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Setmanari d’informació local

Tots Sants 
amb altes 
temperatures
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El bon temps marca la castanyada 
en un any en què s’ha notat 
l’increment de visitants al cementiri

Una jove col·loca flors a la part superior d’un nínxol del cementiri amb l’ajuda d’una escala el dia de Tots Sants. Les altes temperatures van marcar la celebració de la castanyada i Halloween.  || Q. PASCUAL

El 85% dels castellarencs 
se sent molt o bastant 
satisfet del municipi

El Grup Pessebrista 
prepara una mostra 
dedicada als invents 
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actualitat tot sants

Si vau passejar algun dels dies del 
pont de Tots Sants pel carrer de 
l’Església de ben segur us vau tro-
bar unes castanyeres rialleres, tre-
balladores i voluntarioses als jardins 
de la Casa Massaveu. Hi eren des de 
les 10 del matí i fins a les 22 hores ve-
nent castanyes, moniatos, codonys, 
magranes, panellets i moscatell. Tot 
per una causa solidària: “Recaptar 
diners per la gent amb diversi·

Castanyeres voluntàries en benefici de Suport Castellar 

També s’ha fet una 
tómbola solidària 
amb el suport dels 
comerços de la vila

tat funcional de Suport Castellar 
Salut Mental”, va assegurar la Laia, 
la castanyera més jove. 

A banda de poder comprar 
aquests productes típics de Tots 
Sants i unes castanyes boníssimes 
acabades de fer al foc, també van 
muntar una tómbola solidària amb 
productes donats pels Comerços de 
Castellar. “La Maria Consol Casa·
juana s’ha encarregat d’anar bo·
tiga per botiga i tothom hi ha col·
laborat. Està funcionant molt bé. 
Per 5 euros, agafes un paperet amb 
un número i t’emportes un regal. 
Hem donat ja maletes, llibres, dol·
ços de les pastisseries del poble, 
calçat, joguines, llonganisses... hi 
ha de tot i premi segur”, va expli-
car la Mari, que afegeix que gràci-
es a una donació de 2.000 bufandes  
d’un home que tancava una botiga, 

SOLIDARITAT | TOTS SANTS

per cada paperina de castanyes que 
venien en regalaven una.

Dilluns al migdia, just abans de 
la nit de castanyada, ja s’havien tor-
rat més de quatre sacs de castanyes, 
però el que sense dubte ha tingut més 
èxit d’aquesta proposta solidària ha 
estat la tómbola. “Hi ha participat 
molta gent. A l’aparador teníem 
50 regals i quan s’acabaven els 
anàvem reposant perquè teníem 
el magatzem ple d’obsequis”, ex-
plicava, agraïda, la Mari. 

Aquestes voluntàries ja fa anys 
que organitzen aquesta iniciativa so-
lidària. “Ens agrada molt i ens ho 
passem molt bé. I canvia tot d’un 
any per l’altre. Aquests dies ens 
coem de calor i l’any passat em vaig 
passar la jornada sota la pluja”, va 
recordar una de les castanyeres men-
tre omplia paperines.  

“Valores prou la teva vida?” És una 
de les preguntes més habituals que 
es fan els protagonistes de la saga de 
pel·lícules Saw, una faula esquitxada 
de sang i fetge sobre les segones 
oportunitats i tornar a començar, 
amb permís del psicòpata que dirigeix 
la partida. I justament La Fàbrica va 
recollir la idea d’aquest joc macabre 
i va transformar les bambolines de 
l’Espai Tolrà en el cau dels no morts, 
algunes criatures nocturnes i del 
subsol, i els vilatans que viuen molt 
més còmodament quan s’abaixen les 
persianes i s’amaga el sol. 

És la desena vegada que els 
castellarencs i castellarenques més 
joves compren un bitllet d’anada –
però no saben fins al final si és de 
tornada– per al túnel del terror. Si 
bé fa tres anys l’antic cementiri del 
parc de Canyelles va esdevenir en el 
punt de trobada de qui volia celebrar 
la Castanyada i Halloween, enguany 
és la segona vegada que La Fàbrica 
es transforma en el Checkpoint 
Charlie d’aquesta proposta. Una 
vegada més es van exhaurir totes 
les entrades per participar-hi. Des 
de primera hora de la tarda i fins 
ben entrada la mitjanit van desfilar 
per La Fàbrica prop de mig miler 

d’innocents i joves jugadors. Malgrat 
aquesta tardor esquitxada d’estiu, 
quan el sol es va pondre el descens 
de les temperatures va rebaixar 
l’optimisme i opcions de sobreviure 
dels que van gosar desafiar el vel que 
separa aquests dos mons i provar 
sort a la Fàbrica. Encara faltaven 
un parell de dies per a la nit de Tot 
Sants, però l’espetec de la fusta i les 
castanyes, i l’olor dels panellets i els 
moniatos enfornats van despertar tot 
un seguit de criatures que feia un any 
que s’amagaven als boscos espessos 
de Sant Llorenç del Munt.

Nervis, emoció, algun plor i fins 

Túnel del terror ambientat en ‘Saw’
La proposta de La 
Fàbrica celebra 
el 10è aniversari 
amb un gran èxit 
de participació 

  Rocío Gómez 

i tot algunes baixes d’última hora. No 
tothom té la sensatesa de renunciar 
a un viatge que serà emocionant 
però molt mogut. Però de cop i volta 
s’obre la porta, vermella com la sang 
fresca, i és moment de passar per 
caixa, i veure qui mereix sortir i qui 
es queda atrapat als passadissos de 
l’Espai Tolrà. Algunes proves, un 
trencaclosques i una endevinalla, 
molta agilitat per córrer quan 
convingui, i tots els sentits a punt 
per esquivar a contracor el cop final. 
Un any més que ho podem explicar, 
però qui sap si tindrem la mateixa 
sort de poder-ho fer l’any que ve. 

El segon túnel del terror de la Fàbrica –i el desè de Castellar Jove– va exhaurir totes les entrades. La proposta estava ambientada en la saga de pel·lícules ‘Saw’ || J. MELGAREJO

Dues voluntàries torrant castanyes al jardí de la Casa Massaveu.  || C. DÍAZ

  Cristina Domene
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Complint amb la tradició de Tots Sants

Són dies acolorits i concorreguts al 
cementiri municipal de Castellar del 
Vallès. Per Tots Sants, els rams de 
flors llueixen al davant dels nínxols i les 
portes del recinte queden obertes més 
hores perquè les famílies visitin els seus 
éssers estimats. Per a molts és tradició, 
una ocasió irrenunciable per tenir més 
presents que mai alguns records.   

“Tinc costum de venir per Tots 
Sants a visitar els familiars. Et 
recordes d’ells tot l’any, però aquests 
dies són especials”, comenta Encarna 
González. “Sí, penso el mateix, tinc el 
meu marit aquí i hem vingut a posar·
li flors”, afegeix Isabel Ojeda.

Els visitants omplen més de costum el cementiri de Castellar en la festa de l’1 de novembre, un dia marcat per la calor

La Ramona acaba de fer 86 anys. 
“Amb el meu marit ens vam estimar 
tant que el tinc cada dia al meu cor. A 
casa tinc una foto seva i, quan sona una 
cançó que ens agradava, ballo amb ell. 
Però al marge d’això, m’agrada venir 
aquests dies al cementiri a canviar·li 
el ram de flors”, explica.

José Gallargo també passejava pel 
cementiri, que fins a l’1 de novembre 
estava obert des de les 9 h fins a les 19 
h. “És una tradició de tota la vida, els 
dies de Tots Sants venir al cementiri. 
En tot l’any són els únics dies per als 
difunts”.

“Més que per creença religiosa, 
jo vinc per tradició”, explica la Mari 
Carmen, que també visita el dia dels 
aniversaris i sants de familiars estimats 

que estan enterrats al cementiri de 
Castellar del Vallès. 

nou horari des de dimecres

Dimecres passat, el cementiri va encetar 
l’horari d’hivern, és a dir, obre de dilluns 
a dissabte de 9 a 18 hores, i diumenges i 
festius de 9 a 14 hores.

D’altra banda, cal assenyalar que 
l’empresa concessionària de la instal·lació, 
Gestió Integral de Cementiris (GIC), 
ha dut a terme diverses actuacions de 
manteniment a l’interior del cementiri. 
Així, entre d’altres, s’han netejat façanes 
d’agrupacions de nínxols i s’han reposat 
tant nínxols com altres elements fets 
malbé, s’han pintat les portes d’entrada 
i els bancs, s’han podat els xiprers i s’han 
fet millores a l’enjardinament.

 Fa dos anys, la instal·lació va posar 
en marxa un espai en record a les pèrdues 
gestacionals o perinatals. Aquest memorial 
permet que les famílies que pateixen 
aquest tipus de dol comptin amb un punt 
físic de referència on retre homenatge a un 
fill o una filla perduts i, d’aquesta manera, 
donar resposta a la necessitat emocional 
que es manifesta en aquests casos. El 
memorial per al dol gestacional i perinatal 
es troba ubicat a la petita rotonda d’accés 
a la part nova del cementiri municipal. 
Està conformat per un gran espai ovalat 
i delimitat, protagonitzat per una gran 
olivera, un arbre mil·lenari i molt venerat 
a la cultura mediterrània, símbol de la pau, 
la força i l’esperança. Al costat de l’olivera, 
hi ha  la inscripció: “A tu i a tots els bebès 
que ens vau deixar abans d’hora”. 

  Guillem Plans

A partir de l’1 
de novembre, 
el cementiri 

canvia a l’horari 
d’hivern de 

dilluns a 
dissabte. El 
diumenge, 
de 9 a 14 h

NOU HORARI

9 a 18

“Recordes els difunts estimats tot l’any, però aquests dies són especials”, comentava una de les persones que van visitar el cementiri durant aquests dies de Tots Sants. || Q. PASCUAL
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ció més baixa que atorguen les per-
sones d’entre 45 i 54 anys. Al Vallès 
Occidental, per municipis, la gestió 
municipal més ben valorada és la 
de Palau-solità i Plegamans (7,2), 
seguida de Rubí i Sant Quirze (6,7) 
i Castellar (l’esmentat 6,6). Les ca-
pitals comarcals Sabadell i Ter-
rassa obtenen la mateixa puntu-
ació: 6,3 punts. Fa tot just 10 anys, 
la mateixa enquesta de satisfacció 
feta per la Diputació permet com-
parar aquests resultats, en què es 
mostra que la gestió municipal ara 
està més ben valorada. L’any 2012 
els enquestats atorgaven a la ges-
tió una nota mitjana de 6,3 punts.

puntuacions

A l’hora de puntuar les qüestions 
principals de la gestió municipal, 
l’enllumenat (7,4), la recollida d’es-
combraries (7), la neteja (6,7) i la 
seguretat ciutadana (6,7) obtenen 
la millor puntuació. La pitjor pun-
tuació se l’emporta l’aparcament 

(4,3), l’accés a l’habitatge (4,4) i les 
oportunitats per trobar feina (5,6). 
De fet, aquestes tres qüestions, jun-
tament amb la seguretat ciutadana, 
són les que obtenen pitjor puntua-
ció a la gran majoria de municipis 
vallesans. A la comarca, la puntu-
ació mitjana de l’accés a l’habitat-
ge és de 3,9 i la de l’aparcament de 
4,4. La seguretat ciutadana té de 
mitjana comarcal un 5,7.

covid

L’enquesta incorpora un apartat 
específic dedicat a l’impacte de la 
Covid, en què el 24% dels enques-
tats opina que a Castellar la pan-
dèmia ha tingut menys impacte 
que a altres municipis, una per-
cepció que, en canvi, és superior 
a la mitjana provincial i comarcal. 
Quant a les actuacions prioritàri-
es en relació amb la pandèmia, els 
castellarencs enquestats opinen 
que la millora del sistema sanitari 
és la qüestió més prioritària, molt 
per sobre del pla de recuperació 
econòmica o dels ajuts al comerç.

La foto que s’obté dels enques-
tats indica que el 24% són nascuts 
a Castellar, que el 21% tenen entre 
45 i 54 anys, que el 52% són assa-
lariats i que el 24% té estudis uni-
versitaris. L’enquesta es va fer du-
rant els primers sis mesos del 2022 
amb 400 entrevistes telefòniques 
(el marge d’error és de 4 punts).

actualitat població

Què és el primer que faria vostè si fos l’alcalde 
o alcaldessa del seu municipi?

Millorar les comunicacions

Habitatge social

Millorar gestió municipal

Reforçar la seguretat 

Millorar el transport públic

Ampliar equipaments 
i serveis esportius

Escoltar els ciutadans

Millorar manteniment del municipi

Ampliar i millorar equipaments 
i  serveis sanitaris

Millorar la mobilitat

Més equipaments i serveis

9 %

3,4%

4,4 %

2,5 %

8,3 %

2,9 %

3,7 %

7,1 %

2,7 %

13,1 % 

3,6 %

0% 5% 10% 15%

Grau de satisfacció de viure a Castellar del Vallès
(Comparat amb mitjana provincial i comarcal)

Font: Dibaròmetre de la Diputació, basat en 400 entrevistes telefòniques. El marge d’error és de 4 punts.

La Diputació de Barcelona publica 
aquests dies l’anomenat Dibaròme-
tre, una sèrie d’enquestes fetes als 
municipis de la província que cop-
sen la percepció de la ciutadania 
vers la seva població així com els 
serveis que ofereix l’Ajuntament re-
collint la informació més rellevant. 
En el cas de Castellar del Vallès, els 
resultats que mostra l’enquesta ofe-
reixen una foto fixa majoritària-
ment satisfactòria tant de la imatge 
com de la gestió del municipi. Així 
ho demostra el fet que el 85% dels 
enquestats afirma sentir-se molt 
o bastant satisfet de viure a Cas-
tellar (51% i 34% respectivament) 
contra el 5% que diu sentir-se poc o 
gens satisfet. De fet, el nivell de sa-
tisfacció dels castellarencs vers el 
seu municipi està bastant per sobre 
de la mitjana comarcal i provincial 
(vegeu gràfic 2).

Per edats, els més satisfets 
amb la població són els majors de 
65 anys –un 67% diu que se sent 
molt satisfet–, mentre els menys 
satisfets són els joves entre 18 i 24 
anys –el 9% manifesta estar poc o 
gens satisfet.

