència com a professora de filosofia de secundària, on ha gaudit molt. Des de ja fa un any, coordina el
Club de Lectura de Filosofia a la Biblioteca Municipal
Marina Antúnez

· La filosofia t’ha atret sempre?

De ben jove. Primer volia fer biologia, però quan vaig entrar per primer cop en contacte amb la filosofia
ho vaig tenir claríssim, era allò! Mai
m’he penedit de la tria. Vaig fer filosofia a la Universitat de Tarragona
i, d’entre tots els departaments, em
vaig decantar una mica més per la
metafísica i teoria del coneixement.
Ara m’interessa més l’ètica i el pensament polític.
· Quina va ser la sortida laboral?

La docència. Vaig començar a l’ensenyament privat. Després, vaig entrar
a la pública com a interina a l’Institut de Castellar, que aleshores era al
Palau Tolrà. Era l’any 1991. Em vaig
treure les oposicions, però no vaig
tenir plaça fixa fins al cap de 8 anys, i
la meva definitiva me l’havien donat

a Palafrugell, imagina’t! Amb la reforma educativa es van sacrificar moltes places de filosofia. Em vaig quedar a l’institut de Palau-solità durant
dos anys, i a Sentmenat, vaig entrar
a l’aula d’acollida i, després de treure’m el màster en mediació escolar,
vaig ser formadora. He estat professora a Castellbisbal. I, finalment, em
van donar plaça a l’institut Cavall
Bernat de Terrassa, on m’he jubilat.
He gaudit molt, com a professora de
filosofia a l’ensenyament secundari.
· Quina és la filosofia preferida?

No en descartaria cap. Podria dedicar-me ara mateix a submergir-me en
la filosofia medieval, és interessantíssima, o a la de Grècia, el Renaixement,
etc. Evidentment, ara em dedico més
a la filosofia contemporània però jo
no l’entendria si no tingués el bagatge de la història de la filosofia. Qualsevol època és un interlocutor vàlid
per pensar els problemes actuals.

· La religió i la filosofia es troben?

En un punt: volen donar sentit a l’existència. Segons Kant, només podem
tenir consciència d’allò que podem
captar a través de la nostra sensibilitat. De Déu, no en tenim experiència i per això la considera una ciència impossible. Però no hi ha un sentit universalment vàlid. L’important
és que ens qüestionem què és per a
nosaltres, la vida. Això és molt difícil
de fer perquè estem molt bombardejats del que se suposa que hem de fer,
què hem de sentir, què hem de desitjar. El desig és el més propi.
· La filosofia i la política
són compatibles?

Tota la filosofia de Plató ja és una reflexió sobre la pregunta de la política, i ja planteja si el filòsof i el polític
són compatibles. Ell proposa el filòsof rei, però no se’n surt.
· La lingüística intervé en filosofia?

I tant, nosaltres pensem lingüísticament, les estructures lingüístiques
són fonamentals. Aristòtil, i sobretot la filosofia medieval, fan una lògica molt potent, la del sil·logisme.
Aquí és on surten totes les fal·làcies
argumentatives. Agafes el diari o un
discurs polític i hi surten totes, i estan
catalogades des de l’edat mitjana, eh?
· L’alumnat ha canviat?

Molt, però és que tota la societat ha
canviat. Som en el fast life, tot ràpid
i immediat, i això impedeix el pensament crític. Si no pensem som manipulables. Cal cercar el sentit i desconnectar-se una mica de tots els inputs
amb què ens bombardegen.
· La filosofia està en perill?

La filosofia que s’escriu és rigorosa i
de qualitat. Està en perill al sistema
educatiu, però no al carrer. Com deia
Aristòtil, tots els homes, per naturalesa, som filòsofs perquè ens fem pre-

guntes. Ara, les facultats de filosofia
tornen a tenir gent i jo crec que necessitem la filosofia, tot i que vagi de
baixa també en altres països.
· Condueixes el club de lectura de
filosofia a la biblioteca, com va?

Llegir filosofia tota sola és més pobre
que si llegeixo per comunicar. Al club,
fem lectures per pensar el món, en què
la reflexió és fonamental. En aquest
sentit, el pensament és antisistema
perquè no pot ser ràpid. La filosofia
no és una activitat que un fa, sinó un
compromís vital, és una manera de
viure. Aquest any he buscat una col·
lecció de Maite Larrauri amb el dibuixant Max. Han fet uns llibres de reflexió filosòfica molt rigorosos però, al
mateix temps, molt assequibles, curts
i amb dibuixos. Tracten temes, com
La guerra segons Simone Weil, l’educació, la llibertat, etc. Són llibres que et
permeten entrar en una temàtica filosòfica d’una manera molt amena.

