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Setmanari d’informació local

CASTELLAR DEL VALLÈS

CASTELLERS | P 20

SALUT | P 08

Els Capgirats
apunten alt en
la seva 6a diada

Country per
lluitar contra
el càncer

TOTS SANTS | P 03 I 04

Recreació
històrica
al cementiri
El cicle Un Tomb per la Història
desperta interès pel cementiri i
serveix d’aperitiu de Tots Sants

Entre els personatges que van ‘aparèixer’ al Tomb per la Història per donar testimoni de la història del cementiri va destacar l’alcalde de Castellar del 1925 al 1929, Santiago Gorina, i la seva dona, Maria Valero Elias. || Q. PASCUAL
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tots sants

Cementiris que ens parlen dels vius
El Centre d’Estudis de Castellar - Arxiu d’Història va organitzar ‘Un tomb per la història’ al cementiri del municipi

Marina Antúnez

Diumenge passat, el Centre d’Estudis
Castellar - Arxiu d’Història va dur a terme
un itinerari al cementiri de Castellar del
Vallès amb motiu de Tots Sants. L’acte,
inclòs al cicle Un Tomb per la Història, va
permetre a la seixantena d’assistents que hi
van participar conèixer amb més detall la
història i particularitats d’aquest cementiri
emblemàtic de la vila. La proposta va
generar prou interès perquè l’organització
es plantegés fer dues sessions en un mateix
dia, com així va ser.
En aquesta ocasió, la historiadora
Gemma Perich va ser l’encarregada de
conduir les explicacions històriques, que
va iniciar a la porta principal del cementiri. Allà va explicar que, a l’època medieval,
“el terreny era conegut com el Mas, perquè formava part dels terrenys propietat del Mas Boadella (actual Cal Gorina)”. També va apuntar que l’Ajuntament,
presidit per Vicenç Arús Arenas, va comprar el terreny, que era conegut com Serrat
del Vent. Però no és fins als anys 90 que es
va canviar el nom del carrer que hi mena,
“que fins llavors s’anomenava ‘camí del
cementiri’ i que va passar a anomenar-se
‘camí del Serrat del Vent’”.
Les necròpolis eren les ciutats dels
morts. Gràcies a les excavacions, s’han
pogut trobar necròpolis que tenen molt
interès perquè ens ajuden a recuperar la
cultura d’aquella època. “Els cementiris
són importants per conèixer la cultura
dels vius”, deia Perich. Aquests enterraments concentrats o més o menys organitzats es consoliden en zones i territoris
pròxims on viu la seva gent.
A Castellar, les primeres necròpolis
“daten del 3000 aC fins al segle VIII, a la
plaça Major”. Al costat d’assentaments hi
havia sempre un cementiri. De fet, el mot
cementiri agafa el nom del llatí coementerium, “que significa ‘el lloc on dorms’”.
Des de l’època medieval i fins al 1781, el cementiri es trobava a Castellar Vell. Entre
els segles XI i XII, el cementiri de l’església preromànica de Castellar Vell va passar a fora. Finalment, la població va tornar al nucli de Castellar actual, “perquè

La historiadora Gemma Perich parla d’algunes de les famílies enterrades al cementiri. || Q. PASCUAL
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Any en què es
va construir el
cementiri actual
de Castellar del
Vallès

és on hi ha terres planes per conrear i
on es poden contractar els jornalers”. I
es traslladen les restes del cementiri a la
nova església construïda l’any 1773. L’any
1851 es publica un informe de sanitat que
explica que el cementiri s’ha convertit en
“insalubre i putrefacte”.
Se’n planteja, doncs, el trasllat i s’inaugura un nou cementiri sota l’església,
al parc de Canyelles, l’any 1854. L’alcalde
Josep Tolrà va fer un préstec per acabar
de construir el cementiri de sota l’església,
però aquest té una història molt curta, de
menys de mig segle.El cementiri queda
petit i, l’any 1884, se’n torna a plantejar un
nou trasllat.
el cementiri actual de castellar

El cementiri de Castellar es va construir i
inaugurar el 1911. Conté 2.660 sepultures.
Es tracta d’un cementiri eminentment
catòlic que compta, al bell mig, amb dos
panteons; un, de la família Comas; l’altre,
de la família Massaveu. Hi ha una fossa
comuna on s’enterrava la gent no catòlica

i, extramurs, “un recinte dels dissidents,
on s’enterrava la gent que no s’havia
batejat, els suïcidis, etc.”. És en aquest
recinte on es van recuperar les restes òssies
d’Elio Ziglioli, un maqui italià assassinat
l’any 1949 i d’un altre individu que sembla
que també seria un maqui.
La construcció del cementiri va començar amb dificultats d’espai i d’ubicació
de l’antic cementiri i serà una construcció
costosa econòmicament per a l’ajuntament
i per a la població de Castellar, que es resisteix al trasllat dels familiars morts, que va
començar el 1914 i va continuar fins al 1925.
“Durarà més de 30 anys, el trasllat”.
Quan es va construir només hi havia
el recinte emmurallat i el terreny dividit
en seccions. Va ser un projecte de l’arquitecte Antoni de Falguera i va ser construït
per Josep Perich. Té dues torres d’entrada. “Una servia de magatzem i, l’altra,
per fer les autòpsies”.
Entrant, els assistents van poder observar els nínxols que són al costat dret i
que van ser construïts amb pedra de Cas-

tellar. Durant el trajecte a l’interior del cementiri, també es va posar atenció a nínxols
com el de Blai Blanquer, dels pares escolapis, els Parcerissa, Perich, nínxols modernistes i de la família de Santiago Gorina (alcalde del 1925 al 1929). Perich va explicar
el perquè de les esteles funeràries. En
aquest sentit, se’n va presentar una de
l’època medieval, recuperada del fons
de l’Arxiu d’Història. El grup La Casa
de Asterión va fer una recreació de moments històrics que Perich va comentar durant el recorregut.
Els quatre actors van ser aplaudits
per l’assistència, que va considerar
“que feia més entenedores encara
les explicacions”.
L’itinerari va finalitzar a la fossa comuna on es van recuperar les restes del
maqui italià. Per cloure l’activitat, una
de les actrius de La Casa de Asterión va
interpretar, en italià, l’himne de la resistència antifeixista Bella ciao, que va emocionar el públic assistent fent caure més
d’una llàgrima.
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TRADICIONS | TOTS SANTS

Una castanyada farcida d’actes
Divendres se
celebra el Túnel del
Terror a la Fàbrica
i hi haurà molta
activitat al carrer

+ TOTS SANTS

Horaris especials al
cementiri i espai per
al record al Puig

Jordi Rius

Aquest cap de setmana es concentra
el gruix d’activitats de la Castanyada
i Tots Sants, molt repartides entre
balls, tallers i túnels del terror a més
de les típiques parades de castanyes.
L’Institut Castellar obrirà les
celebracions amb la seva Castaween
aquest divendres a partir de les 11. 30
h amb diversos tallers, esmorzars a 1
euro, jocs i photocall.
A la tarda, es farà la 10a edició
del túnel de terror que organitza
la Regidoria de Joventut a La
Fàbrica, per segon any en aquesta
ubicació. En la iniciativa participen
una trentena de figurants i ja no
queden entrades per al túnel, que
funcionarà des de les 17 fins a les
24 hores en grups màxims de 10
persones. El regidor de Cicles de
Vida, Dani Pérez, ha assegurat que
“enguany sorprendrà a tothom la
temàtica que s’ha escollit”. El túnel
s’ha completat amb una sortida a
Port Aventura, que aquests dies
està ambientat en Halloween, que
es va fer dissabte passat. Des de
dilluns, La Fàbrica també acull una
exposició de Halloween realitzada
per l’INS Castellar.
D’altra banda, tota aquesta
setmana i fins al 31 d’octubre està

Persones participants en l‘activitat Un Tomb per la Història, celebrada diumenge passat, visitant un dels racons del cementiri. || Q. PASCUAL

en marxa la 1a Gimcana HalloweenCastanyada a les botigues del carrer
Major i plaça Calissó. La prova,
organitzada per l’Associació del
Centre, consisteix a descobrir
als aparadors dels establiments
els moniatos disfressats amb un
complement de Halloween. Els
participants entraran en el sorteig
d’una cistella amb productes dels
establiments participants. Sense
moure’ns de l’àmbit comercial,

el Mercat Municipal de Castellar
organitza aquest dissabte 29 d’11 a
14 hores un taller de decoració de
castanyes i un altre de maquillatge i
disfresses. Si volteu aquests dies pels
carrers Major i Església, des d’aquest
dissabte 29 fins al dimarts 1 de
novembre, les castanyeres seran a la
Casa Massaveu de 10 a 22 hores venent
castanyes, moniatos i altres productes
de tardor. També hi haurà una
tómbola que repartirà regals donats

pels comerços de la vila en benefici de
Suport Castellar Salut Mental. També
dissabte i diumenge, entre les 10 i les 22
h, al carrer Sala Boadella, els alumnes
de sisè de l’IE Sant Esteve posaran una
parada de castanyes. Qui vulgui festa
durant aquesta castanyada dilluns
31 d’octubre, el Calissó organitza un
sopar més màgia a partir de les 21 h i
els Amics del Ball de Saló organitzen
la festa de la Castanyada a les 23 h a
la Sala Blava amb el duet Al&Ma.

La policia local reordenarà la circulació
de vehicles a la zona d’accés al cementiri municipal dimarts, 1 de novembre,
amb motiu de Tots Sants. Així, durant
tot el dia, el carrer del Serrat del Vent
serà de sentit únic, amb accés limitat
en sentit ascendent. Per tornar a la
rotonda de la Dona Acollidora, els
vehicles hauran de baixar pels carrers
de l’Olleta, del Reiet i dels Fruiters.
D’altra banda, el cementiri
municipal obrirà de 9 a 19 hores fins
a l’1 de novembre inclòs, mentre que
l’oficina de gestió de l’equipament
obrirà els dies 29 i 31 d’octubre i 1
de novembre de 9 a 14 h. A partir del
dimecres dia 2 el cementiri iniciarà
l’horari d’hivern, és a dir, obrirà de
dilluns a dissabte de 9 a 18 hores i
diumenges i festius de 9 a 14 hores.
L’empresa concessionària Gestió Integral de Cementiris (GIC) ha dut a terme
diverses actuacions de manteniment
a l’interior del cementiri com la neteja
de façanes d’agrupacions de nínxols,
la reposició de nínxols o la pintura de
les portes d’entrada i els bancs. D’altra
banda, el Puig de la Creu oferirà l’1
de novembre un espai pel record i la
memòria dels difunts amb ofrena de
llantions personalitzats. La capella
estarà oberta de 9 a 13 hores i se celebrarà una pregària comunitària a partir
de les 10 h. Les ofrenes pels llantions
van destinades íntegrament a Càritas.

31 D’OCTUBRE | GASTRONOMIA

Els panellets, més cars pel material i l’energia
J. R.

Segons dades del Gremi de
Pastisseria de Barcelona, la inflació
ha portat els pastissers catalans
a augmentar fins a un 3% el preu
dels panellets. Aquest increment ha
vingut donar pel cost de la mantega,
que s’ha duplicat i el dels ous, que
han pujat fins a un cent per cent. A
això cal afegir el preu de l’energia,
que també encareix el resultat final.
La pastissera Júlia Lluelles,
de Llullu Cakes, constata que “la
gent no està animada com l’any
passat i no s’està venent”. El 2021,
dues o tres setmanes abans de la
castanyada ja n’estaven venent. La
raó, segons la pastissera, és que
l’augment dels ingredients, ha fet
que la gent s’esperi a darrera hora o
“que se’ls faci a casa pels pocs que
ha de menjar”. El fet que Tots Sants

caigui en dimarts i molta gent faci
pont dilluns pot animar les vendes
de cara al cap de setmana perquè la
gent anirà a buscar els dolços abans
de marxar.
Lluelles ha hagut d’apujar uns
3 euros els panellets “obligada” pel
preu de la matèria primera, “que és
de primera qualitat, amb ametlles
i pinyons, que van cars i pel preu
de la llum”. L’estrella continua sent
el panellet de pinyons, encara que a
Llullu Cakes es pot trobar una de les
novetats d’enguany, el de massapà
amb melmelada de gerds fornejat i
acabat amb sucre glacé.
A la pastisseria Andreví
també s’han vist amb la necessitat
d’incrementar els preus “perquè
els materials i l’energia van a més,
i per això ens hem vist obligats
a apujar els preus”, apunta el
pastisser Marc Andreví. L’increment
no es veurà reflectit en el format

dels panellets, que continuarà sent
igual. L’establiment ha iniciat una
campanya per les xarxes socials per
batejar els seus dolços. Entre els més
originals hi ha el “pandreví”, que posa
nom al típic panellet de pinyons. A
la pastisseria també figura com a
novetat el panellet de gerds i un altre
de massapà amb festucs i banyat
amb xocolata negra al 70%. “Per
descomptat, el panellet estrella és
el de pinyó, però als clients els fa
gràcia tastar especialitats noves.
No em demanen gaires, però sí
algunes de les novetats per provarles”, admet Andreví.
El pastisser Joan Muntada
s’ha queixat del preu d’energia, que
es tradueix en l’augment de preus.
Com a novetat d’enguany, presenta
el panellet de vainilla i xocolata
recobert de xocolata blanca i vainilla,
a més d’altres ja existents com el de
festucs o gerds.