Sobre l’evolució del municipi, 
la població en general també con-
sidera que Castellar del Vallès ha 
millorat força en el darrer any (el 
49% pensa que ha millorat, contra el  
22,8% que pensa que ha empitjorat 
i el 25% que pensa que està igual). 
La comparativa amb la comarca 
(36%) i la província (34%) també 
mostra que els indicadors castella-
rencs estan bastant per sobre. Són 
els joves, en aquest cas, els que opi-
nen de forma més majoritària que 
el municipi ha millorat en el darrer 
any (70%), mentre la franja de 45 a 
54 anys són els que tenen una visió 
no tan optimista (només el 31% dels 
enquestats d’aquesta edat pensen 
que Castellar ha millorat en el dar-
rer any). 

les comunicacions, 
problema principal

La mobilitat i les qüestions relaci-
onades amb la via pública són els 
temes que els veïns i veïnes que han 
estat enquestats identifiquen com a 
problemes principals. En concret, i 
en un lloc molt destacat, el proble-
ma més greu són les comunicaci-
ons amb altres municipis; en segon 
lloc, el transport públic; en tercer, 
l’aparcament, seguit de la circula-
ció/trànsit. El manteniment de car-
rers està en cinquena posició, però 
ja a més distància. 
Aquesta foto fixa de les preocupaci-
ons dels castellarencs també dona 
coherència a les accions principals 
que els enquestats farien si fossin 
alcaldes. Millorar la mobilitat al mu-
nicipi, millorar les comunicacions i 
millorar el transport públic són les 
primeres accions que consideren 
prioritàries, seguides del manteni-

Alta satisfacció de viure a Castellar

ment de la via pública i la millora de 
la gestió municipal. De fet, una en-
questa similar feta fa 10 anys també 
assenyalava la falta de comunicaci-
ons com a problema que més pre-
ocupa els castellarencs aleshores.

En referència a la mobilitat, 
l’enquesta assenyala que el 76,1% 
dels castellarencs es desplaça habi-
tualment a peu dins del municipi, un 
percentatge superior tant en la mit-

jana provincial (57%), com comarcal 
(52,4%). El cotxe és el segon mitjà 
de transport dins de la vila (16,8%) 
i a molta distància el transport pú-
blic (3,6%) i la bicicleta (1,7%).

gestió

L’enquesta també se centra en la 
valoració de la gestió municipal. En 
una escala de 0 a 10 punts, la ges-
tió municipal de l’Ajuntament obté 

una mitjana de 6,6 punts. Aquesta 
dada també està per sobre de la pro-
víncia (és de 6 punts) i la comarca 
(6,2). Per sexe, són les dones les que 
atorguen una valoració millor (6,9) 
que els homes (6,3). Curiosament, 
per edats la franja de 18 a 24 anys 
i els majors de 65 anys coincidei-
xen a atorgar la valoració més po-
sitiva (7,1 punts). En tots els trams 
d’edat no baixa del 6,2, la puntua-

  Redacció

Una enquesta de la Diputació assenyala que el  85% dels vilatans se sent molt o bastant satisfet del municipi

El 76% dels 

castellarencs 

habitualment es 

desplaça a peu dins 

del municipi

Molt Bastant Normal/Regular Poc Gens NS/NC
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Municipi
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Divendres passat, a les 12 hores, 
diferents comerços de la vila i el 
Mercat Municipal es van sumar a una 
apagada de llums de 15 minuts per 
protestar contra la pujada del preu 
de l’energia elèctrica. La proposta a 
Castellar va sorgir d’Antonio Gálvez, 
propietari de Cárnicas Merche: “A 
veure si amb aquesta iniciativa 
els polítics que ens desgovernen, 
més que governar, s’adonen que el 
petit comerç no pot aguantar més 
aquesta situació”.

Els petits comerciants es 
queixen que la factura de la llum ha 
augmentat entre un 300% i un 350% 
en un any, “és inassumible”, però 
els que a més també depenen del 
gas, com és el cas dels forners i els 
flequers, estan assumint increments 
de fins al 700%. “Nosaltres no 
podem repercutir aquests costos 
i per això fem aquesta apagada, que 
s’està duent a terme, per exemple a 
Barcelona Comerç Centre i també 

Apagada de 15 minuts als 
comerços per l’energia 
Els comerciants protesten per la pujada ‘inassumible’ del preu de la llum

a tot Catalunya”. Precisament la 
iniciativa de divendres passat va 
sorgir del Gremi de Flequers, però 
de seguida s’hi van sumar tots els 
gremis d’alimentació i del petit 
comerç d’alimentació.

Gálvez detalla que la factura de 
la seva botiga del carrer Montcada ha 
augmentat en un any més de 1.000 
euros. “El juliol del 2021 vaig pagar 
1.300 euros de llum, aquest juliol 
el rebut ha estat de 3.840 euros. A 
l’agost, 3.500, i al setembre, 3.350, 
això, sense posar ni un dia l’aire 
condicionat perquè ja sabíem per 
on ens podria venir el pal, però és 
que el pal ha estat de tal magnitud 
que no ens podem mantenir drets”, 
es queixa Gálvez, que a més és 
president del Gremi de Carnissers, 
Xarcuters i Aviram de Barcelona.

Un dels problemes és que 
aquest increment no pot recaure 
en el consumidor. “Tothom 
està patint, els clients també, 
nosaltres intentem reduir els 
nostres marges comercials, però 
ja no podem reduir més, perquè, 

 Cristina Domene

COMERÇ | PREUS ENERGIA

d’altra banda, també s’ha apujat 
el cost de la matèria primera”. Una 
primera solució, per començar, que 
proposen des dels gremis és abaixar 
l’IVA. “El petit comerç va a mòduls 
i al professional no se li ha reduït 
l’IVA, és el 21% més el recàrrec 
d’equivalència, que encara més. 
Si des del govern apliquessin 
aquesta baixada, això suposaria 
que nosaltres pagaríem un 17% 
menys. Això seria un primer pas”, 
apunta el propietari.

El gremi de comerciants de 
Catalunya és un dels més actius, i 
Gálvez recorda que a Catalunya, 
gràcies al teixit associatiu i al comerç 
de carrer, s’ha pogut resistir l’embat 
de grans operadors, i també una 
pandèmia, però confessa que no 
sap si seran capaços d’aguantar 
aquesta crisi.  

La Generalitat va reaccionar 
a la protesta dels comerciants, i els 
diferents gremis seran rebuts pel 
president de la Generalitat, Pere 
Aragonès, el 17 de novembre al mateix 
Palau de la Generalitat. Interior de l’establiment de Cárnicas Merche quan es van apagar els llums. || C. DÍAZ

El Consell de Ministres ha aprovat un 
paquet de mesures per parar el cop 
de l’impacte de la factura energètica 
en les famílies en risc d’exclusió social. 
“El decret llei que es va aprovar al 
Consell de Ministres vol contenir 
l’escalada de preus que patim des 
de fa més d’un any. Això es concreta, 
per exemple, en l’ampliació del bo 
elèctric o el bo social tèrmic”, explica 
Laura Garcia, consultora energètica 
castellarenca. Concretament, s’amplia 
el bo elèctric per a famílies vulnerables 
que es calcula que beneficiarà prop 
d’1,3 milions de llars. Garcia detalla que 
“seran famílies que ja comptaven 
amb aquesta ajuda però que fins ara 
rebien un descompte d’entre el 60% 
i el 70%”. La consultora constata que 
a hores d’ara el mercat elèctric “està 
molt tensat o no hi ha bones ofertes 
per als consumidors”.

De manera immediata, el 
descompte s’incrementarà fins al 
65% i el 80%, respectivament. D’altra 
banda, es duplicarà el pressupost per 
al bo social tèrmic. L’ajuda mínima 
passarà dels 35 als 40 euros mensuals, 
en funció del grau de vulnerabilitat i de 
la zona climàtica on es trobi l’habitatge. 
Hi podran accedir les llars formades 
per un adult amb ingressos màxims 

S’amplien els bons per a les famílies vulnerables
de 16.212 euros i de fins a 26.750 si està 
formada per 2 adults i dos nens, una 
xifra que pujaria als 27.700 tal com s’ha 
previst per als pressupostos generals 
de l’any que ve.

La consultora energètica 
remarca que una mesura molt 
significativa és que les calderes 
comunitàries podran acollir-se 
a la tarifa regulada (TUR) per 
abaratir la factura. “Les calderes 
comunitàries, com que tenen 
un consum més elevat, estaven 
obligades al mercat lliure. Amb 
l’aprovació de la tarifa regulada 
aquestes famílies que viuen amb 
una instal·lació centralitzada també 
gaudiran d’aquesta protecció del 
consum domèstic que fins ara no 
tenien. El nivell de protecció de la 
tarifa regulada és notori”, explica 
la consultora. Fins ara aquestes 
comunitats de veïns havien de 
contractar el servei del gas al mercat 
lliure, perquè el seu consum superava 
el límit dels 50 MWh anuals.

Si bé l’estiu de l’any passat va 
entrar en vigor la nova factura elèctrica 
per capgirar els hàbits de consum, per 
tal d’alleugerir les hores punta en què 
la xarxa no sempre pot abastir tots 
els clients, a hores d’ara, la guerra 
d’Ucraïna ha canviat l’escenari i la 
partida. El tram més econòmic era 
de matinada, a partir de les 12 de 

  Rocío Gómez

AJUTS | PREUS ENERGIA

la nit i fins a les 8 del matí, i també 
durant tot el cap de setmana, però 
ara els trams punta, pla i vall que es 
van establir, no serveixen com a guia 
per l’estalvi energètic. “El sistema 
tarifari de punta, pla i vall continua 
existint, però s’ha incrementat tant 
el preu de l’energia que aquesta 
penalització pels períodes queda 
molt esmorteïda. Cal recordar que 
a més es va aprovar una bonificació 
pels peatges per suavitzar l’impacte 
de l’escalada de preus. Les tarifes 

continuen existint, són vigents, 
però l’impacte econòmic és diferent. 
Les hores més cares en una tarifa 
regulada ara són les de nit, que no 
són hores punta”, subratlla.

De fet, la setmana passada la 
Comissió Europea va presentar un 
paquet de mesures d’emergència 
per frenar l’augment dels preus de 
l’energia, que inclou la plataforma 
de compra centralitzada de gas per 
millorar la capacitat de negociació de 
la Unió Europea. “L’increment de 

preus de l’electricitat és generat per 
l’increment de gas. Si som capaços 
d’aconseguir que es relaxi el preu 
de gas, el preu de l’electricitat es 
reduirà. Aquests dies el preu al 
mercat majorista s’ha reduït de 
manera significativa perquè el preu 
del gas s’ha relaxat, ja que hi ha 
hagut una caiguda de la demanda 
per l’onada que calor que hem 
viscut, i també perquè algunes 
indústries d’Àsia i d’Europa han 
parat la producció pels preus tan 
elevats”, reconeix. “Cal posar sobre 
la taula un canvi de metodologia 
de com s’estableix el preu de 
l’electricitat segons aquest nou 
context”, reivindica.

En aquesta línia, Laura Garcia 
remarca que cal promoure la creació 
de comunitats energètiques, de 
l’autoconsum, per impulsar les 
energies renovables i un sistema 
energètic més sostenible. “El primer 
pas és reduir el consum. Estem en 
un canvi de paradigma. L’energia és 
un recurs finit i hem d’optimitzar-ne 
l’ús. L’altre punt és l’autogeneració i 
adaptar el nostre patró de consum. 
En aquest sentit, amb el decret llei 
s’ha aprovat el límit per a instal·lar les 
comunitats energètiques s’incrementi 
de 500 metres fins al quilòmetre” quant 
a la distància a la qual es poden ubicar 
les plaques solars per a autoconsum.

El preu de l’energia obliga a fer números per arribar a final de mes. || J. MELGAREJO

crisi energètica
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Fa unes setmanes, l’escola El Casal  
va repartir 215 iPads als seus  alum-
nes a partir de 3r de primària. Cadas-
cun d’aquests dispositius incorpora 
una funda de seguretat, un cànon di-
gital i una assegurança, i han estat 
configurats pels responsables TIC 
del centre. Els iPads també han estat 
enrolats a Jamf School, una solu-
ció de gestió de dispositius mòbils 
(MDM) creada específicament per 
a l’educació. Aquesta solució permet 
desplegar, inventariar i protegir els 
dispositius de l’escola, tant els iPads 
dels alumnes i mestres, com els Apple 

Millorar destreses educatives 
amb eines tecnològiques

Uns alumnes fent servir els iPads  a les aules. || EL CASAL

L’escola El Casal reparteix 215 iPads per als seus alumnes a partir de tercer

TV i les antenes de les aules, i tre-
ballar amb ells a l’aula amb agilitat.

PLEITIC és una metodologia 
innovadora desenvolupada al Col·legi 
El Casal per a la creació d’un entorn 
personalitzat d’aprenentatge que és 
alhora interactiu, tecnològic i compe-
tencial, per a l’adquisició d’aquestes 
capacitats fonamentals per al segle 
XXI. Amb PLEITIC tot l’alumnat 
serà capaç de crear coneixement nou 
a partir d’informació digital.

La manera per integrar in-
formació nova de manera eficient i 
transformar-la en coneixement nou 

EDUCACIÓ | PLEITIC

exigeix la millora de la capacitat lec-
tora, l’ús eficient de les TIC i el des-
envolupament d’una ment creativa 
a partir de l’estimulació de la curi-
ositat i la imaginació mitjançant el 
plantejament de problemes/reptes 
no estructurats.

L’ús de l’iPad a l’aula a partir 
de tercer de primària a totes les ma-
tèries “ens permet desenvolupar 
un aprenentatge personalitzat, 
adaptatiu i significatiu”, admeten 
des del centre. L’iPad és un disposi-
tiu tecnològic interactiu basat en el 
núvol que s’adapta a les necessitats 
específiques de cada alumne i a la 
seva manera d’aprendre. A més, “la 
interacció entre companys fa que 
l’alumnat passi de ser un aprenent 
passiu a un col·laborador en la cre·
ació de noves idees i de noves so·
lucions als problemes plantejats”, 
expliquen des del centre educatiu. 

El resultat d’aplicar els dispo-
sitius tecnològics a partir de tercer 
de primària suposa, segons El Casal, 
una millora en l’alumnat de destreses 
clau com la fluïdesa lectora, la com-
prensió  lectora (literal i inferencial), 
el vocabulari, la capacitat de gene-
rar els pensaments divergent i crí-
tic, la recerca d’informació, el filtrat-
ge i processament amb identificació 
d’idees clau, la resolució de proble-
mes, l’estimulació de la creativitat i 
la comunicació, amb la presentació 
en públic dels resultats.   || REDACCIÓ

La castellarenca Jennifer González 
ha estat una de les 11 dones  distin-
gides per la seva contribució a les 
TIC en el marc de la vuitena edició 
dels Premis DonaTIC, els guardons 
impulsats pel Departament de Vi-
cepresidència, Polítiques Digitals i 
Territori que es van concedir el 10 
d’octubre passat.  

González és criminòloga, 
integradora social i analista de 
ciberintel·ligència. La castellaren-
ca va rebre la Menció Especial en 
Ciberseguretat pel seu treball de 
final de màster de ciberdelinqüèn-
cia, basat en un projecte de preven-
ció per reduir el nombre de ciber-
victimitzacions en menors d’edat 
que han patit ciberbullying i groo-
ming online. “Vaig crear de mane·
ra teòrica una aplicació enfocada 
als pares perquè a través d’eines 
d’Open Source Intelligence poder 

Jennifer González, 
premiada als DonaTIC

La castellarenca Jennifer González a l’hora de rebre la Menció Especial. || GENERALITAT

PREMIS DONATIC | CIBERSEGURETAT

detectar la petjada digital dels seus 
fills amb l’objectiu final d’evitar ci·
bervictimitzacions”, explica Gonzá-
lez. La castellarenca, que té un fill ado-
lescent, va detectar “la necessitat de 
crear aquesta aplicació, no tan sols 
de cara als pares sinó per a un ma·
teix, per veure com estem d’expo·
sats al ciberespai”.

González, que treballa a Telefóni-
ca Tech, es dedica habitualment a in-
vestigar sobre l’empremta digital de 
les persones. La castellarenca reconeix 
que es va presentar als premis dins de 
la categoria professional, encara que en 
els requisits demanaven haver fet  car-
rera d’enginyeria. “Jo m’hi vaig apun·
tar igualment, perquè un dels meus 
objectius era visibilitzar la impor·
tància de les diferents professions 
en la ciberintel·ligència i la ciberde·
linqüència i tenir·ne una visió més 
transversal”.  ||  J. R.
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Hi havia expectació per veure a Cas-
tellar, de nou, a l’expresidenta del 
Parlament i de l’ANC, Carme For-
cadell, i és que com ella va recor-
dar, va estar anys treballant als Ser-
veis Educatius del carrer Major just 
abans de marxar per endinsar-se en 
la seva carrera política. Forcadell va 
tornar a Castellar per donar suport 
a Dolors Ruiz, alcaldable d’ERC a 
les pròximes eleccions municipals, 
i parlar plegades de la dona a la polí-
tica. Ho van fer a la Sala d’Actes d’El 
Mirador davant d’una vuitantena de 
persones. L’acte, titulat, ‘Política en 
veu de dona’ va reflexionar sobre la 
transformació feminista: “La incor·
poració de la mirada de gènere ha 
de ser una incorporació transver·
sal a totes les polítiques que fem”, 
va opinar Ruiz, que va afegir que és 
una de les qüestions pendents que 
tenim encara avui dia perquè “hem 
de poder jugar amb equitat i això 
no sempre és possible”. Segons 
l’alcaldable, homes i dones no par-
teixen del mateix punt: “El sexe sí 

Carme Forcadell: “S’ha de posar 
la persona al centre de la política” 

Carme Forcadell i Dolors Ruiz durant l’acte ‘Política en veu de dona’. || J. MELGAREJO

que és una cosa innata, però el gè·
nere que l’anem fent al llarg de la 
vida, aporta unes motxilles i unes 
portes tancades que és el que hem 
d’observar i reparar”.

Per la seva banda, Forcadell va 
incidir en el fet que s’ha de governar 
per transformar la societat i millo-
rar-la. “Jo sempre defenso que s’ha 
de posar la persona al centre de 
la política. Fem polítiques per po·
sar·les al servei de les persones i 
aconseguir que la gent sigui més 
feliç”. L’expresidenta es va mostrar 

  Cristina Domene

ERC | ACTE

optimista respecte el futur malgrat 
el context tan complicat que vivim. 
“Els catalans i les catalanes hem 
tirat endavant sempre i ara també 
en tenim dificultats, a Catalunya, 
a Europa i al món. 

I respecte al tema polític, 
soc també optimista perquè mal·
grat que la gent voti el que voti  hi 
ha un 80% de catalans que estan 
convençuts que l’única manera 
de resoldre el conflicte  Catalu·
nya · Espanya és votant”, va ma-
nifestar Forcadell.  

El castellarenc, que s’acaba de jubilar, deixa el 
càrrec a la fins ara gerent de la Regió Sanitària

SALUT | NOMENAMENT

L’adeu en la direcció de l’Hospital 
Parc Taulí de Sabadell del 
castellarenc Joan Martí, que 
s’acaba de jubilar, ha generat 
diversos canvis en cadena amb 
els nomenaments de les diverses 
institucions sanitàries de les 
quals depèn Castellar del Vallès. 
En concret, el Consell de Govern 
del Parc Taulí va aprovar el 
nomenament de la nova directora 
general, la doctora Anna Aran, 
que exerceix aquest càrrec des 
del 16 d’octubre passat. Aquesta 
incorporació d’Aran al Taulí ha 
provocat que el Departament de 
Salut hagi de nomenar Arturo 
Míguez com a nou delegat de la 
Conselleria de Salut i gerent de 
la Regió Sanitària Barcelona, i 
assumir les funcions de gerent 
de l’Àmbit Metropolità Nord del 
Servei Català de la Salut, càrrec 
que ocupava Aran. 

La nova directora general 
del Parc Taulí és llicenciada en 
medicina per la Universitat de 

Anna Aran, nova directora. || TAULÍ

Lleida i especialista en medicina 
familiar i comunitària. Entre la 
seva formació especialitzada té 
un màster en gestió d’institucions 
sanitàries i un postgrau en gestió 
de la qualitat de l’atenció primària 
de la salut. 

Des del juny del 2019, Aran 
ocupava la gerència de la Regió 
Sanitària de Barcelona.  

 || REDACCIÓ

Anna Aran ha rellevat Joan 
Martí en la direcció del Taulí
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Un lloc on ser i expressar-se com a jove
La Fàbrica, l’equipament adreçat a joves, celebra el primer any de funcionament amb una jornada plena d’activitats

La Fàbrica fa un any. Aquest equi-
pament adreçat a la població jove 
i adolescent del municipi va sorgir 
amb la voluntat d’esdevenir un lloc 
de referència per a aquest col·lectiu. 
Un emplaçament on anar a fer acti-
vitats, però també a socialitzar o a 
compartir inquietuds i buscar res-
postes. Dotze mesos després, el re-
gidor de Cicles de Vida, Dani Pérez, 
opina que l’objectiu s’està assolint: 
“Hem tingut molts anys un mu·
nicipi sense un equipament per a 
la gent jove i l’objectiu principal, 
quan vam obrir fa un any, era jus·
tament que La Fàbrica es conver·
tís en un lloc de referència on pas·
sessin coses per a la gent jove i on 
ells poguessin ser els protagonis·
tes. Estem en aquesta línia. Ens ho 
demostra el volum d’activitats que 
hem fet durant l’estiu, durant tots 
els mesos que han precedit aquest 
curs escolar, en el qual hi ha hagut 
molta activitat a La Fàbrica i que 
ara s’està consolidant”.

Precisament aquest mes és un 
dels més moguts a l’espai del car-
rer Portugal. El túnel del terror, que 
van preparar per a la festivitat de 
Tots Sants, i que enguany ha estat 
de nou un èxit de participació, mobi-
litza molts joves i genera molta feina 
de preparació i decoració. També 
han fet sortides organitzades a Port 
Aventura. Però a banda d’aquestes 
activitats esporàdiques, l’equipa-
ment segueix amb les propostes ha-
bituals. Cada tarda, s’hi reuneixen 
alumnes per estudiar, per jugar a 
jocs de taula, a videojocs o a tennis 
taula i s’hi organitzen tallers de te-
atre o de defensa personal. “Cada 
vegada més els joves saben que 
poden venir aquí i senten aquest 
espai com seu. Estem fent un esforç 
treballant conjuntament amb els 
centres de secundària, per anar a 
cada classe, aprofitar les tutories 

i donar a conèixer aquest espai”, 
assegura Pérez. 

Des de la regidoria no només 
buscaven que La Fàbrica es convertís 
en un lloc on anar a consumir una ac-
tivitat, sinó que també fos un espai on 
es poguessin sentir còmodes i trobar 
tots els recursos necessaris per fer 
front bé a la salut emocional. El Cafè 
feminista, per exemple, és un espai 
de reflexió i debat. Irati  Hernández 
és una de les adolescents habituals 

  Cristina Domene

en aquest cafè, que, juntament amb 
dues amigues, s’encarrega de tirar-lo 
endavant. “Es tracta de crear un 
espai on ens sentin segures i pu·
guem parlar de tot el que els inte·
ressa i fer preguntes sense vergo·
nya. Ens agradaria, però, que s’hi 
apuntessin més noies. La Fàbrica 
és un lloc que està molt bé i els di·
namitzadors són molt macos, però 
crec que potser s’hauria de donar 
a conèixer més l’equipament, que 
hi ha molts joves que no saben que 
poden venir aquí”. 

Rosa García, una de les coordi-
nadores de La Fàbrica recorda que 
l’espai està adreçat a joves d’entre 
12 i 29 anys, i que l’únic requisit és 
tenir ganes. “Fem suport a l’estu·
di, els acompanyem i cada tarda 
tenim activitats programades, 
per exemple, torneig de Fórmula 
1 amb la Play. A més, estem oberts 
a les seves propostes”. A banda de 
les activitats, els joves tenen al seu 
abast el servei Jove, T’escoltem, “un 
programa de suport psicològic en 
què poden expressar les seves in·
quietuds o si tenen un conflicte i, 
si cal, els derivem a l’educadora 
referent”, detalla García.

Ciara Castillo i  Clàudia Pérez 
tenen 12 anys. Tot i que no són com-
panyes de classe  -una és alumna de 
l’Institut Puig de la Creu i l’altra de 
l’Institut Castellar- sí que compar-
teixen l’estona d’estudi a les tardes. 
Ho fan a La Fàbrica. “Vinc quasi 
cada tarda perquè és un lloc a on 
em trobo còmoda i puc estudiar 
a gust. I quan acabem els deures 

Joves castellarenques a la darrera sessió del ‘Cafè feminista’, en què es van tractar qüestions relacionades amb la menstruació, la protecció o els anticonceptius. || C. DÍAZ

La Ciara, la Clàudia i la Nadia aprofitant l’espai de La Fàbrica per estudiar juntes. || C.D. 

fem alguna de les activitats que 
ofereixen”, diu la Ciara. La seva 
amiga manifesta que va conèixer 
La Fàbrica a través d’una imatge: 
“Les meves amigues van pujar 
una foto a les xarxes socials i els 
hi vaig preguntar a on eren per·
què no em sonava i a partir d’aquí 
vaig conèixer l’espai. Crec que és 
un bon lloc per als joves, jo convi·
do la gent de la meva edat que s’hi 
animi. Vaig venir al túnel del ter·
ror i va ser molt divertit”. 

L’Ajuntament de Castellar ha 
apostat per dinamitzar el col·lectiu 
del jovent en els darrers anys, recor-
da Dani Pérez. “Molta gent diu que 
el jovent és el futur; sempre dic 
que no, que són el nostre present. I 
que si no el cuidem, no sabem quin 

futur tenim. Les administracions 
públiques i els municipis, que són 
l’ens més proper, fem una aposta 
per cuidar aquesta gent i per em·
poderar·la i fer·la partícip de la 
societat en què viuen, d’aquesta 
manera ens garantim que el futur 
sigui realment un futur diferent 
del que s’està plantejant”, opina el 
regidor. La Fàbrica és un espai que 
facilita la connexió de la gent jove 
amb l’Ajuntament, amb el munici-
pi i amb el conjunt de la ciutadania. 
“Ens agrada donar resposta a les 
seves sol·licituds. Segons les de·
mandes generarem noves siner·
gies. Aquí estem esperant que 
ens arribin propostes dels joves 
per poder fer·les realitat”, con-
clou Pérez. 

Dani Pérez: “Molta 

gent diu que el jovent 

és el futur; sempre 

dic que no, que són 

el nostre present” 

+ FESTA ANIVERSARI

Activitats per              
celebrar el 1r any

La Fàbrica celebra el seu 
primer aniversari demà dissabte 
5 de novembre amb una jornada 
plena d’activitats gratuïtes per a 
majors de 12 anys (1r d’ESO).
Des de les 10 h i fins a les 13 h hi ha dues 
propostes esportives. D’una banda, 
un torneig de vòlei mixt i un circuit 
d’‘humor amarillo’, una activitat molt 
divertida basada en el famós programa 
de TV, en què els participants han 
de superar unes proves d’habilitat 
en el mínim temps possible.
La franja de tarda s’inicia a les 16 hores 
amb un torneig de corfbol, a càrrec 
de Creu Roja, que s’allargarà fins a 
les 20 hores, i un taller i exhibició de 
castells, a càrrec de la colla Capgirats 
de Castellar del Vallès, que duran a 
terme una demostració de la seva 
activitat i després es quedaran per 
ensenyar les dinàmiques d’un castell 
tot oferint la possibilitat de poder 
participar en petites dinàmiques per 
iniciar-se en aquest món. L’activitat es 
durà a terme entre les 16 i les 18 hores. 
A les 19 hores, serà el torn d’Espaiart 
amb la seva mostra artística 
inspirada en la pel·lícula ‘Grease’.
I a la franja de nit no podia faltar músi-
ca, en aquesta ocasió amb el concert 
de “Músics de carrer. Tribut a Txaran-
go”. Hi haurà Punt Lila i servei de bar.  
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Amb motiu del Dia Internacional de 
les Persones amb Diversitat Funci-
onal, que se celebra cada any el 3 de 
desembre, Castellar del Vallès or-
ganitza enguany diverses activitats 
commemoratives del 9 de novembre 
fins al 17 de desembre.

La primera de les activitats  
serà el 9 de novembre amb Neu-
rogym, el cicle de cultura neuro-
lògica que impulsa l’AVAN. L’ac-
tivitat es farà de 15.30 a 17 h a la 
Sala Lluís Valls Areny d’El Mira-
dor. L’activitat anirà a càrrec de 
Georgina Caballé, neuropsicòloga 
de l’AVAN. Neurogym és un progra-
ma d’entrenament combinat que 
garanteix una millora en el rendi-
ment cognitiu de la persona. Dins 
del mateix cicle, el dia 23 hi haurà 
un taller de mindfulness a la Sala 
Telers de La Fàbrica.

L’activitat següent inclosa dins 
de la commemoració del Dia Inter-

Xerrades i tallers per celebrar 
la diversitat funcional

Visitants a una exposició celebrada l’any passat a El Mirador. || CEDIDA

Les propostes comencen el dia 9 i s’allarguen fins al 17 de desembre

nacional de les Persones amb Diver-
sitat Funcional serà el divendres 11 
de novembre a la Sala d’Actes d’El 
Mirador amb la conferència Diversi-
tat i sexualitat: pares, parlem-ne! que 
anirà a càrrec d’Olga Dern, llevado-
ra de l’ASSIR (Atenció a la Salut Se-
xual i Reproductiva). Es tracta d’una 
proposta adreçada a pares i mares 

  Redacció

COMMEMORACIÓ | DIA INTERNACIONAL

de joves amb diversitat funcional.  
La mateixa conferència es repetirà 
a La Fàbrica el 18 de novembre.