Algunes de les especialitats dels panellets d’Andreví Pastissers. || J. MELGAREJO

DEL 28 D’OCTUBRE AL 03 DE NOVEMBRE DE 2022

05

publicitat

06

DEL 28 D’OCTUBRE AL 03 DE NOVEMBRE DE 2022

actualitat

política

TERRITORI | NOMENAMENT

SALUT | NOMENAMENT

El regidor d’ERC Oriol Martori,
nou director general de Transports

Acte d’ERC dimecres
amb Carme Forcadell

Diu que aportarà “visió castellarenca cap a la regió metropolitana i el país”

Compartirà diàleg amb l’alcaldable republicana
Dolors Ruiz a la sala d’actes d’el Mirador

El regidor del grup municipal d’ERC
de Castellar, Oriol Martori i Gallissà,
acaba de ser nomenat director general de Transports i Mobilitat en
substitució de Mercè Rius. Martori afronta el nou càrrec “amb responsabilitat, alhora que és un gran
repte i amb el mateix temps amb
il·lusió, amb moltes ganes i energies per aportar la meva part des
d’aquesta visió castellarenca cap a
la regió metropolitana i a la resta
del país”. La seva feina com a director general de Transports i Mobilitat consistirà a “fer possibles els
serveis en espai públic, la mobilitat sostenible, fer funcionar tot el
transport col·lectiu, adaptar-nos
a la nova emergència climàtica
i energètica”. Martori seguirà la
feina iniciada per la seva predecessora respecte al desplegament de la
T-Mobilitat, del traspàs de Rodalies
o de la futura planificació de nous
busos interurbans. Segons Martori,
la idea del nou conseller de Territori
–el sabadellenc Juli Fernández– “és
aportar temes nous i que siguin
una visió estratègica del país dels
pròxims anys”.
Respecte a si seguirà com a
regidor d’ERC, Martori ha precisat que “ho hem d’acabar de parlar amb els regidors” i que la seva
tasca com a regidor serà compatible
amb la Direcció General de Transports i Mobilitat “en funció de si pot
continuar fent servei i que sigui

Martori en un ple recent. || R. G.

útil per a Castellar”.
Nascut a Barcelona l’any 1980,
Martori és llicenciat en arquitectura del paisatge per la Universitat de
Greenwich al Regne Unit (2002) i tècnic urbanista amb el màster d’estudis
territorials i urbanístics per l’Escola
d’Administració Pública de Catalunya,
Barcelona (2008). Ha cursat altres
estudis de Gestió Urbanística per la
Universitat Politècnica de Catalunya
(2009) i en Disseny Urbà per la Universitat de Westminster, Anglaterra
(2004). Actualment, està cursant un
màster en gestió de projectes per la
Universitat Internacional de València.
La seva experiència professio-

nal l’ha desenvolupat principalment
a l’empresa privada, treballant tant
en l’àmbit nacional com internacional, especialment al Regne Unit, on
ha coordinat diferents projectes d’estratègia territorial de diferents pobles i ciutats i programes de regeneració urbana per aconseguir entorns
urbans més habitables. Recentment,
ha compaginat la seva activitat professional amb la docència universitària
com a professor associat a la Universitat Blanquerna, en el grau de gestió de l’esport, on imparteix coneixements d’Esport i Territori.
Martori és cofundador de la consultora Urbaning, especialitzada en
el disseny d’espai públic, la planificació urbana i la mobilitat sostenible.
Ha treballat en diferents àmbits de
la gestió de projectes urbans: des del
pensament estratègic a nivell més
ampli territorial i entorns metropolitans fins al desenvolupament de solucions específiques de mobilitat urbana a escala de ciutat, barri i carrer.
El també regidor és el cinquè
castellarenc que s’incorpora al darrer
govern de la Generalitat sorgit de les
eleccions de febrer del 2021. Al Departament d’Educació, hi ha Núria Mora,
secretària de Transformació Educativa, i Ramon Montes, director general de Centres Concertats i Privats.
Fa unes setmanes, Gemma Ubasart
va ser nomenada consellera de Justícia, Drets i Memòria després de la
sortida de Junts del govern. || J. RIUS

Dimecres de la setmana que ve
Carme Forcadell, expresidenta
del Parlament i de l’ANC, i una
de les polítiques més rellevants
d’ERC, amb un paper actiu en
el procés sobiranista, visitarà
Castellar. Forcadell oferirà
una conferència a la Sala
d’Actes d’El Mirador amb
l’alcaldable d’ERC Castellar
per a les eleccions municipals
del maig del 2023, Dolors Ruiz.
La trobada entre les dues
polítiques republicanes porta
per títol Política en veu de dona.
Justament, els republicans van
remarcar en la presentació de la
candidatura de Dolors Ruiz, fa
unes setmanes, que un dels eixos
que vertebraran el programa de
la formació és activar propostes
amb perspectiva de gènere per
promoure la igualtat efectiva i

Carme Forcadell (ERC). || CEDIDA

real, i “fer present el feminisme en
totes les polítiques”. Per assistir
a l’acte, que tindrà lloc a les 20
h, cal fer una reserva prèvia al
correu druiz@castellarvalles.cat
perquè l’aforament és limitat a 100
persones. || R. G.

JUSTÍCIA | CESSAMENT

César Galvan és substituït a Presons
El castellarenc César Galván, que des del juny de 2021 era director d’Afers
Penitenciaris sota el comandament de l’anterior consellera de Justícia, la
sabadellenca Lourdes Ciuró, ha estat substituït per Paula Montero una vegada
s’ha completat la sortida de Junts de la Generalitat. Regidor per CiU entre el
2003 i el 2007, Galván va entrar l’any 2007 com a cap de l’Oficina de Relacions
amb la Comunitat de l’Àrea Bàsica Policial (ABP) de Sabadell. || REDACCIÓ
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CUP | MUNICIPALS

Marga Oncins es presenta
com a candidata de la CUP

El diputat de la CUP, Xavi Pellicer, amb l’alcaldable Marga Oncins, divendres passat. || R. G.

Marga Oncins repetirà com a cap
de llista de la CUP Castellar per a
les eleccions municipals del 2023.
Divendres passat la regidora, i ara
també alcaldable, va presentar la
seva candidatura a la plaça de la
Llibertat, un dia en què també es
va inaugurar la nova seu de la CUP
a l’avinguda Sant Esteve, 67. “Vam
quedar-nos sense Cal Gorina i ja

sabem que aquest espai no és, ni
de bon tros, el que era Cal Gorina,
però sí que ens agradaria molt que
es mantingués la seva essència”, va
dir Oncins. L’alcaldable va remarcar
que el local serà “un punt de trobada,
un espai obert a totes les entitats i
la ciutadania que ho necessiti de
manera lliure”, però també una nova
via de contacte amb la CUP. “Els

grups que som al consistori també
podem ser un altaveu pels que no hi
són i no tenen veu”.
En la presentació de la
candidatura Marga Oncins va
comptar amb el suport del diputat
sabadellenc de la CUP, Xavi Pellicer,
que va esperonar els assistents a
recuperar la mobilització ciutadana
a peu de carrer. “Castellar necessita
un canvi perquè s’ha transformat en
una vila dormitori. Fa falta donarli vida i comunitat, transformarla i desplegar un programa social,
cultural i polític que respongui a les
necessitats dels ciutadans”, va dir
Pellicer en declaracions a L’Actual.
En aquesta línia, Oncins va subratllar
que Castellar “necessita un canvi
radical, que ha de venir d’un partit
radicalment democràtic, amb
unes arrels fortes, i radicalment
suportat en la gent”. “Castellar
és una ombra del que era, està en
decadència. Les entitats estan
morint”, va afegir. Oncins va apuntar
que el seu programa apostarà per
polítiques feministes i ecologistes, i
de millora de la mobilitat. || R. GÓMEZ

2h

3h

Torna l’horari d’hivern: la propera nit de
dissabte a diumenge, a les 3 seran les 2
La nit de dissabte a diumenge entrarà en funcionament l’horari d’hivern,
raó per la qual quan siguin les 3 de la matina s’haurà de retardar el
rellotge una hora i, per tant, tornaran a ser les 2. D’aquesta manera, es
perdrà molta llum solar a les tardes i el sol sortirà més d’hora. Des de
fa anys, les autoritats europees especulen amb la possibilitat de deixar
un sol horari tot l’any que en el cas d’Espanya seria el mateix que tenen
a les Canàries o al Regne Unit. || REDACCIÓ

Divendres, Cárnicas Merche apaga els
llums pels elevats preus de l’energia
Aquest divendres la botiga Cárnicas Merche se suma a l’acció de
protesta de la Federació d’Associacions de Gremis de Flequers –a
la qual s’ha adherit Carnissers Xarcuters de Catalunya– pels alts
preus de l’energia, que posen en risc la viabilitat de moltes empreses.
L’acció consistirà en una apagada de llum al comerç –de l’establiment
i de l’aparador– de 12 a 12.15 hores. || REDACCIÓ
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Ball country per una causa solidària

BREUS

Una setantena de
balladors van ajudar
a recaptar fons per
la lluita contra el
càncer de mama

Els fenòmens del Niño i de la Niña

G. Plans

Una setantena de balladors
i balladores de country van
convertir la plaça d’El Mirador en
la seva pista de ball tot diumenge
al matí. Ho van fer per una causa
solidària, ja que la cita estava
dedicada a recaptar fons per a
l’Associació Contra el Càncer a
Castellar del Vallès, en concret per
la lluita contra el càncer de mama.
L’entitat treballa per donar suport
a persones malaltes i a les seves
famílies i per finançar projectes
d’investigació per millorar els
diagnòstics i els tractaments.
Des de l’escenari situat
davant de l’edifici d’El Mirador,
la instructora Sílvia Calsina va
dirigir ininterrompudament els

Dissabte Castellar per les Llibertats va organitzar una xerrada a càrrec
de la castellarenca Montse Ribell, que va parlar sobre el fenomen climàtic
del Niño emmarcat dins del Dia Mundial contra el Canvi Climàtic, que
es va celebrar dilluns. A la xerrada, que va comptar amb una trentena
de persones, també es va abordar el fenomen de la Niña, el refredament
anormal de les aigües equatorials del Pacífic. || REDACCIÓ
Voluntàries de l’Associació Contra el Càncer, diumenge passat. || Q. PASCUAL

passos, seguits per balladors
de totes les edats vinguts de
diversos municipis, des de les 11
h fins a les 13 h. El rosa va marcar
la jornada. Tant organitzadors
com participants van lluir llaços
i mocadors d’aquest color, símbol
de la lluita contra el càncer de
mama. També es van vendre

diferents productes, com polseres
o samarretes, per recaptar fons.
La matinal de ball, que va
comptar amb una gran majoria
de participants de l’entitat Amics
del Country Castellar, estava
emmarcada en el Dia Mundial
contra el Càncer de Mama, que es
va celebrar el 19 d’octubre.

El CEC promou l’esplai El Corriol
El Centre Excursionista de Castellar (CEC) ha impulsat 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 amb l’objectiu
d’estimar i de preservar la natura Per formar part de l’esplai és necessari
ser soci del CEC a partir de gener. En cas contrari, des de l’entitat informaran de la quota al club. || REDACCIÓ
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FORMACIÓ | EL MIRADOR

COMUNICACIÓ | MITJANS

Èxit del curs per a cuidadors
no professionals d’El Mirador
Ha estat organitzat per l’AVAN en col·laboració amb l’Ajuntament

Assistents a la primera sessió de formació, divendres passat. || AJ. CASTELLAR

El curs per a persones cuidadores
no professionals que tenen cura de
persones en situació de dependència
per una malaltia neurològica que ha
organitzat la fundació AVAN Neurologia, amb el suport de l’ajuntament,
ha estat tot un èxit de convocatòria en
el seu primer dia, divendres passat.