Per a més endavant, hi ha 
programats més tallers, conferèn-
cies i activitats culturals a l’Au-
ditori, a la Sala d’Actes d’El Mi-
rador, a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà i a La Fàbrica. 

Dimarts 25 d’octubre, un grup 
d’alumnes de nivell inicial de ca-
talà del Servei Local de Català de 
Castellar del Vallès va visitar la 
Biblioteca Antoni Tort de bracet 
de la directora, Carme Muñoz.  
Durant la visita, els alumnes van 
descobrir la història de l’edi-
fici que acull la biblioteca, van 
recórrer els diferents espais de 
l’equipament i van aprendre com 
s’organitzen les diferents temàti-

Visita dels alumnes a la 
Biblioteca Antoni Tort

L’alumnat del Servei Local de Català amb la directora, Carme Muñoz. ||AJUNTAMENT

FORMACIÓ | SERVEI LOCAL DE CATALÀ

ques de llibres dins de la biblioteca.   
Els alumnes es van poder fer el carnet 
de la biblioteca i van aprofitar per vi-
sitar l’exposició que hi ha actualment 
de les obres de Joan Brossa. La visita 
s’emmarca dins d’un conjunt de visites 
que organitza el Servei local de Català 
per tal que els alumnes de cicle inicial 
de la llengua, normalment persones 
nouvingudes, coneguin  els diferents 
equipaments amb què compta Cas-
tellar.  ||  REDACCIÓ
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Sobre la campanya “Més comerç que 
mai” suggereixo, a fi de millorar el ser-
vei i  no complicar la vida a les persones 
grans o a les que com jo que han decidit, 
lliurement i per pròpia voluntat, parar 
el rellotge del temps, simplificar la feina 
a la persona que ens proporciona o ven 
el vals i al mateix temps escurçant l’es-
pera dels que fan cua per aconseguir-lo.
A la persona que atén, per cert molt 
amable i cortès, li simplificaríem la 
feina si, com qualsevol botiga, tingués 
un aparell de pagament amb targeta de 
crèdit, que en picar el número secret o 
clau d’accés, els bancs, pobrets, ja tin-
drien la seguretat que busquen. 
Nosaltres dipositem els sous i els es-
talvis en un lloc perquè ens els guardin 
amb seguretat, per tant, en tot cas, són 
elles i les grans empreses informàtiques, 
entre les quals fan interessants negocis, 
les que s’han d’ocupar i preocupar per-
què els nostres diners estiguin segurs.
De veritat que persones grans, com jo, 
i no tan grans, n’estem fins al monyo 
que grans empreses cada dos per tres 
ens canviïn els sistemes de pagament 
o de relacionar-nos amb ells, que diuen 
que ens atenen millor  i que no veiem 
ni coneixem amb qui parlem, i d’altra 
banda dir-nos per tots els mitjans mè-
dics i de comunicació que hem de ser 
més sociables. 
Més gent a treballar, més ben pagats 
i menys gent a l’atur. Jo ja fa temps he 

Suggeriment

  Francesc Sagrera

Va anar d’un pam que no atrope-
llés fa uns dies una dona jove en bi-
cicleta en una cruïlla de plataforma 
única del centre de Sabadell. Quants 
maldecaps, si arriba a passar! Tan 
fort va ser l’ensurt que va saltar de 
la bicicleta davant del cotxe. Tot se-

El setembre del 2007 l’Ajuntament de 
Castellar anunciava la participació en 
la iniciativa, “Archivo de la Experien-
cia”, un portal didàctic d’àmbit estatal 
construït a partir de la memòria col-
lectiva. Es van entrevistar unes 6.000 
persones majors de 55 anys d’arreu 
de l’estat espanyol; es deia que amb 
aquest projecte “enriquirien la memò-
ria històrica del país” i que seria “una 
forma d’acostar internet a la gent gran 
de manera participativa”.
La Regidoria de Gent Gran, en col-
laboració amb la Regidoria de Parti-
cipació, l’Obra Social Benèfica i l’Ar-
xiu Municipal, van contactar amb una 
cinquantena de persones del municipi 
per participar d’aquest projecte, tot 
entrevistant-los per després publi-
car-ho a internet.
L’entrevista durava gairebé una hora 
i se’n publicaven uns 3 minuts. Els ví-
deos, segons he sabut, van ser a inter-
net fins a l’any 2015. continua a la pàgina 11

Ciclistes urbans 
irresponsables

“Archivo de la 
experiencia” o destruir la 
memòria històrica

  Xavi Arderius

  Josep Manel Martí S.

Aquest projecte es va adjudicar a una 
empresa barcelonina, Lavinia Tec-
com, va tenir un cost d’1,5 M d’euros i 
la gestió anava a càrrec de red.es (una 
entitat pública empresarial adscrita 
al Ministerio de Asuntos Económicos 
y Transformación Digital).
No va ser fins a l’any 2018 que em 
vaig adonar que l’entrevista que ha-
vien fet al meu pare, Josep Arderius, 
havia desaparegut, així com les de la 
resta de persones de Castellar o de la 
resta de l’estat.
En saber que l’Ajuntament de Caste-
llar no disposava de cap còpia i consi-
derant que aquest material era inte-
rès per al municipi, vaig dirigir-me a 
red.es. Aquests diuen que l’any 2015 
van determinar no seguir amb el pro-
jecte i que la documentació relativa 
als vídeos i els drets d’imatge es van 
destruir, que en els seus sistemes in-
formàtics hi ha una còpia de suport i 
que periòdicament reben sol·licituds 
de particulars que estudien i atenen 
si és possible.
Des de Castellar alguns particulars 
han fet peticions i s’ha aconseguit re-
cuperar 4 d’aquests vídeos, però n’hi 
ha una desena que no. Casualment, 
amb tot aquest procés, es va aconse-
guir contactar amb el familiar d’un 
dels entrevistats que en el seu mo-
ment va tenir la vista de guardar-ne 
bona part, però no tots.
Tots els vídeos recuperats s’han en-
tregat a l’Arxiu Municipal de Castellar 
i a cada una de les persones entrevis-
tades o familiars. A través de Canalla 
Vallesana s’aniran publicant amb el 

consentiment de les mateixes perso-
nes entrevistades o familiars, però és 
una llàstima que no els tinguem tots.
Penso que aquest material és de 
gran valor per la memòria històri-
ca d’aquest municipi i no entenc que 
l’ajuntament, en el seu moment, no 
hagués fet res per recuperar-lo i con-
servar-lo a l’Arxiu Municipal. 
Tampoc entenc que red.es hagi trac-
tat el material d’aquesta manera, no té 
cap valor per a ells? No és una manca 
de respecte envers les persones en-
trevistades?
És així com s’enriqueix la memòria 
històrica d’un país?

decidit que vull que m’atenguin igual 
que el contracte que vaig firmar quan 
vaig iniciar el contacte amb tots ells i 
em nego a fer canvis unilaterals que no 
he buscat ni acceptat. Qui s’hi suma? 

És 3 de novembre. Encara falten 
set setmanes per nadal. Més de 
cinquanta dies amb les seves nits 
abans no sigui vigília de nadal. Però 
al carrer el nostre ajuntament ja 
hi està penjant els llums de nadal. 
Un nadal ja irreversiblement con-
sumista, que no s’avergonyeix de 
deixar rere seu aquelles famílies 
que, lluny de no poder destinar es-
talvis a passar unes bones festes, 
se les veuen i se les desitgen per 
poder pagar la factura de la llum.
Fent un esforç per entendre què 
carai hi fan aquest llums penjats 

Enllumenat de nadal 

  Joan Garrigó

sobre els nostres carrers, quan tot 
just estem paint castanyes i pane-
llets, un vol entendre que potser 
el consistori s’esmera en enllume-
nar carrers per fomentar el con-
sum local. Entenc, que aquests 
llums són led i que la seva despe-
sa s’ha vist reduïda envers a d’al-
tres tipus de bombetes, però jo a 
casa meva també hi tinc leds i no 
veig pas que la despesa energètica 
doni per masses alegries. 
Preferiria que el meu ajuntament 
destinés més esforços a mostrar, 
ni que fos només en aparença, un 
respecte pel medi ambient i la 
moderació, penjant els llums de 
nadal de forma menys impetuo-
sa. I pel consum no cal patir, mal-
grat i les penúries, aquest ja està 
prou arrelat. 
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opinió

A l’Obra Social Benèfica el dia 31 
d’octubre varem fer una gran festa.
Després de la castanyada amb pa-
nallets fets per els avis/es varem 
tenir l’actuació del Sr.Vicenç Bell-
munt( mestre de ball)i la seva pa-
rella. Tots els que podien ballar ho 
van fer també tinguerem poesies 
icançons. Total, una castamyada 
molt divertida.

avier Patricio Pérez 
Álvarez Gato Pérez 
(Buenos Aires, 11 
d’abril del 1951 - Cal-
des de Montbui, 18 

d’octubre del 1990), cantautor, 
poeta, músic, artista polifacètic, 
bohemi i aficionat als ral·lis.
Fa pocs dies vaig saber per una 
font contrastada que el Gato era un 
pèssim conductor però que vivia 
les curses de cotxes amb intensitat 
i il·lusió desmesurades, entenc jo 
que de la mateixa manera com es 
prenia la vida. Establert a Catalu-
nya des dels 15 anys, va acabar sent 
l’ideòleg i el poeta de la rumba ca-
talana (m’atreviria a dir que ell va 
ser dels primers a emprar aquest 
terme per definir el gènere musi-
cal, si no el primer).
Amb el Gato només vaig coincidir 
dues vegades. La primera, crec re-
cordar que va ser l’any 1987, a l’es-
cenari de l’antiga discoteca Bikini, 
a la Diagonal de Barcelona. Jo to-
cava el baix a la banda de la Cathy 
Claret, una cantant francesa que 
vivia a Gràcia i que tenia relació 
musical amb els gitanos del barri. 
Suposo que d’això coneixia el Gato, 
perquè aquella nit ell estava entre 
el públic.
La Cathy el va convidar a pujar a 
cantar la cançó “Luna Brava” (de 
l’LP Música, 1983). Vaig quedar 
sorprès en veure’l pujar i em va 
fer molta il·lusió. Jo n’era segui-
dor i coneixia tots els seus discos. 

  Gato Pérez. || JOAN MUNDET

Un record per Gato Pérez

J PLAÇA MAJOR

DAVID TORRAS
Músic castellarenc

 Dani Pérez*

quest cap de setmana 
estem de celebració! , 
i es que fa un any que 
vam posar en marxa 
l’equipament juvenil 

La Fàbrica.
La Fàbrica, ha esdevingut en el seu 
primer any de vida el centre de l’ac-
tivitat municipal orientada al jovent 
del nostre municipi.
Les polítiques de joventut son la clau 
per al impuls i el desenvolupament 

A
La Fàbrica, un 
equipament de referència

d’una societat més justa, cohesiona-
da, respectuosa amb l’entorn i gene-
radora d’oportunitats.
La Fàbrica representa la voluntat del 
desplegament de les polítiques de jo-
ventut al nostre municipi seguint així 
els acords del Pla Local de Joventut, 
esdevenint l’eix fonamental de l’acció 
de la regidoria de joventut.
D’aquesta manera l’equipament ju-
venil ha donat cabuda aquest any a 
més d’un miler de joves que han par-
ticipat en activitats de lleure, tallers, 
xerrades, conferències, sessions in-
formatives, activitats culturals i es-
portives, entre moltes altres.
Ara, després d’un any hem de se-
guir avançant i fent de La Fàbrica un 
espai de referència per a tot el jovent 
i afrontar els reptes que ens plante-
ja la societat fent èmfasi especial en 
el creixement i el desenvolupament 
social dels nostres joves i en la gene-
ració d’oportunitats per a la emanci-
pació juvenil.
Agraïm la col·laboració de totes les 
persones que hi heu fet possible, en-
titats, agents socials, i sobretot als 
joves, els principals protagonistes 
d’aquesta celebració.
Us esperem per fer una gran festa 
el dissabte 5 de novembre a l’Espai 
Tolrà, gaudint de música, lleure, es-
port, cultura i moltes sorpreses més.
Per molts anys! 

*Regidor de Cicles de Vida i LGTBIQ+

“La segona vegada 

que ens vam tornar 

a veure va ser a la 

terrassa d’un bar  

de Castellar”

ve de la pàgina 10

La castanyada de l’OSB

  Antònia Ferrer

guit, en aixecar-la, em va escridas-
sar: “Que vols matar-me, o què?” 
Igualment espantat vaig replicar: 
“No, però venies contra direcció 
i has volgut passar tant sí com no 
pel davant quan m’acabava d’as-
segurar que per la dreta no venia 
cap vehicle”. I ella: “No compta que 
vagi en bicicleta?”. “Vaja, per això 
et pots saltar el codi de circulació i 
provocar un accident?” Un vianant 
que va presenciar l’escena també li 
va recriminar que anava contra di-
recció. La ciclista urbana irrespon-
sable se’n va anar escuada. El ma-
teix passa sovint aquí al poble, i ho 
vaig tornar a patir cinc dies després 
lluny d’aquí. Massa ciclistes urbans 
irresponsables. En canvi he de dir 
que aquest estiu vaig presenciar 
bocabadat, aturat en un pas de vi-
anants, com un d’aquests ciclistes 
baixava del vehicle i el travessava 
portant-lo agafat, complint la nor-
mativa com cal.
Per si algú ho dubta, la DGT (Direc-
ció General de Tràfic), igual que el 
diccionari, defineix bicicleta com a 
vehicle per desplaçar-se, i com a tal, 
qui el condueix ha de fer-ho respec-
tant les normes establertes que el 
protegeixen a ell, als vianants i als 
conductors amb qui es troba. Més 
atenció, amics! La seguretat de 
tots és prioritària davant la vos-
tra comoditat.