Tant és així que “obrirem un segon
torn a la tarda al gener per a aquelles persones que s’han quedat fora
o no els quadrava l’horari”, ha assegurat la regidora de Diversitat Funcional, Anna Margalef. A més d’aquest
segon torn extra al gener, hi haurà una
nova edició del curs a finals del 2023.

Es tracta d’una formació de sis sessions, fins al 25 de novembre, a la
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador.
Al llarg del curs s’oferiran recursos i
tècniques per facilitar les tasques de
la vida quotidiana. “Hi ha la intenció
de voler cuidar molt bé el familiar
però, d’altra banda, hi ha l’angoixa
de veure’l que no està sa”, constata Margalef. 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 i també “es donen pautes perquè el cuidador es cuidi a si
mateix”, assegura Margalef, que afegeix que “quan ets cuidador pensem
sempre en l’altre, però també hem
d’estar bé per poder fer aquesta
tasca”. El curs l’imparteix la neuropsicòloga de l’AVAN Anna Ruiz. Entre
els assistents al primer dia del curs
hi havia tant fills o filles de persones
grans com pares o mares de joves en
situació de dependència. || J. RIUS

Ràdio Castellar, al Col·legi de Periodistes
Ràdio Castellar va estar present en una de les ponències organitzades
dimarts passat al Col·legi de Periodistes de Catalunya sobre el tractament informatiu de l’extrema dreta, qüestió que preocupa la majoria de
les redaccions periodístiques de tot Europa. Juntament amb la Federació de Mitjans de Comunicació Locals, de la qual Ràdio Castellar forma
part de la junta directiva, el col·legi va promoure una trobada oberta als
professionals dels mitjans per tal de donar respostes, eines útils i exemples al voltant del fenomen de la irrupció de forces polítiques d’extrema dreta amb discursos d’odi, xenòfobs i populistes que poden generar
conflictivitat social. Entre els ponents hi havia corresponsals de mitjans
de prestigi que fan feina a països on l’extrema dreta té molta força com
Xesco Reverter, excorresponsal de TV3 a Washington, o Anna Buj, corresponsal de La Vanguardia a Itàlia. La taula al voltant dels mitjans locals va comptar amb la participació del director de Ràdio Castellar, Julià
Guerrero, i dels responsables de les emissores municipals de Lloret, Rosa
Giralt, i Tordera, Albert Sabater. || TEXT I FOTOS: 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.

Associació de Jubilats i Pensionistes

Sortida a Andorra el 18
de novembre
Dia 1: Origen-Andorra. Sortida a les
7.30 h en direcció a Ponts fent parada
per esmorzar (no inclòs). Seguirem
ruta per Organyà fins a arribar al
nostre hotel d’Andorra. Acomodació i
dinar. A la tarda anirem a Andorra la
Vella, on disposarem de temps lliure
per fer les típiques compres de Nadal.
Retorn a l’hotel. Sopar i allotjament.
Dia 2: Andorra-EngolastersOrigen. Al matí farem una bonica
excursió fins al llac d’Engolasters,
un embassament artificial tancat
per una presa. Existeix un camí que
permet realitzar la volta completa
del llac. Un monument destacat
durant l’ascens és la bella església
de Sant Miquel, una joia de l’art
romànic d’Andorra, situada a l’altiplà
d’Engolasters. Temps lliure al centre.
Dinar a l’hotel. A la tarda, retorn a la
nostra ciutat d’origen.
Inclou: autocar i guia acompanyant,
hotel de 4 estrelles, pensió completa,
aigua, vi i un dècim de loteria
d’obsequi.
Preu per persona: 159 € (suplement
individual: 35 €)

Roger Pont

Renovació Ass. Veïnal
de Sant Feliu del Racó
Em dic Roger Pont i us escric en nom
de l’Associació Veïnal de Sant Feliu del
Racó. Una associació inactiva fins fa
poc, fins que un grup de gent del poble
hem decidit prendre’n la iniciativa per
poder comunicar-nos com és degut
amb l’ajuntament de Castellar del
Vallès, al qual pertanyem.
Fa temps que la gent de Sant Feliu
està molesta pel tracte d’aquest cap
al nostre poble, on pensem que les
actuacions i les inversions que s’hi
realitzen deixen molt a desitjar i no
estan a l’altura de la contribució que
aporten els residents cada any.
Vegetació exuberant pels carrers i les
voreres, enllumenat que no funciona,
senyalitzacions en mal estat, places
sense manteniment, mobiliari urbà
deteriorat, sacs de runa que podrien
tenir nom i cognoms… són algunes
d’aquestes mancances que pensem que
no es mereixen els nostres residents.
Podem continuar amb les inversions
que s’hi fan, com qui posa un pedaç
a una punxada, sense importar
el seu voltant, com per exemple el
parc infantil del Serrat, recentment
remodelat, un clar exemple d’aquest
descontentament veïnal.
Són poques les festes populars que
se celebren al nostre poble: Santa
Quitèria, la Festa Major, el bosc
del Pare Noel, el Pessebre Vivent…
i algunes d’aquestes se celebren
perquè els veïns prenen la iniciativa,
com Santa Quitèria i la Festa Major
d’aquest any. Veïns que es preocupen
perquè la gent del poble gaudeixi i
mantingui aquestes poques tradicions
que tenim. Sense cap ànim de lucre.
I tot això sense la participació de

Retirada de tanques i canonada
Amb aquest escrit vull comunicar que es miri de retirar tres tanques de
ferro i una canonada d’uralita que fa setmanes que es troben a la cantonada
del carrer Francesc Layret, al costat del pati de l’Escola Emili Carles-Tolrà.
|| TEXT I FOTO: ANTONIO ARANDA

l’ajuntament, que al·lega que no tenim
una associació formal per contribuir i
donar el que el poble es mereix. Doncs
això hem vingut a fer, i no pararem fins
a aconseguir-ho.
Som gent jove, amb empenta,
molts ja no vivim a Sant Feliu però
portem Sant Feliu a la nostra sang,
i sentim aquest tracte com si ens
ho fessin a casa nostra. No és just
que l’ajuntament ens tracti d’aquesta
manera i que ningú els pugui dir tot
allò que la gent necessita. No és just
que hàgim de viure i conviure en un
poble descuidat i on només s’actua per
moments i per quedar bé quan venen
eleccions. Som suficients perquè el
nostre poble ens escolti i no ens tracti
com una arma electoral.
Som conscients que hi ha molts temes
a tractar i moltes coses a millorar,
però necessitem que ens escoltin per
calmar aquesta situació que tant ens
dol que passin els habitants de Sant
Feliu. Per aquesta raó, us escrivim
perquè pensem que a través vostre
la gent del poble podrà saber que
som aquí, que hem vingut a fer allò
que necessiten, a l’ajuntament que
no som els d’abans, sinó els d’ara, gent
que ens preocupem perquè el poble
estigui content. Us dono les gràcies
pel vostre temps en nom de tots els
i les participants d’aquest projecte i
de tot el poble de Sant Feliu del Racó.

Pau Castellví *

Pressupostos 2023:
l’administració ha
d’estar al servei de la
democràcia, no al revés

L’

any passat, Junts
va fer 41 propostes
als pressupostos
municipals
i
ordenances fiscals

del 2022, arribant a 8 acords de
vital importància per Castellar amb
l’equip de govern. Mentre d’altres
s’omplen la boca de crítiques
buides d’accions concretes, des
de Junts posem sempre al servei
de la ciutadania la nostra feina i
les nostres idees per apropar
l’Ajuntament a les persones, als
comerços i a les seves necessitats.
I ho fem des de fora del govern
municipal amb tantes ganes com
ho estaríem fent des de dintre,
amb lleialtat a les persones a qui
ens devem; sent conscients que
seran uns altres els que sovint
s’emportaran mèrits per propostes
que hem fet nosaltres.
L’any passat, l’equip de govern
es va guanyar, donant temps a la
negociació i amb una actitud oberta,
totes aquestes propostes i la nostra
abstenció als pressupostos i les
ordenances fiscals. Aquest any, això
ha canviat. La setmana passada es
van aprovar al ple municipal les
ordenances fiscals i els pressupostos
de l’Ajuntament per l’any 2023; els
més quantiosos de la història del
nostre consistori (més de 31 milions
d’euros), fruit, d’entre d’altres, del
sobreesforç fiscal de la ciutadania.
A diferència de l’any passat, però,
enguany des de Junts ens hem vist
obligats a votar-hi en contra. I, com
a grup que treballa pel canvi en
positiu, hi hem votat en contra a
desgana. Aquests pressupostos no
han comptat prou amb els grups de
l’oposició i s’han aprovat a cop de
majoria absoluta, si bé Ciudadanos
hi ha votat a favor a canvi de res.
L’equip de govern va dedicar temps
a explicar-nos-ho, però no va fer
temps per entrar a negociar-ho. I
què hi guanya fent això? Al servei
de qui han de ser uns pressupostos
en democràcia: de la ciutadania o
de l’administració? ¿Val més la pena
prioritzar una aprovació ràpida
perquè els tècnics puguin fer la seva
feina amb comoditat, o comptar
amb l’aval d’un màxim de grups

polítics de l’oposició per assegurar
que siguin uns pressupostos “de
poble” (i no només del partit que
està a govern)?
Castellar és un dels municipis que
abans aproven els pressupostos en
tota Catalunya, en detriment de
l’espai democràtic que requereixen
uns pressupostos legítims, que no
només legals. Aquest espai, en forma
de temps, ha de servir no només per
explicar-los o recollir propostes de
regidors de diversos colors, sinó que
també ha de servir per negociar-los
i arribar a acords que facin que el
poble hi guanyi. En altres paraules,
aquests són uns pressupostos que
no compleixen amb un requisit de
forma indispensable en qualsevol
democràcia que es preui.
D’altra banda, entrant en el fons; des
de Junts ens sembla bona notícia
que els pressupostos aprovats
incorporin idees per les que portem
anys treballant insistentment i que
poden repercutir positivament
sobre la ciutadania, les famílies
i l’economia del poble en temps
complexes. Per fi, es congela l’IBI,
després d’anys d’una pujada sense
aturador. Es segueix apostant per
alguns dels compromisos als que va
arribar l’equip de govern amb Junts
per l’any 2022 (part de 8 acords);
s’aposta per implementar l’any 2023
la proposta de Junts de canviar
l’enllumenat públic a enllumenat
de tecnologia LED, per estalviar
recursos públics i contribuir a reduir
la contaminació atmosfèrica; es
segueix incrementant la partida de
manteniment de places i carrers;
s’incrementarà la plantilla de la
Policia Municipal; es desplegarà
encara més la presència de càmeres
de seguretat al poble, en aquest cas
als polígons industrials; es treballarà
per incrementar i millorar la dotació
per a neteja de la via pública... i
com aquestes, tot un seguit d’altres
qüestions importants derivades
en gran part de la nostra feina en
el passat. La mala notícia és que
a conseqüència de les presses de
l’equip de govern no s’ha donat
prou temps com per negociar
propostes que també hem estat
fent i que són molt importants per
Castellar: no s’abaixarà el tipus de
l’impost de la plusvàlua (de sovint
immorals conseqüències per a
moltes famílies); no s’apostarà per
elaborar un pla per prioritzar el
manteniment d’aquells carrers en
pitjor estat (actualment la tria de
quins carrers mantenir és força
aleatòria); no s’optarà encara
per encetar el debat sobre com
incrementar places de residència
per a gent gran i per a gent en règim
de semidependència (demanàvem
pressupostar l’elaboració d’un
projecte), etc. I com això, moltes
altres qüestions.
La majoria absoluta del PSC és,
un cop més, una molt mala notícia
per Castellar. Cal remeiar-ho o hi
haurà qüestions que continuaran
al calaix de forma indefinida, sobre
reptes rellevants: joventut, gent
gran, serveis socials, equipaments
esportius, manteniment, neteja,
habitatge... cal tenir-ho en compte
el proper mes de maig.

a uns dies vaig
llegir una notícia
que tractava sobre
un tema del qual
habitualment no es
parla, que avui en dia
encara és molt tabú... i vaig pensar
que us la comentaria. Era una notícia
que parlava de com facilitar el comiat
a un nadó que moria al cap de poques
hores de néixer.
Resulta que quan ja estava a punt
de sortir de comptes, amb 38
setmanes i 3 dies, l’Anna va patir
una caiguda i es va fracturar alguns
ossos. Immediatament, li van fer
una ecografia per comprovar si
la Núria, la seva filla, havia patit
danys i el pronòstic va ser el pitjor
possible. Si bé la caiguda de la mare
no va ser la causa de la mort de la
Núria, l’Anna deia que el sentiment
de culpabilitat no el pots evitar.Un
cop va haver nascut, els pares van
demanar poder estar unes hores
amb ella per poder-se’n acomiadar.
Els van derivar a una habitació de la
planta de maternitat on van poder
tenir més intimitat. Tal com deia
l’Anna, “era necessari poder-la tenir
amb braços, ensenyar-li la llum del
sol, fer-li alguna fotografia perquè
els avis la poguessin conèixer i,
en definitiva, poder dir-li adeu”. I
afegia “el record d’aquestes hores és,
precisament, el que ens ha ajudat a
seguir endavant”, a més del suport
que han rebut de la teràpia que
van iniciar poc després de la mort
de la Núria i que es va allargar
pràcticament un any. Malgrat que
van aprofitar aquesta estona que van
tenir al màxim, els hauria agradat
poder ser ells que decidissin que ja
era hora de separar-se de la seva filla,
però no va poder ser així. Després de
posar-se en contacte amb diverses
associacions de famílies que també
estaven vivint el mateix dol, va ser
quan van descobrir que, a Andalusia,
una parella havia començat una
campanya de mecenatge per
aconseguir un bressol tèrmic. Un
bressol que té com a peculiaritat
un sistema que es refreda a una
temperatura ideal per preservar el
nadó sense que sigui massa fred per
als pares, per la qual cosa es dona
l’oportunitat a les famílies de poder
compartir més temps amb el seu
nadó i crear moments preciosos,
en què cada instant compta i són
importants per al procés de dol.
De fet, el dia 15 d’octubre va ser el
Dia del Dol Perinatal, que és aquell
dol que inclou tant els nadons que
moren durant la gestació com els
que moren al cap de poques hores
de néixer. Una realitat que viuen
moltes parelles, més de les que
ens pensem, i a les quals ens costa
d’acompanyar. I és que si bé s’ha
progressat molt, encara hi ha molta
feina a fer, ja que a la societat no
estem prou conscienciats ni formats
per afrontar-nos a la mort.

* Portavu grup municipal Junts

*Regidora d’ERC

Núria Raspall *

El tabú del dol perinatal i
gestacional

F
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Els recursos destinats a
armament no ens són útils

S

egons el Fons de Població de les Nacions
Unides, el Iemen pateix una de les crisis
humanitàries més importants del món, amb més de quatre milions de desplaçats i un 75%
de la població depenent de l’ajut
humanitari.
El 2014 els huzis van prendre el control de la capital Sanà i des del 2015
la “coalició” de diversos estats liderada per l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units (EAU) van entrar
en el conflicte.
El Grup d’Experts Eminents Internacionals i Regionals sobre el
Iemen (GEE) ha demanat en diverses ocasions que s’aturi la transferència d’armes a les parts en conflicte i ha denunciat que es poden
estar incomplint les obligacions
contretes en el Tractat sobre el Comerç d’Armes, que en el seu article núm. 6 explicita que “els estats
tenen prohibit autoritzar qualsevol
transferència (això inclou l’exportació, importació, trànsit, transbordament i corretatge) d’armes
convencionals i municions, parts i
components relacionats quan l’estat té coneixement que podrien utilitzar-se per cometre atacs dirigits
contra béns de caràcter civil o per-

Anna Margalef*

Places i parcs per a
tothom

M

algrat que encara
hi ha molta feina a
fer, l’accessibilitat
a tots els nivells és
una de les prioritats
de l’equip de govern. Sota una
premissa clara: no volem deixar
ningú enrere.
Cal vetllar perquè qualsevol
infant de Castellar pugui gaudir
dels nostres parcs i places.
Que puguem garantir el seu dret
a l’oci i al lleure.
El 2016, fruit dels primers
pressupostos participatius, es
van instal·lar a la plaça Catalunya
diferents elements inclusius per
als nostres nens i nenes, així com
a algun altre parc del poble.
En aquell moment es va plantejar
si volíem fer una plaça inclusiva
o volíem instal·lar diferents
elements a tots els parcs.
Vam considerar que la segona
opció era la vàlida.
No pot ser que aquells nens i nenes
amb dificultats de mobilitat, per
exemple, només puguin anar a
jugar al parc on algú hagi decidit
instal·lar elements inclusius.
Per aquest motiu, a diferents
parcs de Castellar podem trobar
jocs inclusius, entenent aquests

PLAÇA MAJOR

LLEONARD BARRIOS*
ONG Entre Pobles

‘Pressupostos generals, despesa militar’. || JOAN MUNDET

“La despesa
militar espanyola
del pressupost de
l’estat del 2023 serà
de 27.617 milions”

com uns elements en què qualsevol
nen i nena, independentment de
les seves capacitats, pugui jugarhi i gaudir-ne: plaça Catalunya,
Pompeu Fabra, Calissó, plaça
Major, plaça de la Llibertat...
A més, properament també
comptarem amb una nova zona
de jocs inclusius a la plaça Europa,
on podrem trobar un gira-gira en
el qual també cabran nens i nenes
usuaris de cadira de rodes, una
balança per a nens i nenes també
amb mobilitat reduïda, un balancí
de molla més ample de l’habitual,
un sorral elevat on aquells nens i
nenes usuaris de cadira de rodes
puguin jugar a la seva alçada,
gronxadors, etc.
Seguirem substituint elements de
joc infantil de parcs i places tenint
en compte que puguin ser al més
accessibles possible.
Això sí, demanem que ens ajudeu
a mantenir-los en condicions i
que sigueu conscients que hi
ha nens i nenes que només es
poden gronxar en aquest tipus de
gronxadors. Si veieu algú fent cua
per fer-ne ús, doneu-li prioritat.
Cal tenir present que sovint no
podran usar la resta d’elements
del parc com la resta d’infants.
Ens veiem als parcs i a les places!
Perquè la inclusió i l’accessibilitat
ha de ser per tothom. I a tots ens
va millor una rampa que unes
escales.
*Regidora de Diversitat Funcional

sones civils protegides com a tals
o altres crims de guerra”.
Els informes oficials del Grup
d’Experts sobre el Iemen i del
GEE han destacat que totes les
parts, incloent la “coalició” han
violat els principis del dret internacional humanitari, violacions
que podrien ser constitutives de
crims de guerra.
Durant el període comprés entre el

2015 i el primer semestre del 2021,
les exportacions espanyoles d’armes a l’Aràbia Saudita i els EAU
han superar el bilió i mig d’euros.
Aquestes i moltes altres dades es
poden consultar a l’informe sobre
exportació d’armes espanyoles i
presumptes crims de guerra al
Iemen. Segons el Centre Delàs d’Estudis per la Pau, la despesa militar
espanyola en els pressupostos ge-

nerals de l’estat del 2023 serà de
27.617 milions d’euros, per sobre
del 2% del PIB que reclama l’OTAN.
Imaginem què podríem fer, tant al
Iemen com aquí, si part d’aquests
enormes recursos els destinem a
educació, sanitat i a desenvolupar
energies sostenibles.
*L’ONU ha declarat la Setmana pel
Desarmament del 24 al 30 d’octubre

60.000
visites web
mensuals
www.lactual.cat
#lactualesinformacio
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La vacuna de la ràbia serà obligatòria

Rescat d’una
excursionista
a les Arenes

És una mesura
preventiva de Salut
arran de l’arribada
de mascotes
des d’Ucraïna
Rocío Gómez

A partir d’aquesta tardor, vacunar
les nostres mascotes contra la ràbia
serà obligatori. Fins ara, a Catalunya,
era voluntari. Fa unes setmanes la
responsable de Prevenció en Salut
Animal de la Generalitat, Núria
Ribas, va explicar en una roda de
premsa que s’estan perfilant els últims
detalls d’un decret que s’aprovarà
aquesta tardor i que establirà que la
vacuna contra la ràbia per a gossos,
gats i fures, sigui obligatòria. Són les
espècies susceptibles de contagiar-se
i de transmetre-ho als éssers humans.
Des del Departament de
Prevenció van apuntar en la roda
de premsa que la ràbia és endèmica
a diversos països com Ucraïna, d’on
han arribat refugiats amb les seves
mascotes. Ara bé, dels 1.200 animals
ucraïnesos que es té constància que
han arribat en els últims mesos,

La vacuna contra la ràbia serà obligatòria a Catalunya per a gossos, gats i fures. || JMR

no s’ha detectat cap cas de ràbia
després d’haver passat revisions
veterinàries. A Catalunya aquesta
vacuna no era obligatòria perquè es
considera una malaltia erradicada,
però les autoritats sanitàries adopten
la mesura preventiva perquè el
risc que la ràbia torni a circular ha
augmentat. Catalunya, però, no era
l’única excepció. Al País Basc i Galícia
tampoc era obligatòria per als animals
de companyia.
Des de la clínica veterinària

Bitxos de Castellar detallen que
a Catalunya les vacunes no són
obligatòries sinó recomanables. “No
hi ha cap vacuna d’obligatòria. Peró
és recomanable per a la salut i la
zoonosi la vacuna tetravalent, de la
leishmaniosi i de la ràbia”, explica la
veterinària de la clínica Bitxos, Sílvia
Valenzuela. En el cas de la ràbia, les
conseqüències poden ser letals tant
per als animals com per als éssers
humans. “No hi ha cap tractament
efectiu un cop s’han instaurat els

signes clínics, ni per a animals ni per
a les persones. La ràbia produeix la
mort”, afegeix la veterinària. Quant a
la malaltia, la ràbia la causa un virus
que ataca el sistema nerviós central i
provoca una encefalitis altament letal.
En referència als símptomes d’alarma,
Valenzuela detalla tres períodes
diferenciats: prodròmic, furiós i
paralític. En el primer estadi, que dura
d’1 a 3 dies, es poden detectar “canvis
en el comportament, agressivitat,
irritabilitat i desordre de la gana”.
En el segon, “una agitació molt
intensa alternada amb depressió.
Agressivitat elevada, que mossegui
qualsevol objecte i bordi molt alt,
de manera furiosa”. La veterinària
apunta que hi ha animals que no
passen de la fase 2 i moren en el
període furiós.
Finalment, el tercer estadi de la
malaltia es tradueix en una “paràlisi
flàccida, progressiva, generalitzada
i ascendent, que deriva en una
parada cardiorespiratòria,
en incapacitat de deglutir. Un
símptoma típic és que tregui
espuma per la boca”. “L’única
manera de prevenir i de controlar-la
és la vacunació. És una malaltia que
s’ha de declarar obligatòriament”,
conclou la veterinària.

Diumenge 23 d’octubre al matí
els Bombers de Castellar van
rescatar una excursionista de 58
anys que va caure mentre feia una
caminada pels voltants l’ermita
de la Mare de Déu de les Arenes.
La dona es va trencar el turmell i
es va requerir un helicòpter, que
va aterrar a l’esplanada popera a
l’ermita. Després d’estabilitzarla, la dona va ser traslladada
a una ambulància del Servei
d’Emergències Mèdiques que
es va encarregar de portar-la a
l’hospital. El rescat es va poder
dur a terme amb la col·laboració
del SERNA, dels GRAE (Grup
d’Actuacions Especials) i dels
MAER (Mitjans Aeris Bombers
de la Generalitat). || REDACCIÓ

Moment del rescat. || B. VOLUNTARIS
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El Centre Excursionista
de Castellar organitza
la 3a Marxa Nòrdica

El Centre Excursionista 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. Les inscripcions
de la prova poden fer-se a www.
cecastellar.cat.