D’aquesta manera, com per art 
de màgia, em vaig veure dalt l’es-
cenari tocant amb el Gato Pérez! 
Ell va fer la seva cançó i va baixar 
per seguir el concert entre el pú-
blic i, ja al final, en el moment dels 
bisos, va tornar a pujar-hi, se’m va 
apropar i em va deixar anar: “La 
menor i sol” (els dos acords) i va 
cridar als altres músics: “Seguid 
al bajista”. Sobre aquesta harmo-
nia vam fer una “descàrrega rum-
bera” (improvisació) amb els cors 
de la seva cançó “Todos los gatos 
son pardos”, que va durar com a 
mínim un quart d’hora, un bon 

final de festa.
La segona vegada que ens vam 
tornar a veure va ser ja passats 
uns anys, a la terrassa d’un bar de 
Castellar del Vallès, en l’època en 
què ell vivia al poble i jo hi passava 
els estius i els caps de setmana. Li 
vaig recordar l’anècdota d’aquell 
dia al Bikini i sí, la tenia present… 
a mi ja no tant.
Després, la vida m’ha portat a 
saber moltes més coses d’ell a 
través de músics i amics seus i de 
conèixer més profundament la 
seva obra.
El desembre del 2010 vam anar a 

Buenos Aires a fer uns concerts 
amb una delegació catalana for-
mada pels grups Ai Ai Ai, Derrum-
band i Papawa, juntament amb 
en Txarly Brown com a comissa-
ri d’una exposició itinerant sobre 
el Gato, amb l’objectiu de donar a 
conèixer al seu país de naixement, 
l’Argentina, l’obra i l’empremta que 
ha deixat el músic a casa nostra. 
També els volíem explicar com va 
saber  integrar-se i analitzar la idi-
osincràsia del nostre país i trans-
metre-la perfectament mitjançant 
les seves cançons, sempre vigents.
Gràcies, Gato, poeta de la rumba.

FRANCESC FARELL VEGA

Extreballador de l’Ajuntament de Castellar del Vallès

Va morir diumenge 30 d’octubre als 69 anys

L’alcalde, regidors/es i treballadors/es de 

l’Ajuntament de Castellar 

expressen el seu més sentit condol i s’uneixen al dolor 

de la seva família.

Castellar del Vallès, novembre de 2022
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BREUS

Dissabte, el Festival Som de Salut Mental 

Castellers i Di-versions a les residències

Suport Castellar - Salut Mental organitza aquest dissabte 5 de novembre a 
les 19 h a l’Auditori Municipal el Festival Som, amb la participació de l’escola 
d’arts marcials i dansa urbana Our Solution Site, la Coral Pas a Pas, el projecte 
del Teatre Arc de Sant Martí, Krek’n’tu de Salut Mental Sabadell i el Grup  
de Teatre Sol i Lluna. Per tot aquell que vulgui assistir al Festival SOM, es 
demana una aportació en metàl·lic de 5 euros en efectiu per a les entrades, 
que es poden adquirir fins a aquest divendres 4 de novembre cada tarda fins 
a les 19 h o a la taquilla de l’Auditori el mateix dissabte 5, a  partir de les 18.15 
h. Per a més informació es pot contactar amb Suport Castellar al telèfon 93 
715  89 90 o asuportcastellar@hotmail.com.   || REDACCIÓ

Amb la voluntat d’apropar la cultura i la tradició a la gent gran i de fer 
passar una bona estona als avis i àvies que s’estan a les residències, aquest 
dissabte 5 de novembre els Castellers i el Cor de gòspel Di-versions faran 
actuacions a diverses residències de Castellar. Les actuacions es faran 
entre les 10.30 i les 13 h per les residències Nord Egara, Falgàs, Obra Social 
Benèfica i Les Orquídies. Encara s’ha de confirmar si el Ball de Bastons 
pot participar en la iniciativa.  || REDACCIÓ

Dimecres es va lliurar a la seu de 
Creu Roja Castellar els diplomes 
a vuit vilatans i vilatanes de 
nacionalitat estrangera que 
recentment han superat la formació 
en coneixement de la societat 
catalana i el seu marc jurídic. 

El curs, de 15 hores, ha estat 
impartit per Creu Roja i forma part 
del bloc de formació que preveu 
la Llei d’acollida de les persones 
estrangeres immigrades. L’itinerari 
formatiu es completa amb un mòdul 
de competències lingüístiques (català, 
que s’imparteix al Consorci per a la 
Normalització Lingüística, i castellà, 
que ofereix l’Escola Municipal d’Adults) 
i un altre mòdul de coneixements 
laborals que imparteix el Servei 
d’Ocupació de Catalunya. 

Una vegada superats els tres 
mòduls, la persona nouvinguda obté 
el certificat de Primera Acollida que 

expedeix la Generalitat, un document 
molt útil per acreditar l’arrelament 
social o la modificació o la renovació 
d’autoritzacions de residència en els 
processos d’estrangeria.

El Servei de Primera Acollida 
és totalment gratuït i facilita a les 
persones usuàries informació dels 
serveis i recursos de què disposen les 
persones nouvingudes. Aquest recurs 
fa una detecció mensual de les persones 
nouvingudes  que s’empadronen al 
municipi per tal de donar la benvinguda, 
informar-les de tots els serveis que 
tenen a l’abast. Qualsevol persona hi 

Coneixent la societat catalana

Vuit persones 
nouvingudes han 
fet el curs sobre la 
societat catalana

  Redacció

pot accedir demanant cita a través del 
telèfon 937144040, l’adreça electrònica 
servei acollida@castellarvalles.cat o el 
web municipal a través de l’enllaç de 
reserva http://www.castellarvalles.
cat/31835/cita/64/.

L’acte de lliurament de diplomes 
va comptar amb l’assistència de la 
regidora de Cooperació i Nova 
Ciutadania, Àngela Bailén, la 
treballadora social de Creu Roja, Paula 
López, i la tècnica del Servei de Primera 
Acollida, Laura Sola, entre d’altres. A la 
sessió de cloenda també va participar el 
grup de Ball de Bastons de Castellar.  

La regidora Àngela Bailén amb les persones que han completat el curs. || AJUNTAMENT

SERVEI PRIMERA ACOLLIDA | CURS



DEL 04 AL 10 DE NOVEMBRE DE 2022 13

esports

A l’assalt del liderat (3-2)

Capaços del millor i del pitjor, la UE Cas-
tellar va plantar cara al CE Berga i va 
ser el primer equip capaç de derrotar 
(3-2) el líder del grup 4A de Segona Ca-
talana. La victòria serveix per agafar 
moral i retallar tres punts al lideratge 
de la categoria.

En un format amb només 20 jor-
nades, perdre punts penalitza massa a 
l’hora de lluitar per la classificació de la 
segona fase. L’empat de la jornada ante-
rior contra el que era el cuer, el Voltre-
gà, no era una bona manera de seguir en 
la lluita, i menys veient el calendari que 
queda per a aquest 2022. El Berga era 
el rival següent i els dubtes de la grada, 
evident, contra un equip que la campa-
nya passada va aprofitar els dubtes i el 
mal moment de l’equip al febrer per a 
golejar per 1-6 al Cortiella.

Però aquests dubtes només van 
existir de portes enfora, ja que l’equip 
té ben clar a què juga, i no estava dis-
posat a deixar passar l’oportunitat de 
retallar tres punts als cinc d’avantat-
ge que portaven els de Christian Fer-
nández. L’equip berguedà va arribar 
a Castellar amb ple de victòries en els 
cinc partits que havia disputat i amb el 
paper de favorit.

I el Berga va colpejar primer, amb 
un gol al minut 12, que va deixar gelat tot-
hom, menys l’equip, que va reaccionar 
per empatar dos minuts després amb 
gol de Marc Ruano.

Al límit del descans, el pitxitxi Car-
los Saavedra va capgirar el marcador 
amb el 2-1, un resultat que els feia mar-
xar tranquils al vestidor. Una tranquil-
litat, però, que va durar poc, ja que els vi-

El capità Víctor León va ser l’autor del gol de la victòria contra el Berga des del punt de penal, en el minut 52. || A. SAN ANDRÉS

La UE Castellar mostra la seva millor versió i supera l’imbatut Berga, per quedar-se a només dos punts del primer lloc

sitants van empatar en el primer minut 
de la tornada.

Amb un partit amb alternatives, 
cap dels dos equips va voler amainar 
veles i va ser un penal el que va decantar 
la balança del costat castellarenc, exe-
cutat magistralment pel capità Víctor 
León, que feia pujar el 3-2 al marcador, 
un resultat que ja no s’havia de moure. 
La dada del partit va ser el debut al 
minut 78 d’Álvaro Almazán, últim fit-

 Albert San Andrés

xatge del club i fill de l’exjugador David 
Pirri, que va jugar a Primera en equips 
com el Mèrida, el Numància o el Sara-
gossa, i que posteriorment també va pas-
sar per la banqueta de la UE Castellar.

Una victòria molt important, ja 
que el Castellar, tot i seguir en tercer 
lloc, suma 13 punts empatat amb el Puig-
reig i són a només a dos del Berga. La im-
portància de sumar el màxim de punts 
en aquesta primera volta és vital, ja que 

l’ordre de sortida per a la segona –sigui 
en el grup d’ascens o en el de descens– 
serà definida pels punts aconseguits en 
les 20 primeres jornades.

Com a exemple, si ara mateix el 
Castellar arrenqués la segona volta, 
ho faria en el grup d’ascens en quart 
lloc –pugen els tres primers de cada 
grup i els tres millors quarts– amb el 
San Juan de Montcada primer (18 p.), 
el Berga segon (15) i el Puig-reig tercer 

(13). El Castellar (13) seria quart per 
davant del segon i del tercer classifi-
cat del subgrup 4B, ja que tot i tenir 
ells una millor classificació, tenen 
menys punts: el CD Montcada 12 i 
el Tibidabo, 10.Per tant, els de Juan 
Antonio Roldán i Santy Fernández 
estan obligats a continuar sumant 
sense fallar gaire per mantenir opci-
ons. Aquest dissabte (16 h) ho hauran 
de fer a Gironella.  

Després de dues jornades sense 
conèixer la victòria, els dos primers 
equips de vòlei de l’FS Castellar 
intentaran capgirar la situació 
aquest cap de setmana. Després 
d’una setmana de descans, el femení 
ha pogut descansar i pensar en 

l’irregular inici de temporada, amb 
una victòria, dos tie-breaks i una 
derrota. Diumenge rebrà al Puigverd 
(9 h) al líder Sant Esteve. El masculí 
ho tindrà més fàcil amb la visita al CV 
Rubí, cuer, i que només ha sumat 
una victòria en sis jornades.

Els sèniors del vòlei 
volen tornar a aixecar 
el cap en Lliga
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Cinc jornades han fet falta perquè 
algun rival fos capaç d’aconseguir 
derrotar l’FS Farmàcia Catalunya 
Castellar, un nouvingut a la catego-
ria i que ha resistit de valent contra 
rivals superiors. Ha estat l’AEFS 
Sant Quirze, que va gosar profa-
nar el Joaquim Blume, que va go-
lejar per 4-7 els de Darío Martínez.

Pocs equips han sabut gua-
nyar al Blume en l’última època, 
un polvorí que cada jornada em-
peny el seu equip a sumar punts i 
que amb el seu suport empetiteix 
el més gran dels rivals. Un aspecte, 
però, que no va ser suficient contra 
el Sant Quirze, un equip que ja va 
demostrar en només tres minuts 

Primera derrota a Tercera

Tot i reaccionar als tres gols inicials, l’FS Castellar no va aconseguir sumar els tres punts. || A.S.A.

L’FS Farmàcia Catalunya Castellar cau per 4-9 contra el Sant Quirze

FUTSAL | 3A DIVISIÓ

El Hammarby de Xavi Calm, 
a la Conference League

Xavi Calm durant una entrevista pel Hammarby. || CAPTURA

FUTBOL | ALLSVENSKAN

que no venia de pont a Castellar.
El rival va aconseguir un 

ràpid 0-3 en tres minuts conse-
cutius a partir del dos de l’arren-
cada que va deixar fred el cos dels 
de Martínez. Tot i això, l’equip va 
intentar reaccionar abans del des-
cans amb un gol d’Antonio Rosado 
al 15’, que va ser neutralitzat pel 
quart dels santquirzencs.

Però l’equip, que es va fer el 
mort en la primera part, va reac-
cionar contundentment i Gui-
llem Ramiro (21’), David Mira-
peix (24’) i Rosado (28’) van ser 
capaços de remuntar el marca-
dor i empatar a quatre, davant 
de l’eufòria dels presents.

Però, malauradament, els 
esforços s’han de pagar i el Sant 
Quirze va esperar a tenir la seva 
per fer el 4-5 un minut després 
de l’empat, i acabar de dominar 
el marcador davant de la preci-
pitació dels castellarencs jugant 
de cinc, cosa que va propiciar una 
golejada inflada, quan l’equip va 
continuar lluitant per igualar el 
marcador.

Una derrota que havia d’arri-
bar tard o d’hora i que servirà per 
corregir errors de cara a la nova 
setmana, en què l’equip visitarà 
la pista del Sant Joan de Vilassar, 
tercer classificat i un dels equips 
més potents de la Lliga.  || A.S.A.

A només una jornada d’acabar la Lliga 
sueca de futbol –l’Allsvenskan– el Ham-
marby IF, on el castellarenc Xavi Calm 
fa d’entrenador assistent, s’ha classifi-
cat de manera matemàtica per dispu-
tar la temporada que ve de la Confe-
rence League.

 Ja fa uns mesos que el tècnic cas-
tellarenc va tornar a l’activitat de les 
banquetes viatjant a Suècia per inte-
grar-se en la disciplina de Martí Cifu-
entes, amb qui ja havia coincidit ante-
riorment al Sant Andreu o l’Hospitalet 
com a segon entrenador. Un projecte 
d’altura a l’Allsvenskan amb la inten-
ció de situar el modest Hammarby en 
la zona alta de la taula. Com va expli-
car al diari Aftonbladet en el seu mo-
ment el jugador Zlatan Ibrahimovic, 
propietari d’un 25% del paquet accio-
narial, “el Hammarby és un club fan·
tàstic amb una gran afició. Vull aju·

dar a convertir·lo en un dels millors 
clubs d’Escandinàvia”, com sembla 
que està aconseguint.

Amb Cifuentes i Calm a la banque-
ta, l’equip ha assolit el tercer lloc de la 
taula després de superar per 4-2 el Kal-
mar FF en la jornada de l’últim cap de 
setmana, cosa que, quan falta un partit, 
els garanteix la participació en la Con-
ference League, la tercera competició 
europea per darrere de la Champions 
i l’Europa League.

 El BK Häcken ha estat el guanya-
dor de la competició per primera ve-
gada en la seva història, amb sis punts 
de marge del Djurgårdens IF i a 10 del 
Hammarby del castellarenc, i ha deixat 
pel camí els equips més coneguts del 
país, com són l’AIK Solna (4t), el Malmö 
(7è) o el Göteborg (8è), conjunts que 
històricament més s’han deixat veure 
per competicions europees.  || A. S. A.

esports
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L’HC Castellar tindrà representació 
als World Roller Games que des del 24 
d’octubre i fins al 13 de novembre s’es-
tan disputant a l’Argentina. I serà en 
la porteria de la selecció andorrana, 
on el porter del primer equip Roger 
Xicola defensarà els colors del país 
dels Pirineus.