Cop a la taula de l’FS Castellar (2-3)
Els taronges s’imposen en la pista de la Unión Santa Coloma i segueixen invictes després de quatre jornades

Albert San Andrés

L’FS Farmàcia Catalunya Castellar segueix en la línia de la temporada passada i va col·leccionant sorpreses per
les pistes catalanes. En aquesta ocasió
s’ha de destacar la important victòria
aconseguida en una de les pistes més
complicades de la categoria, a Santa
Coloma contra la Unión, un dels galls
del grup 1 de Tercera Divisió.
Els de Darío Martínez sumen
una nova proesa i donen un cop a la
taula en superar per 2-3 al Nou Pavelló
Municipal la Unión Santa Coloma, un
rival que està cridat a lluitar per l’ascens a 2a B. Per fer-nos-en una idea,
els castellarencs van jugar amb el filial d’aquest equip la temporada passada en Lliga.
El cos tècnic era conscient d’on
jugaria i ja havien advertit la dificultat del rival, un d’aquells en què els
tres punts es descarten a l’inici de la
temporada, però en què sumar pot ser
vital de cara a finals d’any.
Amb la intenció de donar la sorpresa, el guió del partit va ser el marcat: la Unión es va avançar primer al
minut 16, però la ràpida reacció visitant no va deixar el domini del marcador als de Santa Coloma, amb un gol
de Javi Hervás al cap de pocs segons.
El Castellar va aconseguir dominar el joc del rival, un estil molt diferent del seu, i Álex Martínez va capgirar el marcador amb l’1 a 2 als tres
minuts de la represa.
Els colomencs van reaccionar
i van aconseguir l’empat al minut
27, i van mantenir l’estira-i-arronsa
que els nouvinguts a la categoria els

Álex Martínez va ser l’autor del segon gol de l’FS Castellar i està sent una de les peces clau per a l’equip en aquest inici de temporada. || A. SAN ANDRÉS

van plantejar.
A cinc del final i amb màxima
emoció sobre la pista, Quim Juncosa
va fer emmudir tothom amb el 2-3, una
circumstància en què el tècnic local,
David Martínez, no va dubtar a fer
jugar de cinc al seu equip, cosa que va
provocar en els taronges un sofriment
que van saber sufocar, sobrevivint al

rival fins al final del partit i sumant
la primera victòria de la temporada.
“Estem molt satisfets amb
aquest partit. Aquest rival és l’antítesi del nostre joc. És un equip
més anàrquic, amb molta pilota
directa i molt un contra un, i futsal de pati de col·legi. Ho vam saber
contrastar i competir molt bé. És

una victòria ajustada, però així el
sabor és millor”, va explicar el tècnic Darío Martínez.
Gràcies a aquesta victòria, l’FS
Castellar és un dels únics tres equips
que encara no coneix la derrota en
Lliga. El líder, el Montsant, amb quatre victòries consecutives, i l’Olimpyc
Floresta, amb dues victòries i dos em-

pats, un d’ells amb el Castellar, són els
únics equips que encara resten invictes en el grup 1.
Els taronges sumen una victòria
i tres empats, i amb sis punts són setens a la taula, abans de rebre la visita
del Sant Quirze (dissabte, 18.30 h), un
equip de condicions similars, amb una
victòria, dos empats i una derrota.
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BÀSQUET | COPA CATALUNYA

El Castellar no pot amb el cuer
El Voltregà fa volar dos punts importants en la lluita per entrar a la 2a fase

El CB Castellar és dotzè a la Lliga després d’aquesta quarta derrota. || CEDIDA

La UE Castellar queda ara a cinc punts del Berga, que serà el pròxim rival aquest dissabte. || CEDIDA

La UE Castellar torna a fallar fora de
casa i no va ser capaç de passar de
l’empat a un gol en el camp del cuer, el
Voltregà, que fa volar dos punts més
lluny de casa.
Els blanc-i-vermells continuen
deixant escapar punts a fora, tot i que
els resultats de la jornada els han permès mantenir la tercera plaça amb
empat a punts amb el Puig-reig, que
va descansar aquesta jornada.

L’equip, tot i posar el joc i dominar, no va saber adaptar-se una vegada més a les dimensions reduïdes del
Municipal de Sant Hipòlit de Voltregà, on el gol de Carlos Ortiz al minut
31 no va ser suficient per aconseguir
la victòria, que va veure com els locals
aconseguien igualar al 66 de la segona.
Els de Juan Antonio Roldán i
Santy Fernández queden a cinc punts
del lideratge, ostentat pel Berga, que

segueix sense afluixar la marxa i suma
de tres en tres, assolint el ple de victòries en les cinc jornades que ha jugat,
de les sis disputades.
Precisament, el Berga serà el
pròxim rival que visitarà el Joan Cortiella aquest dissabte (19.00 h), un partit
en què l’equip està obligat a guanyar,
si no vol despenjar-se en la lluita per
l’ascens a Primera Catalana, on només
entren els tres primers. || A. S. A.

Quarta derrota dels
groc-i-negres (67-53)
Quarta derrota del CB Castellar,
aquesta vegada per 67 a 53 contra
un rival directe com el CN Terrassa.
Els d’Isidre Travé no van estar
a l’altura del partit, ja que van anar a
remolc durant 33 minuts. L’equip no
va saber mantenir el nivell mostrat en
els primers set minuts de joc, en què
va aconseguir un parcial de 6-13, un
miratge del que va arribar després.
Al descans, el 44-26 al lluminós

terrassenc ja feia albirar el desenllaç,
que tot i la tímida reacció en el tercer
quart amb un 9-14, no va ser suficient per superar el Club Natació, un
rival que encara no coneixia la victòria en Lliga.
Amb un balanç d’1-4, el CB Castellar és 12è a la lliga, en promoció de
descens, només pel davant del Molins i el Mollerussa, equips que encara no han guanyat cap partit. || A. S. A.
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Sense pietat del Sant Just (7-1)
Els de Pep Mateo golejen i segueixen al liderat de la categoria
L’HC Castellar no va tenir pietat
de l’HC Sant Just, equip al qual va
golejar per 7-1 en la quarta jornada
de Lliga. Una victòria que serveix
per seguir una jornada més al liderat del grup 2B de Segona Catalana.
I és que si els granes estan afinats, aquell dia poden ser un equip
letal que deixi sense cap argument
al rival i el sacsegi fins a marejar-lo
per complet. Això és el que va passar al Dani Pedrosa contra el Sant
Just, un rival que va arribar a Castellar amb les forces justes.
Els de Pep Mateo van sentenciar per la via ràpida, amb lluïment
dels seus homes i recital de gols a
càrrec de Tato Homet, Jan Canudas i Jordi Vegas, que en van fer
dos cadascun, i un més del capità
Ferran Garcia, que segueix sense
fallar en Lliga.
La victòria contra el Sant Just
era vital per tal de mantenir el lideratge del grup –també a banda de
sumar el màxim de punts possibles
de cara a la segona volta–, ja que la
victòria del Mollet HC contra el CH
Vilassar (4-3) ho podria haver evitat, allunyant els granes del primer
lloc que han ocupat des de la prime-

Eric Rubio s’imposa a
San Esteban de Gormaz

L’equip de l’HC Castellar celebrant la victòria contra el Sant Just. | | CEDIDA

Rubio després d’aconseguir la victòria en terres castellanes. || CEDIDA

ra jornada de Lliga.
La victòria dels molletencs a
Vilassar els fa quedar a només dos
punts del Castellar, seguits per un
contundent CHP Bigues i Riells que
també va golejar la UE La Garriga
(7-4) i queda a tres dels granes i un
dels de Mollet, equips que encara no
han fet la jornada de descans i que
per aquest motiu han de sumar per
evitar sorpreses.

La localitat soriana de San Esteban de Gormaz va ser talismà per
al pilot de motocròs Eric Rubio,
que va aconseguir la victòria puntuable per al Campionat Interprovincial de Castella i Lleó.
El retorn del pilot castellarenc en terres de Castella va ser
més satisfactori del que es podria esperar, ja que no va deixar
res per a la resta en la categoria

Per la pròxima jornada de Lliga
del 6 de novembre, el derbi vallesà
entre el Mollet i el Castellar, converteix el partit en un dels més importants de la primera fase per als de
Mateo, que hauran de buscar una
victòria per tal de seguir en el primer lloc i evitar així possibles problemes en la classificació de la segona ronda, que donarà dret a lluitar
per l’ascens de categoria. || A.S.A.

MX 85cc. Ja des de l’inici, Rubio
–que en els últims mesos també
s’ha iniciat en el freestyle– va marcar el millor temps al crono i es
va emportar la pole per a les dues
curses que queden per disputar.
En carrera, el GTAL Team
no va voler deixar res a l’atzar i
el pilot va liderar d’inici a fi totes
dues, en què també va aconseguir
els dos holeshot. || A.S.A.
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FUTBOL

FUTBOL SALA

BÀSQUET

HOQUEI PATINS

VÒLEI

2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J06

3a DIVISIÓ · GRUP I · J04

C. CATALUNYA · GRUP2 · J05

2A CATALANA · GRUP 2-B · J04

1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J05

Gironella - Vic Riuprimer
0-0
Joanenc - Taradell
4-3
Voltregà - UE Castellar
1-1
Sant Quirze - Gurb
1-0
Puig-reig
Descansa
Berga - Junior
3-1

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

La Salle Manresa - Molins
65-58
IPSI - Alpicat
80-81
Olesa - CN Sabadell
70-68
Vedruna - Espanyol
81-80
Mollerussa - Artés
52-74
CN Terrassa - CB Castellar 67-53
Lluïsos - Vilatorrada
79-61

Mollet - Vilassar
4-3
HC Castellar - Sant Just
7-1
Bigues i Riells - La Garriga
7-4
Sant Cugat
Descansa

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG PE PP

CE Berga
15
CE Puigreig
10
UE Castellar
10
FC Joanenc
9
FC Sant Quirze V. 9
Vic Riuprimer REFO 8
CF At. Gironella
7
At. Junior
7
UD Taradell
3
UE Gurb
3
CF Voltregà
1

5
5
5
5
6
6
5
6
6
5
6

5
3
3
3
2
2
2
2
0
1
0

0
1
1
0
3
2
1
1
3
0
2

0
1
1
2
1
2
2
3
3
4
4

CLASSIFICACIÓ

7-5
5-1
4-4
2-3
6-2
1-2
8-3
6-5

PT PJ PG PE PP

CFS Montsant
12
S. Joan Vilassar FS 9
Olimpyc Floresta
8
Unión Santa Coloma 6
CFS Arenys de Munt 6
Parets FS
6
FS Castellar
6
Estel Vallseca
6
CN Caldes FS
6
S. Quirze V. AEFS
5
CFS Montcada
5
Gràcia FSC
4
F. Mataró CE B
4
CEFS Prosperitat
4
Rubí CEFS
3
CE Vacarisses
0

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
2
2
1
2
2
1
1
1
1
1
1
0

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

0
1
0
2
2
2
0
2
2
1
1
2
2
2
3
4

ATLETISME | C. CATALUNYA

El CA Castellar, subcampió
de Catalunya de cros
La 20a edició del Cros de Canovelles (Vallès Oriental) va coincidir amb el Campionat de Catalunya de relleus mixtos, on l’equip del CA Castellar va aconseguir
el subcampionat en categoria sub-20.
L’equip format per Ainhoa Roldán, Berta López, Jan Casamada i Eric Haba
va quallar una cursa excel·lent i va aturar el crono amb un sensacional 17:08 que
els va deixar a només tres segons dels guanyadors, l’equip A de la UA Terrassa (17:05), mentre que el podi el va completar l’equip B del mateix club (18:49).
L’altre bon resultat per al club verd va arribar en la categoria immediatament inferior, la sub-18, on l’equip format per Laia Romero, Paola Clermont,
Lluís Garcia i Saúl Corral va marcar un temps de 17:11 i va acabar en setena posició final. L’equip B, on van participar Meixi Chacón, Júlia Giba, Alejandro Alcalde i Miquel Corominas va acabar en 19a posició amb un crono de 22:38. El
podi el van copar el CA Canovelles, la UA Lleida i el CE Penedès.
En sub-16, el CA Terres de Ponent A (13:52) va ser l’equip guanyador, amb

CLASSIFICACIÓ			 PJ PG PP

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

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
4
3
3
3
3
3
3
2
1
1
0
0

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

l’equip A del CAC (Marta Alba, Irati
Hernández, Martí Arnau i Pol Fortes)
marcant 16:54 en 23a posició i el B (Mireia Gómez, Lucía Zorrilla, Roger Ruiz
i Feliu Homet) en 29a posició i 18:57.
Una categoria més baixa, la sub14, va ser on Ivet Ortuño, Mar Franch,
Eric Garcia i Ismael el Haddad van
acabar en 37è lloc, mentre que en sub12 l’equip va ser 33è (9:59) amb Sara
Sáez, Paula Sánchez, Carles Moreno i Álex Castellanos, mentre que el B
amb Alba Beltrán, Joana López, Raúl
López i Pablo Ibáñez va acabar en el
43è lloc (10:39). En sub-10, Abril Martínez, Giorgima Pérez, Gerard López
i Pol Muntada (10:34) van ser tretzens.
En individual, el resultat més
destacat va ser el tercer lloc de Bruna
Campi (2:55) en sub-8 i el segon lloc de
Nico Rodríguez (2:19) en categoria menuts. || REDACCIÓ

PÀDEL | C. CATALUNYA

Torras, subcampió de Catalunya

CLASSIFICACIÓ

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

PT PJ PG PE PP

9
7
6
4
4
3
1

4
4
3
3
4
3
3

3
2
2
1
1
1
0

0
1
0
1
1
0
1

1
1
1
1
2
2
2

CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG TB PP

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

12
11
10
9
6
4
4
3

5
5
5
5
5
5
5
5

4
4
2
2
1
1
1
1

0
0
2
2
2
1
1
0

1
1
2
1
2
3
3
4

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J03
CLASSIFICACIÓ

PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 12
CN Terrassa
9
DSV Sant Cugat
8
Vòlei Vilassar
6
Vòlei Molins
5
Alpicat Vólei
4
FS Castellar
4
Igualada VC
0

4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
2
2
1
1
0
0

0 0
0 1
1 1
0 2
1 2
1 2
3 1
0 4

L’equip sub-20 del CAC, subcampió de Catalunya de cros a Canovelles. || CEDIDA

VÒLEI | FS CASTELLAR
Segueixen succeint-se els èxits en
el món del pàdel, amb un segon lloc
del castellarenc Biel Torras en el
Campionat de Catalunya de Menors, on va caure en la final cadet
per 3-6/7-6/5-7, fent parella amb
Arnau Candelo. Pel que fa a la resta
de participants de l’escola NPadel
Competició - Npadel Indoor Castellar, Arlet Echevarria també va ser
subcampiona en alevins, Enzo Toscas en benjamí i Jana Serra en cadets van ser semifinalistes, Noèlia
Pérez i Maria Trillo van arribar als
quarts de final en benjamí, la mateixa ronda en què van caure Arnau
Trillo en alevins, Aina Echevarria,
Irina Cerezuela i Maria Repullo en
infantil, Yago Rossell en cadet i Víctor Montañés en júnior. || REDACCIÓ

Nova jornada amb derrotes
en el vòlei castellarenc
Si a la jornada de Lliga anterior els dos equips sèniors de vòlei
van caure al tie-break, sumant un
punt, en aquesta no hi va haver la
mateixa sort i tots dos van caure
lluny del Puigverd.
Les temporades en les noves
categories no solen ser camins
de flors i violes, tot i que els tres
primers equips ascendits de l’FS
Castellar –el de futsal i els dos de
vòlei– no han arrencat malament
en les seves categories. El masculí, que va aconseguir fins i tot el

liderat, ha caigut des de llavors,
ja que ha perdut en les dues últimes jornades. En aquesta, l’equip
de Rafa Corts ho va fer contra
el CEV L’Hospitalet per 3-1 (2510/25-21/18-25/25-17), i va caure a
la quarta posició de la taula.
Pel que fa al femení de David
Fernández, l’equip va caure per
3-0 (25-22/25-15/25-13) contra el
Vòlei Vilassar i només suma quatre punts aconseguits en el tiebreak que el fan caure a la setena i penúltima posició. || A. S. A.
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cultura

calissó cultural

“Està bé que se’ns escolti, als joves”
ENTREVISTA

també cantaré.

música des de ben petita. Vaig fer el
piano clàssic fins al grau professional. Vaig fer el grau superior al Conservatori del Liceu, en l’especialitat de
jazz i modern.

· Et defineixes com a cantant?

BERTA SALA
Cantant i compositora
La música de Berta Sala (1997) sonarà
al Calissó Cultural divendres 28, a les
21 hores. Ve en solitari, amb el teclat,
la guitarra, i una veu sòlida i preciosa

Soc cantant i també compositora,
perquè escric la lletra i la música dels
meus temes. També canto cançons
que també ha escrit altra gent. Normalment, vaig amb banda de quatre:
bateria, guitarra, baix, i jo al teclat i a
la veu. Aquesta vegada vinc sola, és
una aventura! En tinc moltes ganes.

· Et dediques professionalment a
la música?

Sí, em dedico plenament a això, faig
equilibris, com tothom. Imparteixo
classes al Taller de Músics de Barcelona i la resta de temps, el dedico
a projectes, a preparar repertori per
a concerts, etc. Tinc un disc (Hertogstraat), que vaig gestionar tot jo, amb
els músics. Està gravat en directe. I ja
estic preparant el segon, amb l’ajuda
d’un productor. Està bé que es faci un
espai als joves i se’ns escolti, i també
és important que tinguem miralls de
professionals més grans.

· De què parlen, les cançons?
Marina Antúnez

· Què podrem sentir al concert?

Vinc a tocar cançons del meu primer
disc, Hertogstraat, i d’altres projectes
com el que tinc amb Dominik Landolt, amb qui vam treure el disc Songs
of my friend. Estilísticament és força
variat. Seran composicions pròpies,
que també podeu trobar a les xarxes
socials, si remeneu una mica. Principalment, cantaré cançons en català, d’un estil que va des del jazz fins
al pop, passant per cançons tradicionals. Per exemple, al single del meu
primer CD hi ha una havanera, que

+ CALISSÓ

Exposició ‘Sotjar’,
de la castellarenca
Clara Capdevila
Dijous, 3 de novembre, i a les
19 hores, el Calissó Cultural
inaugura una nova exposició
artística. Després de la darrera
proposta titulada ‘Gambasse’, de
Cristina H. Romero, en aquesta
nova exposició es podran veure
obres de la castellarenca Clara
Capdevila Candell, amb un
recull d’obres que s’han inclòs
sota el paraigua ‘Sotjar’.
Del tot autodidacta, Capdevila és
una artista que, amb el temps, ha
anat adquirint una experiència

Parlen de l’interior. De la importància de les petites coses, de valorar una
tarda tranquil·la o uns dies amb la família, de l’amor, del masclisme tan arrelat
a la nostra societat, de la diversitat...
· A més del teu projecte personal,
col·labores amb altres músics?

Sí, tinc un projecte amb Sambach, on
soc la cantant. Fem una barreja entre
música brasilera i Johann Sebastian
Bach, tota una experiència. També soc
la teclista i corista de la banda de Sara
Roy. Ens ho passem molt bé.

· Per què ‘Hertogstraat’?

· Quina és la teva formació?

Soc de Manresa i allà vaig estudiar

Berta Sala en una imatge d’arxiu en una actuació. || CEDIDA

consolidada en l’àmbit artístic i
creatiu. Domina diverses tècniques
i està oberta a l’experimentació
constant de nous estils, textures
i materials. L’exposició ‘Sotjar’
mostra les seves darreres
pinzellades, realitzades a partir
de la mirada, de l’observació de
tot allò que ens envolta i que és
vida. D’aquells detalls que sovint
no veiem i que, quan tenim un
quadern de viatge a les mans,
prenen sentit i color.
Els viatges no cal que acumulin
quilòmetres, tot el contrari, una
caminada al Puig de la Creu o
a qualsevol racó de Castellar
del Vallès són l’excusa perfecta
que ha permès omplir aquestes
pàgines de quaderns. Amb aquesta
mostra descobrim una part íntima

i personal de l’artista, allò que els
ulls han sabut mirar, l’art que hi ha
sempre en tot el que ens envolta.
amb l’objectiu de dibuixar l’entorn,
captar la vida, enregistrar-la i
mostrar la realitat tan personal
de l’artista, la proposta creativa
que acull el Calissó Cultural
pretén fer més visible la seva
obra. Capdevila, a més, també
desenvolupa altres habilitats
artístiques amb teles que transforma en objectes tan interessants
com els vestits, fundes de mòbil,
fundes de llibres, etc. Com diuen
al Calissó Cultural, aquesta és una
mostra que pretén ensenyar que
aquesta artista crea per “dibuixar
pensant, dibuixar sentint”.
La mostra ‘Sotjar’ estarà oberta
fins a l’1 de desembre del 2022.

El nom del disc és el nom del carrer
on vaig viure durant un any. Vaig fer
el tercer curs als Països Baixos i allà
és on vaig escriure la majoria de cançons que formen part del CD. El nom
resumeix una mica l’experiència. Significa ‘carrer del Duc’.
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Enaltiment de l’amor lèsbic de Safo a la Biblioteca
Eloi Creus, editor i traductor del llibre ‘I desitjo i cremo’, de Safo de Lesbos, presenta l’obra d’aquesta poeta genial del s. VII aC

Cristina Domene

Poder escoltar com declama, com
interpreta i com desgrana un poema
algú que està directament relacionat
amb aquells versos és un privilegi per
al lector que s’aproxima a una obra
poètica. Van gaudir-ne, d’aquesta
gràcia, la trentena de persones
que van assistir a la presentació
del llibre I desitjo i cremo. Poesies
incompletes, de l’editorial Proa, a la
Biblioteca Municipal Antoni Tort.
Els versos, de la poetessa genial del
segle VII aC, Safo de Lesbos, i el pont
per fer arribar aquests fragments a
l’actualitat, Eloi Creus, investigador
postdoctoral encarregat de fer el
recull de poemes i la traducció.
La presentació, emmarcada en
l’activitat En to poètic i conduïda per
Òscar Rocabert, va encaixar amb
l’objectiu que buscava Creus amb
l’actualització de Safo de Lesbos: “Jo
volia que s’hi aproximés una sèrie
de gent que potser en condicions
normals no ho faria, perquè és una
poetessa que parla de la mort, de
l’amor i de coses que en són molt

EL MIRADOR | GRAFITI

‘Les parets ens
parlen’, nova
exposició
Dimecres 19 d’octubre es va
inaugurar l’exposició Les parets ens
parlen a l’Espai Sales d’El Mirador.
Una vintena de persones van assistir
a l’acte inaugural, on també van ser
presents els representants d’ARGA,
l’associació que ha creat aquesta
mostra; Maribel González, membre

Eloi Creus, a la presentació a la biblioteca municipal, acompanyat del moderador, Rocabert, (a la dreta) i Hernández i Clapés. || C. DÍAZ

directes, i crec que calia ajudar la
gent a qui li agrada llegir poesia i
literatura o a gent a qui no li agrada
llegir cap de les dues coses, però
que es pot sentir identificada amb

castellarenca de l’associació, i la
regidora de Cultura, Joana Borrego.
L’exposició consta de 72 fotografies de grafitis fets, durant els
últims anys, a tres municipis de Catalunya: Castellar del Vallès, el Vendrell i Barcelona (els barris del Poblenou, Sant Martí, l’Eixample i el
Poble-sec).
“Alguns dels grafitis que es
poden veure són obres d’art, d’altres, més aviat busquen el vessant
transgressor”, segons les representants d’ARGA a l’acte inaugural.
També n’hi ha en espais emblemàtics, en persianes de comerços, en
transports públics i privats (autobús, furgoneta, trens), en fonts, etc.

una persona que al segle VII aC
estava cantant sobre l’amor no
normatiu, homosexual. Pensava
que això podria tenir el seu públic
i sembla que l’hem trobat”. El

castellarenc, que en l’actualitat està
fent un postdoctorat en teoria de la
traducció a la Universitat de Bolonya,
va contextualitzar l’època de Safo
de Lesbos per entendre perquè és

Detall de la mostra de grafiti que es pot veure a El Mirador. || J. MELGAREJO

tan excepcional el reconeixement
que va aconseguir aquesta poetessa,
que des d’un primer moment va
traspassar fronteres: “Tenim la
imatge de Grècia com al centre de
la democràcia, però les dones no hi
tenien cap paper, eren poc més que
un objecte que servien per fer fills.
Safo havia de ser d’una família molt
bona i tenir educació. Com és que
va triomfar tant? Perquè era molt
bona, però tot i ser molt bona de
vegades no hi ha prou per triomfar
en el sistema heteropatriarcal i
ella ho va poder fer i d’una manera
tan bèstia que va ser famosa des
del principi, fins al punt que deien
que hi havia noies de tot Grècia que
anaven expressament a Lesbos,
només per ser educades per Safo”.
Els assistents van escoltar alguns dels
versos en la veu d’Agnès Hernández,
Jaume Clapés, Mònica Mimó i el
mateix Eloi Creus, que tractaven temes
tan universals com l’amor i el desamor,
“homosexual, lèsbic i també de
vegades heterosexual, poesies
de mort, de celebració, d’insult.
És una cosa molt moderna”, va
opinar Eloi Creus.