Aquesta no és la seva primera 
participació en un mundial, ja que el 
2019, quan encara militava a les files de 
l’HC Sentmenat, ja va ser campió del 
món en categoria sub-19, amb només 
18 anys, en la competició que es va or-
ganitzar a Barcelona. Ara, ho farà amb 
l’absoluta en el mundial B –oficialment 
Intercontinental Championship Men– 
en què es poden trobar rivals com Aus-
tràlia, Alemanya, Suïssa o Colòmbia, 
entre d’altres. De fet, els andorrans de-
butaran en la fase de grups el 7 de no-
vembre i es trobaran en tres dies conse-
cutius a Austràlia, Alemanya i Àustria.

“És una oportunitat i serà una 
experiència inoblidable, ja que poder 
jugar a San Juan, coneguda com el 
bressol de l’hoquei, serà per recor·
dar·ho sempre”, explica el jugador.

El castellarenc és fill d’andorrana, 
motiu pel qual va poder aconseguir la 
nacionalitat i poder formar part de la 

Xicola jugarà el mundial d’hoquei
El porter de l’HC Castellar defensarà els colors d’Andorra a l’Argentina

HOQUEI | 2A CATALANA

Els d’Isidre Travé només han sumat 
una victòria en cinc jornades i el partit 
d’aquest diumenge és de vital impor-
tància per tal de revertir la situació. 
L’equip no es pot permetre cap més 
errada si vol lluitar en la part mitjana 
de la taula i no haver de patir com cada 
final de temporada. Els groc-i-negres 
tindran al davant l’IPSI, l’equip de l’es-
querra de l’Eixample barceloní, que ar-

riba amb un balanç de 3-2 i en quarta 
posició del grup II de Copa. Per con-
tra, el balanç dels locals d’1-1 i la dot-
zena posició, en plaça de promoció de 
descens. En aquests moments els re-
sultats estan per sota de les expecta-
tives i una victòria és obligatòria per 
escalar posicions per arribar a la zona 
mitjana. Aquest diumenge (19 h), CB 
Castellar - IPSI.  || A. S. A.

La victòria contra 
l’IPSI, una obligació

BÀSQUET | C. CATALUNYA

selecció, mancada en aquell moment de 
porters amb garanties. Va arrencar en 
la sub-17 i des de llavors ha anat ascen-
dint fins a arribar al primer equip amb 
un bloc que s’ha assegurat un cert nivell.

el primer equip, a totes

Pel que fa al primer equip de l’HC Cas-
tellar, aquest cap de setmana s’enfron-
ta a domicili al Mollet HC, segon clas-

sificat, en el partit més interessant des 
que va començar la temporada, ja que 
el líder visitarà la pista del segon clas-
sificat (diumenge, 12 h), en el cinquè 
i penúltim partit de la primera volta, 
per tal d’incrementar la diferència de 
punts, que ara és de només dos a favor 
dels granes. Evidentment, la baixa més 
important per als de Pep Mateo serà la 
del porter Roger Xicola.  || A.S.A.

Roger Xicola defensant la porteria andorrana en un partit. || CEDIDA Isidre Travé vol capgirar la dinàmica de l’equip amb una victòria. || A. S. A.
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L’equip sub-18 amb el trofeu aconseguit a Mollerussa en el Campionat de Catalunya. || CEDIDA

ATLETISME |  C. CATALUNYA

ATLETISME | MARATÓ MUNTANYA

El CAC, bronze en 
el Campionat de 
Catalunya de cros

Cabeo, guanyador 
a Sant Llorenç

La ciutat lleidatana de Mollerussa va ser la seu del 
Campionat de Catalunya de cros per clubs, on el 
Club Atlètic Castellar ha aconseguit el bronze en ca-
tegoria sub-18 femenina, només una setmana des-
prés d’haver aconseguit el subcampionat en relleus 
mixtos a Canovelles.

Ni tan sols l’avançament del campionat ha 
agafat desprevingudes les corredores del CA Cas-
tellar, que continuen acumulant èxits sobre terra. El 
club ha vist com, a Mollerussa, les joves promeses 
del sub-18 femení han tornat a casa amb un bron-
ze, després d’aconseguir un podi en la cursa que es 

La Marató de Muntanya de Sant Llorenç Savall 
s’ha convertit en una de les maratons de munta-
nya principals després de 27 edicions. Tota una 
clàssica que per la proximitat a Castellar, sem-
pre és un bon repte perquè els atletes locals pu-
guin mesurar forces. Aquest any ha estat Karim 
Cabeo qui s’ha imposat en els 23 k, una de les tres 
distàncies disputades.

Amb més de 600 participants en total –200 
en la categoria de marató de muntanya– i uns cir-
cuits on el dur desnivell és la principal caracterís-
tica de les pistes del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac, Cabeo va haver de lluitar de va-
lent per a emportar-se la glòria. L’atleta verd va 

va emportar el CA Canovelles. L’equip format per 
Paola Clermont (8a), Laia Romero (28a), Júlia Giba 
(32a) i Meixi Chacón (41a) va superar l’Associació At-
lètica Xatafolls en la lluita per aquest lloc, i van que-
dar pel darrere de la UA Barberà, segones. Aques-
ta tercera posició també els garanteix un lloc en la 
fase final del Campionat d’Espanya que es disputa-
rà el diumenge 13 al circuit permanent del Centre 
d’Arqueologia Experimental d’Atapuerca (Burgos).

Pel que fa a la resta d’equips, els sub-10 van aca-
bar en sisena posició amb Mario Rodríguez (10è), 
Pol Muntada (11è), Alejandro del Río (34è) i Jan As-
tals, 60è. Les sub-14 també van acabar en la matei-
xa posició amb Ivet Ortuño (18a), Daniela Gaitán 
(40a), Maria Pinosa (46a), Mar Franch (47a) i Mar-
tina Gómez (75a). L’equip sub-12 masculí va ser 13è 
amb Carles Moreno (40è), Àlex Castellanos (73è), 
Xavi Torres i Noé Sánchez.

En el capítol individual, els millors resultats 
van ser els dos sisens llocs de Berta López i Jan Ca-
samada en sub-20 i el 29è del veterà Òscar Bertrán, 
contra una dura competència.  || REDACCIÓ

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

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

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J07 2A CATALANA · GRUP 2-B · J04

CE Berga 15 6 5 0 1
CE Puigreig 13 6 4 1 1
UE Castellar 13 6 4 1 1
FC Joanenc 12 6 4 0 2
At. Junior 10 7 3 1 3
FC Sant Quirze V. 9 7 2 3 2
Vic Riuprimer REFO 8 7 2 2 3
CF At. Gironella 7 6 2 1 3
CF Voltregà 5 7 1 2 4
UD Taradell 3 6 0 3 3
UE Gurb 3 6 1 0 5

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 9 4 3 0 1
Mollet HC 7 4 2 1 1 
CHP Bigues i R. 6 3 2 0 1
PHC S. Cugat 4 3 1 1 1
HC Sant Just 4 4 1 1 2
CH Vilassar 3 3 1 0 2
UE La Garriga 1 3 0 1 2

CN Caldes - Arenys de Munt 2-2
Montsant - Floresta 4-3
Vacarisses - Montcada 6-4
Rubí - Vallseca 1-3
FS Castellar - Sant Quirze 4-9
Parets - Unión 3-5
Mataró B - Gràcia 6-1
Prosperitat - Sant Joan V. 4-2

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J05

CFS Montsant 15 5 5 0 0
Unión Santa Coloma 9 5 3 0 2
S. Joan Vilassar FS 9 5 3 0 2
Estel Vallseca 9 5 3 0 2
S. Quirze V. AEFS 8 5 2 2 1
Olimpyc Floresta 8 5 2 2 1
CFS Arenys de Munt 7 5 2 1 2
F. Mataró CE B 7 5 2 1 2
CN Caldes FS 7 5 2 1 2
CEFS Prosperitat 7 5 2 1 2
Parets FS 6 5 2 0 3
FS Castellar 6 5 1 3 1
CFS Montcada 5 5 1 2 2
Gràcia FSC 4 5 1 1 3
Rubí CEFS 3 5 1 0 4
CE Vacarisses 3 5 1 0 4

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

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

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J05

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J05

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

CEV L’Hospitalet 12 5 4 0  1
CV Monjos 11 5 4 0 1
CV Alella 10 5 2 2 2
FS Castellar 9 5 2 2 1
CV Roquetes 6 5 1 2 2 
AEE I. Montserrat 4 5 1 1 3
Aula Sant Martí 4 5 1 1 3
CV Rubí 3 5 1 0 4

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J03

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 12 4 4 0 0
CN Terrassa 9 4 3 0 1
DSV Sant Cugat 8 4 2 1 1
Vòlei Vilassar 6 4 2 0 2 
Vòlei Molins 5 4 1 1 2
Alpicat Vólei 4 4 1 1 2
FS Castellar 4 4 0 3 1
Igualada VC 0 4 0 0 4

CB Alpicat   5 4 1
Nou Bàsquet Olesa   5 4 1
Vedruna Gràcia   5 4 1
CB IPSI   5 3 2
CN Sabadell   5 3 2
Lluïsos de Gràcia   5 3 2
CB Artés   5 3 2
La Salle Manresa   5 3 2
SD Espanyol   5 3 2
CB Vilatorrada   5 2 3
CN Terrassa   5 1 4
CB Castellar   5 1 4
Bàsquet Molins   5 0 4
CB Mollerussa   5 0 4

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

aconseguir mantenir un alt ritme contra els ri-
vals, i es va mantenir en primer lloc en el primer 
punt de control a Can Cadafalc (00:28,27), on era 
seguit a només dos segons per Abdeslam el Oua-
habi i Adrián Martín, l’únic que va intentar dis-
cutir-li la victòria final. Aquesta categoria de 23 
km i 920 m de desnivell positiu, va fer dels 816 m 
del Pic del Vent calderí, el punt més alt del recor-
regut. En meta, el del CAC va marcar un registre 
d’1:52:44, a només dos del segon participant, Mar-
tín. El Ouahabi va entrar tercer, ja despenjat dels 
dos primers, amb un temps d’1:58:41.

Altres atletes del club verd que van partici-
par en la marató de muntanya van ser David For-
tes i Albert Cerezo. El circuit de 41,140 metres i 
1.900 m de desnivell positiu, amb la Mola (+1.104 
m) com a punt més alt, Fortes va marcar un temps 
de 4:40,07, de manera que va aconseguir l’11è mi-
llor registre en categoria de veterans, mentre que 
Cerezo va ser 17è amb 5:26,57.  || REDACCIÓKarim Cabeo en el podi de la trail de 23 km a Sant Llorenç Savall. || CEDIDA
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cultura pessebres

Els Castellers de Castellar 
preparen taller i exhibició 
de castells a La Fàbrica

Per col·laborar en la celebració del 
primer aniversari de La Fàbrica, 
aquest dissabte, de 16 h a 18 h, els 

Castellers de Castellar –Capgirats– 
han preparat un taller i una exhibi-
ció de castells a l’entrada de l’Espai 
Tolrà. Tothom hi és convidat, so-
bretot, totes aquelles persones que 
vulguin fer un tastet dels castells i 
aprendre’n alguna tècnica bàsica.

‘Bullet Train’, la proposta 
cinematogràfica del 
diumenge 6 de novembre

Aquest diumenge, a les 19 h, l’Audi-
tori Municipal acull la projecció de la 
pel·lícula ‘Bullet Train’, dirigida per 

David Leitch i protagonitzada per 
Brad Pitt, Joey King i Aaron Taylor-
Johnson, entre d’altres. A l’argument, 
cinc assassins a sou es troben dins un 
tren bala que viatja de Tòquio a Mori-
oka amb poques parades intermèdi-
es. És una pel·lícula d’acció i ‘thriller’.

+ PESSEBRISME

Exposició al primer pis

Al primer pis del local del Grup 
Pessebrista de Castellar també 
s’està treballant en una exposició 
complementària al tema escollit 
enguany. Enguany, els visitants hi 
podran trobar la mostra ‘Figures 
i invents’. Al llarg del recorregut 
d’aquest espai al pis superior es 

Els invents i descobriments als pessebres

El Grup Pessebrista de Castellar del 
Vallès està treballant intensament 
des de ja fa unes setmanes en la que 
serà la 72a Exposició de pessebres, i 
que s’inaugurarà el 3 de desembre del 
2022 . Com és habitual, es podrà visi-
tar al local del carrer Doctor Pujol, 26. 

Un any més, i com a tret diferen-
cial de l’entitat, que ja fa anys que la 
caracteritza respecte a altres exposi-
cions pessebristes, a més de la temàti-
ca bíblica que s’inclou a cada diorama 
també es continua amb la proposta de 
pessebres temàtics, que ja fa 12 anys 
que s’incorporen. “Aquesta és una 
base molt sòlida pel futur del pesse-
brisme”, diu Joan Juni, president del 
Grup Pessebrista de Castellar.

En aquest sentit, els pessebris-
tes han triat els invents i descobri-
ments de la humanitat.  “És un tema 
que, quan el comentes amb la gent, 
es queden molt sorpresos, just el 
que volem que passi”, segons Juni. 
El tema ja fa mesos que es va decidir. 
“Al mes de gener ja comencem a pre·
parar el llistat de temes; a principis 
de febrer es posen a votació entre els 
pessebristes”. 

En els 15 diorames es podran 
apreciar diversos invents que han 
marcat la història de les civilitza-
cions. “Aquest any, els tindrem 
ben referenciats”. 

Hi podrem trobar invents com 
el paper, el telefèric, la pólvora, la va-
cuna, la màquina i elaboració del vi, la 
roda hidràulica, l’escriptura jeroglífi-
ca, el zepelí, el motor de combustió, la 

impremta, el WiFi, el telèfon, la ràdio, 
l’escala d’incendis, la xeringa mèdica, 
el pas de la bombeta incandescent als 
leds, etc. En aquesta exposició també 
hi haurà quatre vitrines de 60 x 60 que 
seguiran el patró de la resta de dio-
rames, incloent el pessebre temàtic. 

D’altra banda, al pati del local, 
s’està construint un pessebre popu-
lar. Aquest 2022 serà una creació de 
l’alumnat de l’escola de pessebres que, 
cada diumenge, es troba al local pesse-
brista per aprendre les tècniques bà-
siques de l’art pessebrístic. Aquesta 
escola assegura el relleu generacio-
nal de l’entitat. 