L’exposició s’acompanya de textos que expliquen els orígens del grafiti. “Va néixer a Filadèlfia i Nova
York, als anys 70”, explicaven les
responsables d’ARGA. Aquesta mostra és fruit del treball en equip. “Ja
teníem moltes fotos fetes i ens vam
engrescar a fer una exposició”, deia
Maribel González.
Normalment, afegia, els grafitis
són per tot arreu i “no els fem cas,
no escoltem les parets”. En aquest
sentit, tots els grafitis, siguin més o
menys artístics, tenen un missatge.
L’exposició Les parets ens parlen és itinerant i es podrà veure a
Castellar fins al 4 de novembre
d’aquest 2022. || M. ANTÚNEZ
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Els Capgirats exhibeixen
múscul a la sisena diada

El Ball de Gitanes de Castellar va participar en una trobada a Montblanc. || CEDIDA

La canalla dels Capgirats està motivada per continuar vivint diades, tal com es va demostrar diumenge passat. ||G. P.

Guillem Plans

Dia gran per als castellers de
Castellar, els Capgirats. La colla
local ha celebrat la seva sisena
diada, diumenge al matí a la plaça
de la Fàbrica Nova, amb una bona
actuació que ha comptat amb
l’estrena aquesta temporada d’un
pilar de 4 caminant i la recuperació
del 2d6, que no duien a terme des
de Festa Major. “La confiança
i el treball dels assajos de les
darreres setmanes s’han notat”,
valorava el cap de colla, Joan Aura.
Els Capgirats també han dut

a plaça un pilar de 4 per sota i
un pilar de 4 simultanis, un 3d6 i
dos pilars de 4 aixecats alhora. La
canalla també s’ha exhibit lluint
tres pilars de 3 simultanis. “Estem
molt contents de la canalla, ja que
pugen tots i estan molt motivats
per les futures diades”, apuntava
el cap de colla Aura.
castellers de mollet

La colla local ha estat acompanyada
pels castellers de Mollet, amb els
quals tenen molt bona sintonia
perquè ja han compartit altres
actuacions. “Els agraïm que hagin
vingut, la gran actuació que han

fet i el bon ambient que han
deixat a plaça”, afegia el cap de
colla dels Capgirats.
La diada també és una jornada
molt social, com s’ha pogut notar
a la plaça de la Fàbrica Nova.
L’han viscut per primera vegada
les famílies que en les darreres
setmanes han decidit formar part
dels Capgirats.
Ha començat a les 10.30 h amb
una xocolatada prèvia a l’actuació,
que s’ha celebrat a les 12 h, amb
força presència de públic.
La colla capgirada assaja tots
els dilluns i els divendres, des de les
20 h fins a les 22 h a l’Espai Tolrà.

El Ball de Gitanes
dansa a Montblanc
Diumenge passat, 23 d’octubre, la colla d’arrelats del grup
de Gitanes de Castellar va participar en una trobada a la ciutat gitanera de Montblanc.
Cada any, l’associació de gitanes
del Vallès contacta amb un poble
per acollir aquesta trobada. Enguany, hi han participat unes 20 de
colles de gitanes del Vallès.
Repartides en diferents tongades, les colles van ballar els balls
que els han caracteritzat sempre.

Després de fer una cercavila, es va
fer la ballada a la plaça Sant Francesc i, per finalitzar la trobada gitanera, es va celebrar un dinar de
germanor.
El Ball de Gitanes també
ha comunicat que, en assemblea
de dilluns passat, 24 d’octubre,
es va realitzar un canvi de junta
L’equip presidit fins ara per Rosa
Llados s’ha rellevat, i ara estarà encapçalat per Joan Casamada. || M. A.

CRÒNICA | TEATRE

Un mirall al davant per fer-nos preguntes
L’obra va omplir
l’auditori per explicar la
història d’una noia amb
discapacitat intel·
lectual que vol ser mare
G. P.

Mare de sucre va remoure emocions,
ens va posar un mirall al davant per
despullar-nos els prejudicis i va
fer que ningú sortís indiferent de
l’auditori Miquel Pont, dissabte al
vespre. L’obra de teatre va omplir
la sala per explicar la història de
la Cloe, una noia de 27 anys amb
discapacitat intel·lectual que no pot
contenir un desig, al final convertit
en una obsessió, ser mare.

Un desig que xoca contra
molts murs que ha posat per davant
la societat, un anhel incomprès
que des de fa temps la rosega per
dins i que durant molt temps no
exterioritza. “Amagat com un gat
a sota d’un cotxe”, repeteix en
diverses ocasions la protagonista
de l’obra del Teatre Nacional de
Catalunya (TNC), creada i dirigida
per Clàudia Cedó.
D’altra banda, l’escenografia
de l’obra, de Laura Cos, és molt
resolutiva i trasllada amb facilitat
l’espectador pels espais de la
història: principalment la fundació
on viuen els protagonistes i una
consulta mèdica.
Predominantment dura, però
amb tocs poètics i entranyables o
petites picades d’ullet simpàtiques
i d’humor per fer-la més digerible,
Mare de sucre aprofita l’escenari
per gratar la consciència del

públic perquè s’interpel·li sobre
com la societat ha encasellat les
persones amb diversitat funcional.
Preguntes sense resposta
preestablerta, per obrir el meló
de la reflexió. Principalment,
sobre la intenció de la Cloe de
tenir un fill: Seria bona mare? Hi
està capacitada? Però també ens
fa pensar sobre la seva llibertat
per decidir, els drets, el tracte o la
sobreprotecció familiar. Perquè la
Cloe, com quan era petita i jugava
a jocs, se sent de sucre.
De fet, l’obra està protagonitzada per set actors, set amb diversitat funcional. Hi apareixen Andrea
Álvarez, Ivan Benet, Marc Buxaderas, Mercè Méndez, Judit Pardàs,
Teresa Urroz i Maria Rodríguez.
Aquesta última, darrerament ha
tingut un paper destacat a la reeixida sèrie de Netflix Las de la última fila.

La Cloe, a la dreta, sent la necessitat de tenir un fill. || TNC / M. CIRCUS
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Un bon pessic de jazz

L’Alcavot
no farà
pont

El quartet de jazz Dumpy Lobsters va inaugurar el cicle de concerts
de les Audicions Íntimes de L’Aula amb una actuació refrescant

El quartet de jazz Dumpy Lobsters durant el concert a L’Auditori, dijous passat. || J. M.

Rocío Gómez

La inauguració de les Audicions
Íntimes va omplir de bones
vibracions l’Auditori amb el quartet
de jazz Dumpy Lobsters, que es va
embutxacar el públic tan bon punt
els van saludar. El cicle de concerts
de L’Aula és un diàleg obert entre els
músics i els espectadors, de bracet
amb l’habitual mestre de cerimònies, el
divulgador musical Xavier Chavarria.
Els Dumpy Lobsters (les
llagostes grassonetes) són Xavier
Algans al piano –de la Big Band de
Terrassa i director musical de l’Institut
de Teatre–, Òscar Font al trombó i
la veu –membre de La Locomotora
Negra i Barcelona Swing Serenaders,
impulsor de la Fundació Catalana de

Jazz Clàssic i que ha col·laborat amb
Woody Allen a Nova York–, Juli Aymí
al clarinet –membre de formacions
com Three Cool Cats o la Barcelona
Jazz Orquestra–, i Artur Regada al
contrabaix i la veu –membre de la
històrica La Vella Dixieland i de la
Orquestra Simfònica de Sant Cugat
de Vallès.
Així, entre altres qüestions, els
Dumpy Lobsters van explicar que
el primer enregistrament d’una
composició de jazz va ser el 1917 amb
la Original Dixieland Jazz Band, i que
a Nova Orleans el pianista Jerry Roll
Morton va ser el primer músic que
va transcriure jazz en una partitura.
Morton es va adjudicar el sobrenom
de l’Inventor del Jazz, un títol que el
quartet va corroborar que era ben
merescut. La banda convidada va

narrar algunes anècdotes de la
seva trajectòria, però sobretot van
enumerar amb senzillesa les regles
del joc de la improvisació. Només qui
domina la tècnica i té la desimboltura
de molts anys de carretera pot
entendre amb una mirada que el
company d’equip prendrà el relleu
per dur a terme una pirueta musical.
El contrabaixista Artur Regada va
reconèixer que per ser un bon músic
de jazz has de “compartir, socialitzar
i col·laborar. La rigidesa i el jazz
són enemics. Com més generositat
hi ha, millor funciona l’equip”. Els
Dumpy van assegurar que de fet
el jazz “és com una litúrgia” i que
primer “s’exposa la melodia, després
s’obren espais per improvisar, per
finalment tornar a la melodia i
tancar amb un final”.
Tot plegat, amanit amb un
repertori clàssic i en alguns moments
traduït a l’imaginari català. Aquest va
ser el cas del clàssic I Can’t Give You
Anything but Love, una tonada que
va popularitzar Billie Holiday i que
van rebatejar com No et puc oferir res
més que amor, xata! Altres cançons
com One More Kiss Dear, la luctuosa
St. James Infirmary o Exactly Like
You van sonar en un concert en què
fins i tot el clarinetista Juli Aymí
es va atrevir a ballar lindy-hop i els
assistents a cantar i fer petar els
dits tímidament. Per acabar, un final
apoteòsic amb una versió a l’estil del
Duo Dinàmic –com va advertir el
quartet– d’All of me. Que el swing i
el bon humor mai ens fallin!

Divendres 28, a les 19 h, s’ha previst
la segona xerrada del cicle dedicat
a l’alimentació infantil durant
el primer cicle vital del nadó.
En aquesta ocasió la logopeda
Maribel Gutiérrez tractarà el tema
de la lactància.
Dissabte 29, a les 20.30
hores, i diumenge 30, a les 18.30
hores, el teatre ocuparà l’espai
amb Mortimart i Tunguska, de la
Cia. Tres Homes Grossos.
Serà una sessió doble de
teatre. El microteatre i/o teatre
breu és un gènere en si mateix.
Petites obres d’art que tenen una
durada aproximada als 30 minuts
i amb pocs personatges.
El primer de novembre, a
les 11 h, s’ha previst un vermut
artístic per reconèixer la figura
de Ramon Pinyot Girbau, castellarenc amant i apassionat de la
pintura. Nascut a Sant Feliu del
Racó, va ser empresari, fundador
de la Penya Solera Barcelonista
i president d’aquesta i porter de
la UE Castellar.
El dia 3, a les 20.30 hores, la
sessió de S’horabaixa serà poètica. “Com el Vallès no hi ha res”
consistirà en un recital de cançons que posen música a poemes
d’importants i coneguts literats,
principalment catalans. L’obra de
Miquel Martí i Pol, Joan Margarit
i Joan Oliver i Salvador Espriu,
entre d’altres, serà llegida i cantada per Martín Cáceres, Miquel
Boada i Jordi Vicente. || M. A.
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EXPOSICIONS I ALTRES

‘Llegim amb emoció’

Exposició ‘Sotjar’, de Clara Capdevila Candell

Dijous 3 · 11 h · Biblioteca Municipal

Del 3 de novembre a l’1 de desembre de 2022 · Calissó Cultural

‘Llegim amb emoció’ és una activitat que
s’inicia a la Biblioteca Antoni Tort a partir d’aquest dijous amb usuàries i usuraies de la Creu Roja de Castellar del Vallès.
L’activitat tindrà la mateixa estructura que
el ‘Para l’orella’ que el servei municipal feia
amb Creu Roja abans de la pandèmia. A
partir d’uns textos escollits prèviament, els
participants parlarn sobre què senten i què
pensen respecte alguns temes que surtin
als textos Aquesta activitat forma part d’un
taller d’emocions que arrenca, també, la
setmana que ve. ‘Llegim amb emoció’ tindrà lloc un cop al mes.