Una altra de les activitats que es 
recuperen aquest 2022 és el Joc dels 
Paranys, amb l’objectiu que els visi-
tants puguin buscar un element dins 
de cada diorama. 

Actualment, el Grup Pessebrista 
ja compta amb més d’una seixantena 
de pessebristes. “S’han incorporat 
moltes persones del gènere feme·
ní, que ja superen les del masculí”. 

L’exposició de pessebres de Cas-
tellar Invents i descobriments de la 
humanitat estarà oberta des del 3 
de desembre del 2022 fins al 3 de 
febrer del 2023. 

l’art als pessebres

Els pessebres són creacions comple-
xes. Per als pessebristes, els és molt 
útil  tenir coneixements de la litúrgia 
cristiana i, a nivell tècnic, de fusteria, 
d’electricitat, de guixaire, de lampis-
teria, i nocions artístiques per  poder 
recrear els paisatges. “La dinamit·
zació als diorames ha fet que s’in·
corporin moltes pessebristes de 

totes les franges d’edat, que poden 
desenvolupar el seu vessant artís·
tic”, afegeix Juni. Així, s’aconseguei-
xen diorames molt diferents entre ells.

El Grup Pessebrista treballa amb 
un porexpan d’alta densitat amb el 
qual són capaços d’elaborar les més 
delicades i treballades estructures. 
També s’hi utilitzen guix, ciment, etc., 
a més de textures de materials natu-
rals que recuperen de l’entorn.  Al 
local, es disposa d’eines especialitza-
des per desenvolupar les tasques de 
creació dels diorames en condicions. 
També s’ubiquen diversos espais per 
guardar els diferents materials. 

Procés de creació del diorama de la pluja del Grup Pessebrista de Castellar del Vallès, dissabte passat. || M. ANTÚNEZ

podran admirar figures de pessebre 
que utilitzen diversos objectes 
que són invents de la humanitat. 
Cada figura anirà acompanyada 
de l’invent o descobriment 
corresponent i d’una breu explicació 
sobre la seva història. Hi haurà 
figures del pessebre popular de 
la primera meitat del segle XX i 
també figures d’autor. Tant les 
figures com els objectes provenen 
del fons del Grup Pessebrista i 
de col·leccions particulars dels 
mateixos pessebristes de Castellar.

El Grup Pessebrista de Castellar segueix apostant pels pessebres temàtics; la mostra s’inaugurarà el 3 de desembre

 Marina Antúnez
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L’Univers d’Engruna Teatre es podrà 
veure a l’Auditori Municipal Miquel 
Pont aquest diumenge 6, a les 10.30 
h i 12 hores. La proposta està pen-
sada per a infants de 0 a 2 anys i és 
una experiència sensorial que mos-
tra diversos individus, objectes que 
es desordenen, que es mouen i es tor-

Un ‘Univers’ que s’obrirà per als més petits a l’Auditori

Engruna Teatre 
torna a l’Auditori 
amb una experiència 
poètica i sensorial

  M. A.

AUDITORI MUNICIPAL | TEATRE FAMILIAR

‘Univers’, d’Engruna Teatre, arriba a l’Auditori Municipal, diumenge. || CEDIDA

nen a ordenar, que troben l’equilibri 
i l’harmonia dins de la inabastable 
immensitat, que busquen com exis-
tir enmig del caos, en un lloc concret 
i en un instant precís.

L’espectacle és una coproduc-
ció d’Engruna Teatre amb La Sala 
i El Festival Més Petit. És una idea 
original d’Anna Farriol, Mireia Fer-
nàndez, Txell Felip i Júlia Santaca-
na i compta amb l’equip interpreta-
tiu de la mateixa Ana Farriol, a més 
de Júlia Santacana, Iria Corominas i 
Jordi Sala. Estan dirigits per Mireia 
Fernàndez i compten amb el suport 
de Jordi Sala en la creació de l’espai 
sonor, tècnic i músic en escena. 

Univers és un espai on conviure 
amb la nostra vulnerabilitat i la ca-
pacitat d’adaptar-nos a cada nova si-

tuació, un lloc on explorar com allò 
més petit i aparentment insignifi-
cant pot fer canviar-ho tot de la ma-
nera més inesperada, una vivència 
única i irrepetible que es construeix 
de nou cada vegada i esdevé un viat-
ge evocador i immersiu. Cada habi-
tant d’aquest cosmos, cada so, cada 
moviment, està subjecte a una fràgil 
relació amb tota la resta.

Engruna Teatre és una com-
panyia formada principalment per 
dones compromeses amb les arts 
escèniques i del sector. Va néixer el 
2006 amb l’objectiu de seduir i emo-
cionar grans i petits. Totes les cre-
acions es caracteritzen per una im-
plicació cap al teatre per a infants, 
amb la música i la poesia visual sem-
pre presents. 

‘Quanta, quanta guerra...’
L’obra de Mercè Rodoreda puja a l’escenari amb Farrés Brothers i Cia

TEATRE | ATENEU

La Sala de Petit Format de l’Ateneu 
acull, dissabte en doble sessió –a les 
18 h i a les 20.30 h– la proposta tea-
tral Quanta, quanta guerra..., de la 
companyia Farrés Brothers & Cia.

L’obra explica la història d’un 
jove que s’escapa de casa per anar a 
la guerra. Per al protagonista, Adrià 
Guinart, a casa tot és feixuc i fa pudor 
de resclosit. Allà fora hi ha la lliber-
tat i tot és aire fresc. 

L’argument parteix de l’obra 
de Mercè Rodoreda amb nom ho-
mònim, que Farrés Brothers & Cia. 
han traslladat a l’escenari. “És inte·
ressant perquè explica la necessi·
tat de saber, conèixer, de l’experi·
ència que té Adrià Guinart, que 

  Marina Antúnez

era la mateixa fa 40 anys que ara”, 
diuen a Farrés Brothers. 

A la part interpretativa, hi tro-
bem el Biel Rossell i el Biel Sere-
na, sota la direcció de Pep Farrés. 
L’adaptació del text de Rodoreda 
ha anat a càrrec de Biel Rossell i Pep 
Farrés, i la composició musical i espai 
sonor és de Biel Serena.

La guerra és una atracció per 
allò desconegut, és conèixer món, és 
descobrir l’amor i el sexe, però també 
la responsabilitat, l’ambició o la mal-
dat, unes parcel·les d’un món adult 
que li provoquen rebuig. En aquest 
sentit, la companyia defuig els tò-
pics estètics i del vocabulari “que 
últimament ens han imposat pel 
fet de ser joves”. 

La proposta escènica divideix el 
que passa a dins el cap d’Adrià Gui-
nart en música i text, és una fusió dels 
dos llenguatges. “L’univers sonor 
té una importància molt rellevant, 
a partir de textures i ambients so·
nors, veus pregravades i modifica·
cions de sons gravats”. Així, amb 
aquest element important del so, 
s’acaba de construir tota la guerra 
interior que té el protagonista. 

Un dels reptes més grans de la Moment de ‘Quanta, quanta guerra...’, de Farrés Brothers & Cia.  || CEDIDA

companyia a l’hora d’abordar l’obra 
de Rodoreda ha  estat el de “trobar 
diferents formes de representar 
escènicament els personatges”. A 
la novel·la de Rodoreda hi ha molts 
diàlegs entre els personatges que 
escriu i, per tant, no ha estat una 
feina fàcil. 

Quanta, quanta guerra... parla 
de la necessitat universal de volar 
del niu i conèixer món. 

La Farrés Brothers & Cia. és 
una companyia de teatre que tre-
balla amb trastos, gestos, paraules, 
ninots i històries poc transitades. 
Creada el 2002 per Jordi Farrés, 
Pep Farrés i Jordi Palet, proposem 
un teatre per a tots els públics, irò-
nic, gens ensucrat i carregat de capes 
de lectura. “Ens agrada parlar de 
temes potents, des de punts de 
vista inusuals, de forma original 
i no moralitzant”.  La companyia ja 
ha visitat Castellar en diverses oca-
sions, també amb muntatges de te-
atre familiar. Els avalen muntatges 
com Murmut, El cau del Tabalet, Or-
bital, Tripula, El silenci d’Hamelín, 
La visita de la bella dama, La maleta 
de l’Agustí , Operació A.V. I. i El rei de 
casa, entre d’altres.    
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cultura homenatge

La Ludoteca Municipal 
Les 3 Moreres i l’acadèmia 
Idiomes Castellar reprenen 
la col·laboració d’activitats 
per a públic familiar amb 
una proposta de Once upon 
a time, l’Hora del Conte en 
anglès. La sessió començarà 
dissabte dia 5, a les 11.30 
h, al mateix equipament 
municipal. En aquesta ocasió, 
les professores d’Idiomes 
Castellar explicaran el conte 
I went to the supermarket, de 
Paul Howard. Quan un germà 
i una germana juguen al seu 
joc preferit d’I went to the 
supermarket competeixen per 

Contes en anglès a la 
Ludoteca municipal

Sessió de ‘Once upon a Time’ a la Ludoteca Municipal Les 3 Moreres.  ||  L’ACTUAL

LITERATURA | INFANTSOPINIÓ

 ’aquesta manera, a tra-
vés del portal France 
Culture, m’assabento 
de la mort de l’artista 
francès Pierre Soula-

ges, a l’edat de cent dos anys.
El títol de l’article fa referèn-

cia amb ironia al fet que l’artista ha 
treballat sempre amb el color negre, 
del qual era un enamorat. L’artista 
va morir el 26 d’octubre d’enguany.

    L’artista, en diverses en-
trevistes, menciona una anècdota 
que quan era molt petit li van pre-
guntar que estava pintant, ja que 
el full era quasi tot negre, i va res-
pondre que la neu. Per destacar el 
blanc necessitava el color negre, 
que ja no va abandonar.

De seguida va triomfar amb 
la seva primera exposició, l’any 
1947, i la seva fama es va estendre 
al món sencer.

El color negre, que jo sempre 
utilitzo des de les meves primeres 
obres, té connotacions tant nega-
tives com positives. 

Les èpoques, com amb tots 
els altres colors, fan del negre una 
utilització variable. Si Josep Palau 
i Fabre, en el seu petit llibre sobre 
la teoria dels colors, ens diu que el 
negre és negatiu, el negre esdevé 
per a Soulages la seva salvació i el 
seu món quotidià.

    En el seu llibre sobre els 
colors, Michel Pastoureau ens fa 
un relat històric sobre el negre i 
sobre aquestes dues tendències a 

través dels segles.
El negre és el primer color a 

ser usat pels habitants de les coves, 
potser l’art major amb tots aquells 
contorns d’animals prehistòrics.

   És amb intenció de 
conèixer el Museu Soulages, a la 
ciutat de Rodés, que l’any 2018 
faig els aproximadament 150 
quilòmetres que separen Tolosa 
de la ciutat natal de Soulages. 
Ens rep un dia emboirat i fred del 
mes de desembre.  El museu es va 
inaugurar l’any 2014. Al llarg de la 
seva vida, i sobretot quan queda 
assenyalada una data com pel seu 

DOMÈNEC TRIVIÑO Pintor

Mor Pierre Soulages, 
el negre està de dol

90 aniversari, el Centre Pompidou 
de París li fa una retrospectiva que 
va acumular una de les visites més 
concorregudes del museu durant 
els cinc mesos que va durar. 

Deu anys més tard és el 
Museu del Louvre que li obre les 
portes, com ja ho va fer amb Pablo 
Picasso i Marc Chagall. L’artista 
feia cent anys. Serigrafies, gravats, 
litografies, també l’artista es va 
expressar amb aquests mitjans.

Sembla que el Louvre li 
tornarà a obrir les portes aviat 
en ocasió de la seva mort com un 
homenatge merescut.

D

Pierre Soulages davant d’una de les seves obres en una mitja de fa uns anys.

veure a qui se li acuden les coses 
més estranyes i brillants.

A mesura que les seves pa-
raules cobren vida, es deixen por-
tar més i més enllà. Fins que el joc 
arriba a un final sorprenent i una 
mica desordenat. La Ludoteca Mu-
nicipal també ofereix altres acti-
vitats. D’entrada, l’espai de joc és 
obert cada tarda, de dilluns a di-
vendres. També els dissabtes, d’11 
a 13.30 h. L’Hora del Conte Infan-
til també és una activitat, organit-
zada per la Biblioteca Municipal 
Antoni Tort, amb la col·laboració 
de la Ludoteca, que té molt bona 
acollida i que es porta a terme un 
cop al mes.    ||  M. ANTÚNEZ

La sessió començarà aquest dissabte a 
partir de les 11.30 h a la mateixa Ludoteca
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Ja s’han obert les incripcions per a l’espectacle familiar Històries 
volades, que es podrà veure el dia 13, a les 11.30 hores, al Puig de la 
Creu. Arima Experiències, organitzadora de l’acte, proposa una his-
tòria conduïda per l’actriu Alba Millaruelo que recupera el personat-
ge d’Amelia Earhart, la primera dona aviadora que va creuar en so-
litari l’oceà Atlàntic.

A través dels seus viatges per mons fascinants, el públic coneixe-
rà personatges creats amb materials quotidians que aportaran valors 
com la cooperació, la igualtat de diferències i la superació. 

La data límit per inscriure’s a la proposta familiar és el 9 de no-
vembre, i es pot fer a través del formulari creat específicament i que 
es pot consultar a l’Instagram @arima.experiencies o al correu arima.
experiencies@gmail.com.  || M. A.

El PUIG DE LA CREU | PROPOSTA FAMILIAR

Arima Experiències obre 
les inscripcions per gaudir 
de les ‘Històries volades’

L’Alcavot Espai Cultural acull una 
nova exposició artística a partir 
d’aquest dissabte, 5 de novembre, i 
fins al 27 del mateix mes. En aques-
ta ocasió, Jesús Cabañas presenta 
la mostra Essència. La inauguració 
serà el mateix dia 5, a les 19.30 hores 
i inclourà una performance i una can-
tautora convidada. 

Cabañas és nascut a Santa Cruz 
de Mudela (Ciudad Real) i viu a Sa-
badell des dels 17 anys. L’exposició 
que inaugura consta d’unes 20 obres 
de format 100 x 100 cm, majoritària-

L’Alcavot estrena exposició 
i anuncia un festival de contes 

Jesús Cabañas inaugura ‘Essència’ a L’Alcavot Espai Cultural. || CEDIDA

ment. Són pintades a l’oli i texturit-
zades. L’artista hi aplica textures per 
donar més riquesa a l’obra, afegint 
volums i densitats diverses. 

Cabañas aplica el reiki en el 
moment de crear la seva obra. Per 
a ell, la pintura és bellesa i en els 
seus quadres la veiem, a través de 
la inspiració i la imaginació, aplica-
da amb resultats minimalistes, sen-
zills però profunds.

Intenta impregnar el seu treball 
amb el flux de l’essència del color, a 
través del seu particular estil, sorgit 

de forma autodidacta.
Se’l podria definir com un ex-

pressionista conceptual. El discurs, 
a la seva pintura, es regeix principal-
ment per la creació d’unes compo-
sicions plenes d’una alternança de 
traços, intensitat de colors i textu-
res. Aquesta confluència confereix 
a la seva obra un cromatisme impac-
tant i d’una excepcional força ener-
gètica, que plasma mitjançant una 
original expressivitat, plena de cre-
ativitat i intuïció. 

novembre a l’alcavot

El mes de novembre arrenca amb 
força a L’Alcavot Espai Cultural. 
Els propers 11, 12 i 13 de novembre, 
acollirà un festival de contes bate-
jat amb el nom CONTECONTAT. 
S’han previst fins a 10 sessions de 
contes: vuit d’elles, destinades a tots 
els públics, i dues, destinades al pú-
blic adult. Completarà la graella un 
vermut rondaller que consistirà en 
una xerrada-tertúlia a càrrec de la 
il·lustradora Laia Codina i la guio-
nista i escriptora Anna Maria Fité.

Els rondallaires que partici-
paran en el festival són: Susagna 
Navó, Rosa Fité, Laberta Delpo-
blet, Gabi Ruiz, Sílvia Leiva, Carles 
Alcoy, Josep Maria Roviralta, Cesc 
Serrat i Sergi Gil.

La cloenda del festival es farà 
amb una marató de contes en la qual 
un bon nombre de persones aficio-
nades als contes i col·laboradores 
explicaran, llegiran o teatralitzaran 
un seguit de contes curts. 

NOVEMBRE | PROGRAMACIÓ

Alba Millaruelo interpreta el paper de l’aviadora Amelia Earhart. || CEDIDA
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 4 al 13 de novembre de 2022

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  · Org.: 
L’Alcavot 

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 marxanordicava-
lles@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 · +info: pàgina 15

De 10 a 13 h – PROPOSTA
1r aniversari de La Fàbrica. Humor 
amarillo · +info: pàgina 15

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
1r aniversari de La Fàbrica. Taller i 
exhibició de castells · +info: pàgina 15

De 16 a 20 h – ACTE ESPORTIU
1r aniversari de La Fàbrica. Pati 
obert: torneig de corfbol · +info: pàg. 15

18 h i 20.30 h - TEATRE
Quanta, quanta guerra...
Farrés Brothers & Cia.
+info: pàgina 20

19 h - PROPOSTA
Festival SOM Salut Mental
Més info: tel. 937158990, a/e su-
portcastellar@hotmail.com

Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Suport Castellar, Grup de Teatre 
Arc de Sant Martí, Coral Pas a Pas, Our 
Solution Site, Salut Mental Sabadell, 
Escola El Sol i la Lluna i Ajuntament

19 h – PROPOSTA
1r aniversari de La Fàbrica. Mostra 
artística: ‘Grease’ · +info: pàgina 5

19.30 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició 
‘Essència’, de Jesús Cabañas
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.auditoricas-
tellar.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.: F.E.E.C., Amb el suport de la 
Generalitat, l’Ajuntament i la U.F.E.C.

10.30 h i 12 h - TEATRE
Teatre familiar: Univers
Engruna Teatre
+info: pàgina 06

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
+info: pàgina 23

DIMARTS 8
De 9.15 a 14.15 h - TALLER
Taller de recerca de feina: ‘Speed 
Networking Talent’
Inscripcions a l’a/e lsalomo@caste-
llarvalles.cat o al tel. 671378175
En línia · Org.: Ajuntament (Servei 
Local d’Ocupació) 
i Diputació de Barcelona

DIMECRES 9

09 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

De 15.30 a 17 h - PROPOSTA
Neurogym. Cicle de cultura neuro-
lògica
Sala Lluís Valls Areny d’El Mirador
Org.: Ajuntament i AVAN

DIVENDRES 11
17.30 h - XERRADA
‘Diversitat i sexualitat: pares, par-
lem-ne!’
Proposta adreçada a pares i mares de 
joves amb diversitat funcional.
Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: Ajuntament

19 h - XERRADA
Xerrada: ‘El deslletament: una altra 
cara de la lactància’
+info: a l’a/e lalcavot.gestio@gmail.
com, tel. 616439985
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot 

19 h - PROPOSTA
Club de lectura Les Invasions 
Subtils: ‘Formentera Blues’
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

20 h – PROPOSTA
Veredicte del IV Concurs de Ratafia 
‘l’Estevet’
Centre Excursionista Castellar
Org.: Centre Excursionista Castellar

21 h – MÚSICA
Concert de Clara Palet i Carla Mateo
Calissó Cultural
Org.: Calissó Cultural

21 h - CINEMA
DocsBarcelona del Mes: 
Estimada Sara
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès i 
L’Aula d’Extensió Universitària per a 
gent gran

21 h – CONTES
Contecontat. Festival de Contes
Contes d’Adults
Més info: a/e lalcavot.teatre@gmail.
com, tel. 616439985

L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DISSABTE 12
10 h - JORNADA
Jornada formativa: ‘Biodiversitat 
als horts d’autoconsum’
Inscripcions a l’a/e elshortsdepuig-
vert@gmail.com o al tel. 636242404
Els horts de Puigvert
Org.: Els Horts de Puigvert

A partir 11 h - CONTES
Contecontat. Festival de contes
zMés info: a/e lalcavot.teatre@gmail.
com, tel. 616439985
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

22.30 h - BALL
Nit de ball a càrrec del duet Zenit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Tot Ballant

DIUMENGE 13
A partir 11 h - CONTES
Contecontat. Festival de contes
Més info: a/e lalcavot.teatre@gmail.
com, tel. 616439985
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot

11.30 h – PROPOSTA 
‘Històries volades’, d’Amelia 
Earthart, a càrrec d’Alba Millaruelo
Puig de la Creu
Org.: Arima Experiències
*Inscripcions: arima.experiencies@
gmail.com

12 h -  PROPOSTA
Vermut swing, amb el DJ Pau Fuster
Plaça Calissó
Org.: SonaSwing, Swingcopats i 
Calissó Cultural

16 h - PROPOSTA
46a Diada Sardanista
Recinte Firal de l’Espai Tolrà
Org.: ASAC

18 h - BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

19 h - CINEMA
El test · +info: pàgina 23

‘Lunana, un yak en la escuela’
Divendres 4 · 21 h· Auditori Municipal

El Club Cinema Castellar Vallès ha 
programat, per a aquest divendres, 
la projecció de la pel·lícula de Bhutan 
‘Lunana, un yak en l a escuela’. A l’ar-
gument, Ugyen és un jove professor 
a Bhutan que eludeix els deures men-
tre planeja anar a Austràlia per con-
vertir-se en cantant. Desaprovant-lo, 
els seus superiors l’envien a l’escola 
més remota del món, un llogaret gla-
cial de l’Himàlaia anomenat Lunana. 
Després d’un viatge esgotador, 
Ugyen arriba a Lunana, on es troba 
sense electricitat ni calefacció, en una 
escola sense finestres ni pissarra.

Exposició ‘Sotjar’, de Clara Capdevila Candell
Fins a l’1 de desembre de 2022
Calissó Cultural

Exposició ‘Essència’, de Jesús Cabañas
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

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

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 04 PERMANYER 
DISSABTE 05 CASANOVAS 
DIUMENGE 06 YANGÜELA 
DILLUNS 07 CATALUNYA 
DIMARTS 08 FENOY 
DIMECRES 09 EUROPA 
DIJOUS 10 BONAVISTA 
DIVENDRES 11 CASANOVAS 
DISSABTE 12 LLUCH 
DIUMENGE 13 CASTELLAR 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“El plaer de llegir és doble quan es viu amb una altra persona amb la qual compartir els llibres.”
Katherine Mansfield

@alexsanchoman @apelachs @arnaucabeza
Frase de Maria Romaní L’actual...itat mana! Castanyada! Nous

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

La inauguració de la Biblioteca Municipal, el febrer del 1985, al soterrani de l’antic Sindicat Agrí-
cola “Armonía”. L’equipament porta el nom de l’últim alcalde triat democràticament abans de la 
Guerra Civil. Des de llavors ha gaudit de diverses renovacions, i ara la biblioteca ocupa tot l’edi-
fici, inclosa la planta superior, on fins al 1993 hi havia el gimnàs municipal. ||AUTOR DESCONEGUT || 

TEXT: CENTRE D’ESTUDIS-ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Inauguració de la biblioteca, 1985

penúltima

31/10/22           
Francesc Farell Vega · 69 anys

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

Josep Maria Masagué

El romànic anava 
arrebossat i pintat, 
per dins i per fora

Arquitecte C
.  
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Segurament, és un dels qui més coneix el romànic del 
Vallès, autor del volum inclòs a la ‘Catalunya romànica’. 
Ha restaurat diverses esglésies i altres construccions 
del territori amb una mirada històrica i artística curosa 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
La tranquil·litat
Un defecte que no pots dominar?
Enrotllar-me, quan el tema m’agrada
Un arquitecte que admires?
Josep Puig i Cadafalch
Un edifici?
‘Unitat d’habitació’, Le Corbusier (Marsella)
Quin plat t’agrada més?
Tots i cap. Per subsistència
Un país?
L’Índia
Una pel·lícula?
‘El gran dictador’
Un llibre?
‘Els pòtols místics’, de Jack Kerouac
Un material de construcció?
La totxana
Una època històrica?
El segle XI
Un racó de Castellar?
La plaça de Sant Feliu del Racó

”

“

· Per què tries l’arquitectura?
Jo volia ser artista i anar a la Massana. 
Amb 13 o 14 anys ja dibuixava i pintava. 
Vaig començar a treballar d’aparellador 
a Sabadell i el meu pare em va sugge-
rir que estudiés per delineant. Vaig es-
tudiar a Barcelona i, quan vaig acabar, 
vaig fer arquitectura a la UB. M’agrada, 
perquè la construcció és bonica. A Sant 
Feliu  del Racó, d’on jo soc, vam arre-
glar teulades, amb el paleta Adrobau, 
amb qui xerràvem molt.  

· Em consta que vas voler revolu-
cionar la carrera d’arquitectura?
Fèiem merder perquè volíem fer un 
canvi en la programació de l’estudi de 
l’arquitectura. Fins aleshores,  era de-
cimonònica, la del professor catedrà-
tic. S’estudiaven urbanisme i obres i 
només es feia dibuix artístic a primer. 
Volíem incloure tots els mitjans de re-

presentació que hi havia en aquell mo-
ment; la fotografia, etc., fer un progra-
ma més complex. Es va parlar amb el 
Col·legi d’Arquitectes, que ens va dir 
que no. Ens vam reunir tota una colla 
d’arquitectes –comunistes– i vam fer 
fora els catedràtics. Eren els últims 
moments del Franco i hi havia hagut 
el famós procés de Burgos (1970). Van 
tancar la universitat per fer el judici 
i després van tornar a obrir l’any se-
güent, quan va venir un director de 
Madrid, Carvajal. En aquell moment, 
hi havia dues bandes molt marcades: 
els marxistes-leninistes i els de Fuer-
za Nueva, feixistes. 

· Quan t’interesses pel patrimoni?
De jove, m’agradava fotografiar amb 
el meu pare, que m’hi va iniciar. Vam 
fotografiar tot el romànic de Castellar 
i el vam mesurar: Castellar Vell, Sant 
Pere d’Ullastre, el Puig de la Creu. El 
material que teníem el vam cedir als 
Amics del Romànic de Sabadell, dels 

quals en formo part. 

· El material es va publicar a la ‘Ca-
talunya romànica’?
Sí, van contactar amb mi a través dels 
Amics del Romànic de Sabadell. Vam 
revisar i actualitzar el material que te-
níem, amb tot el que havia canviat. Vam 
fer el volum del romànic del Vallès, dels 
28 volums de l’Enciclopèdia Catalana. 
Ara són molt barats! [riu].

· Has fet moltes restauracions?
He fet obres i restauració a Sant Vi-
cenç de Jonqueres, a una església de 
Peramea (al Pallars), al salí de Gerri de 
la Sal, i més coses al Pallars. I a Caste-
llar Vell vam fer les teulades i la porta 
nord, que va portar polèmica. Després, 
l’escala i la motllura del campanar. He 
restaurat el campanar de Sentmenat, 
i a Polinyà vam descobrir una part de 
les pintures que hi quedaven. Vam re-
picar les parets vigilant les pintures, 
que ara són al Museu Episcopal. I he 

restaurat més esglésies i masies, per 
exemple, a Ca n’Ametller.

· Per què t’agrada el romànic?
Pel gust per la pedra vista, tot el contra-
ri del que ha de ser. El romànic anava 
arrebossat i pintat, per dins i  per fora, 
però s’ha anat desfent perquè no hi ha 
hagut diners. És una pena que es tregui 
perquè, fent-ho, s’han carregat pintura 
romànica, sobretot, romanicogòtica. 
Als segles XIII-XIV s’emblanquinaran 
les parets amb calç i, amb el gòtic dels 
segles XV i XVI, tornaran a fer pintu-
res però posant-hi una capa de mor-
ter. Per això les pintures del romànic 
estan picades, perquè el morter s’hi 
enganxi. Els canvis de litúrgia canvi-
en la configuració. 

· Quin problema té, la pedra vista?
L’arrebossat és una pell que canvia, 
com un vestit, i protegeix que l’aigua 
es filtri al morter. Quan es gela, mala-
ment. Es construïa igual a l’època me-

dieval que ara, amb diferents materi-
als. Amb tres fulls: a dintre, a fora i un 
mur sustentant. Ara fem el mateix, en-
guixem i fem paret. Hi afegim cambra 
d’aire i material aïllant. De la pedra al 
ferro, després el formigó i, ara, la fusta. 

· Com veus l’arquitectura actual?
Aquí tenim boscos però de fusta recar-
golada. A França sí que hi ha hagut tra-
dició. A l’edat mitjana, els francs feien 
castells de fusta. A Noruega, qui talla 
un arbre en planta un altre, però aquí, 
no. Ara ens tornem a menjar els bos-
cos, anem a l’Àfrica. Si fas ciment, ne-
cessites molta energia i la fusta és bi-
osostenible. L’eficiència energètica té 
en compte l’aïllament, però què passa 
amb les parets gruixudes del Pallars? 
I l’alumini que es comença a posar als 
anys seixanta tanca però no ventila i 
pot provocar condensacions i proble-
mes respiratoris a les persones. Tenim 
una herència de construcció que cos-
tarà de canviar. 

 Marina Antúnez