Del 5 al 27 de novembre, els dissabtes, d’11 h a 13:30 h i de 17 h a 20 h; i els diumenges,
d’11 a 13:30 h · L’Alcavot Espai Cultural

Exposició ‘Essència’, de Jesús Cabañas
I Gimcana Halloween – Castanyada

*Els dies 29, 30 i 31 d’octubre i l’1 de novembre, parada de castanyes · Del 22 al 31 d’octubre
Carrer Major · Organització: Associació del Centre

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

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

del 28 d’octubre al 6 de novembre de 2022

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

DIVENDRES 28
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
Org.: L’Alcavot Espai Cultural
21 h - CINEMA
Ninjababy
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès
21 h – MÚSICA
Concert de Berta Sala
Calissó Cultural
Org.: Calissó Cultural

DISSABTE 29
D’11 a 14 h - TALLER
Decoració de castanyes + castanyes + maquillatge i disfresses
Mercat Municipal · Org.: Mercat
Municipal

tel. 639129327 · Cal Calissó
Org.: Calissó Cultural
23 h - BALL
Ball de saló: Festa de la Castanyada
amb el Duet Al&Ma
Reserves als tels. 661356693 (Núria)
o 676746660 (Encarna)
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Pas de Ball i Tot Ballant

DIMARTS 1
De 9 a 13 h - PROPOSTA
Tots Sants: Pregària i ofrena de
llantions personalitzats
Puig de la Creu
Org.: Amics del Puig de la Creu
11 h - PROPOSTA
Vermut artístic en reconeixement
Ramon Pinyot i Girbau
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIMECRES 2

20.30 h - TEATRE
Teatre breu: Mortimart i Tunguska
A càrrec de la Companyia Tres Homes
Grossos · L’Alcavot Espai Cultural ·
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

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

DIUMENGE 30

20 h – XERRADA
Política en veu de dona, amb Carme
Forcadell i Dolors Ruiz ·Sala d’Actes
d’El Mirador ·Org.: ERC Castellar

18 h - BALL
Ball a càrrec d’Albert Aulo
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló
18.30 h - TEATRE
Teatre breu: Mortimart i Tunguska
A càrrec de la Companyia Tres
Homes Grossos · L’Alcavot Espai
Cultural · Org.: L’Alcavot Espai Cultural
19 h - CINEMA
I això... de qui és?
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament

DILLUNS 31
21 h - PROPOSTA
Castanyada 2022 a Cal Calissó:
sopar + Màgia de prop
Reserva de taules per WhatsApp al

DIJOUS 3
11 h - PROPOSTA
Tertúlia Llegim amb emoció:
“Llegim, escoltem i xerrem des
del cor”
Conversa amb usuàries/usuaris de
Creu Roja
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort
19 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició ‘Sotjar’,
de Clara Capdevila Candell
Calissó Cultural · Org.: Calissó Cultural
20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa:
Com el Vallès no hi ha res

Poesia musicada amb Martín
Cáceres, Miquel Boada i Jordi Vicente
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 4
19 h - XERRADA
Xerrada: “BLW. Oportunitats més
enllà de la nutrició”
Més informació i inscripcions a l’a/e
lalcavot.gestio@gmail.com, tel.
616439985
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural
21 h - CINEMA
Lunana, un yak en la escuela
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès
21 h – MÚSICA
Jam Session al Calissó
Calissó Cultural
Org.: Calissó Cultural

DISSABTE 5
De 9 a 14 h - PROPOSTA
Curs d’iniciació a la marxa nòrdica
Inscripcions a l’a/e marxanordicavalles@gmail.com o al tel. 660871152
(WhatsApp)
Castellar del Vallès
Org.: MNV Marxa Nòrdica Vallès
De 10 a 13 h – ACTE ESPORTIU
1r aniversari de La Fàbrica.
Torneig de vòlei
Inscripcions a La Fàbrica
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica
De 10 a 13 h – PROPOSTA
Humor Amarillo
Recinte central de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica
11.30 h - CONTES
Once Upon a Time:
I Went to the Supermarket
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Ludoteca Municipal i Idiomes
Castellar
De 16 a 18 h – ACTE ESPORTIU
Taller i exhibició de castells
Entrada de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica i Castellers de

Castellar
De 16 a 20 h – ACTE ESPORTIU
Pati obert: torneig de korfball
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica i Creu Roja Joventut
18 h i 20.30 h - TEATRE
Quanta, quanta guerra...
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Ajuntament
19 h – PROPOSTA
Mostra artística: Grease
Plaça de la Fàbrica Nova
Org.: La Fàbrica i Espaiart
19.30 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició
‘Essència’, de Jesús Cabañas
Amb performance i la col·laboració
d’una cantautora
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural
22.30 h – PROPOSTA
Concert de Músics de Carrer.
Tribut a Txarango
Entrades gratuïtes a www.auditoricastellar.cat
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: La Fàbrica

DIUMENGE 6
A partir 08.30 h - SORTIDA
3a marxa nòrdica Castellar del
Vallès
Inscripcions a www.cecastellar.cat
Parc de Colobrers
Org.: Federació d’Entitats
Excursionistes de Catalunya
Amb el suport de la Generalitat,
l’Ajuntament i la Unió de Federacions
Esportives de Catalunya
10.30 h i 12 h - TEATRE
Teatre familiar: Univers
Engruna Teatre
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
18 h - BALL
Ball a càrrec de David Swing
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló
19 h - CINEMA
Bullet Train
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Ajuntament
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“

”

penúltima

Encara que creiem que ho controlem tot, en realitat estem adormits.

Annie Dillard

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 28
DISSABTE 29
DIUMENGE 30
DILLUNS 31
DIMARTS 01
DIMECRES 02
DIJOUS 03
DIVENDRES 04
DISSABTE 05
DIUMENGE 06

POSTALS DE CASTELLAR

Recomanació

EUROPA
BONAVISTA
YANGÜELA
BONAVISTA
CASTELLAR
CASANOVAS
LLUCH
PERMANYER
CASANOVAS
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

Els polls, els arxienemics

Jardins del Palau Tolrà, cap el 1960
Cap als anys 60, el Palau Tolrà era la llar d’infants de l’empresa Vda. J. Tolrà, quan es va fer aquesta fotografia, en què es poden apreciar la glorieta i part del jardí. Més tard, el Palau Tolrà seria un
institut i actualment, des del 1994, acull les dependències de l’ajuntament. || AUTOR: DESCONEGUT ||
TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

INSTAGRAM · @lactual
@edunardu
Torre Marimon

@pastoreta26
Ripoll

@joanmuntada
Temps de panellets

Les pitjors sospites s’encenen quan veus el teu
fill/a gratar-se el cap com si s’acabés el món.
Segurament tens raó: tenen polls. Per saber
si realment els tenen, has d’examinar-los detingudament els cabells amb l’ajuda d’una llemenera, parant especial atenció a la zona de
darrere de les orelles i el clatell.
Pot ser que ho confonguis amb caspa, perquè
els ous també són de color blanquinós, però
la diferència és que la caspa cau fàcilment,
mentre que les llémenes es mantenen fixes
en els cabells, fins i tot en tocar-les amb força.
Fet el diagnòstic, la següent pregunta és: I
ara, què fem? Existeixen diverses substàncies formulades per combatre’ls. Les més freqüents i innòcues són la permetrina 1,5% (que
bloqueja el sistema nerviós del poll) i les dimeticones (silicones que immobilitzen i asfixien el poll). També podem optar per remeis
naturals. Alguns dels més eficaços són el vinagre calent amb l’aplicació d’oli de coco; oli
d’arbre de te, i rentar el cap amb una barreja de xampú i olis essencials, sobretot de llimona i eucaliptus.

18/10/2022
Francisca Alcaide Pino · 89 anys
20/10/2022
Joaquim Querol Julian · 88 anys

Farmàcia Yangüela
Ctra. Sentmenat 1
www.farmaciayanguela.com
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Lluís Ferraro Vasiete
Ferreter

Q. PASCUAL

la contra
11 respostes
Un tret principal del teu caràcter?
Soc molt perfeccionista
Un defecte que no pots dominar?
La impaciència
Algú a qui admiri?
Els meus fills
Quin plat li agrada més?
menjo a gust tot el que cuino
Una pel·lícula?
Les d’acció
Un llibre?
Tots els d’aventures
Un artista?
Julio Iglesias
Una activitat per passar l’estona?
Els escacs
La seva paraula preferida?
Santa Quitèria
Un racó de Castellar?
No hi he nascut, però m’encanta tot el poble
Un desig?
Que tots estiguem bé

”Fins que no em

cridi el de dalt,
jo no em jubilo

“

Té 84 anys i continua al capdavant de la Botigueta,
una ferreteria d’estris per a la llar que es troba
situada al carrer de Barcelona. Va aprendre
l’ofici de llauner a través del seu pare.
Guillem Plans

· No té ganes de jubilar-se?

Jubilar-me? Fins que no em cridi
aquest d’aquí a dalt, no. Aquí em distrec, em trobo bé. Això em dona vida
i és sa. Què faig, si no? Vaig donant
voltes o jugo al dòmino? Pel meu caràcter, no puc estar quiet, ho necessito. Em dic: ara que en sé, haig de
plegar? Doncs no, perquè a més tinc
una bona clientela que m’estima i a
qui m’agrada aconsellar.
· Quants productes es pot trobar a la Botigueta?

Tinc apuntats els codis dels productes i n’hi ha uns 4.800. I em prenc
el temps per buscar el lloc adequat
per a cada peça! Aquí venc de tot.
Els clients necessiten una cosa?
Diuen: ‘Anem a buscar-ho a aquell
home, que té de tot’. Demana’m el
que vulguis, tinc tot el que puguis

necessitar per la casa. I si no ho
tinc, t’ho busco.
· Internet li deu haver robat
clients...

Abans la gent s’esperava i estava
contenta que li busquessis el que
necessitava. Ara, no. Amb internet, la gent vol les coses de seguida. ‘Lluís, que tens això?’. I quan
els dic que ho puc demanar, em
contesten: ‘Ja t’avisaré’. Això ha
canviat molt.
· En canvi, vostè apunta tots els
números en una llibreta, no té
ordinador ni lector de targetes.

Duc la botiga jo solet i tot ho escric
a mà, en una llibreteta. Així és com
funciono millor. Si una cosa no la recordo, l’obro i la consulto, però fa
molts anys que treballo així i tinc
molta memòria.
·Quants anys fa que la Botigue-

ta és a Castellar?

· El seu cognom és italià.

Vaig començar el 1996 a l’Avinguda Sant Esteve, davant de l’estanc,
amb molt poca cosa. Després, al cap
de 3 o 4 anys, em vaig traslladar al
carrer de Barcelona.

El meu avi era italià. Allà hi havia
molts problemes i va venir cap aquí
amb la família i es va establir a Catalunya per fer de llauner. Tant el
meu pare com jo quan vam néixer
als nostres papers posava que érem
italians, però vam fer el servei militar i ens van donar la nacionalitat.

· Quan va començar a treballar?

Treballo des dels 9 anys, que jo recordi. El meu pare, que no sabia
llegir ni escriure, era molt famós a
Gavà com a llauner, un ofici que ara
ningú coneix perquè tot es llença.
Però el llauner posava nanses a les
paelles quan es trencaven, canviava els culs de les olles o arreglava
llums, per exemple. Hi havia feina.
Jo era molt petit i el meu pare em va
comprar una destral petita perquè
tallés fustetes perquè, quan ell arribés a casa de treballar, tingués el
foc i el soldador calent. Als 16 anys,
ja vaig sortir del col·legi i ja vaig començar a treballar de llauner. Tota
la vida he treballat amb les mans.

· És un manetes. Ho ha heretat
del seu pare??

Com ell, jo soc molt manual. De
jove, vaig fer un llum elèctric pels
carros: a davant tenia un focus i
a darrere un pilot vermell. A sota
el carro, hi posava una bateria de
cables recollits amb una caixeta.
El segon que vaig vendre va ser
per a un pagès, que em va venir al
vespre dient-me que s’havia acollonit perquè l’havia parat la Guàrdia Civil. Però resulta que li va dir:
‘¿Quién le ha hecho esto? ¡Esto es lo
que hace falta! .

· Com és el seu dia a dia a la Botigueta? Què el fa feliç??

Fer coses! Així és com gaudeixo.
Com que estic sol, no tinc gaire
temps per estar parat. L’únic moment que em prenc és quan em
poso nerviós, que agafo el mòbil i
em poso a jugar als escacs. Hi jugo
amb un contrincant bo i sempre
que estic massa nerviós perdo.
Però insisteixo fins que guanyo i,
després, em torno a posar a treballar a la botiga.
· L’ha afectat gaire la inflació
dels preus?

És clar! Però dins de la desgràcia,
tinc poques despeses, no tinc personal i una altra sort és que els productes no se’m fan malbé, a diferència d’una carnisseria o una fruiteria. Ha baixat la venda, sí, però no
m’ha afectat massa. Tinc l’avantatge que ja soc gran i estic aquí per
passar-m’ho bé.

