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Castellar només 
acumula 400 l/m2 
de pluja aquest 2022

ALERTA PER SEQUERA  | P 05

Castellar ha organitzat la 
tercera Setmana de la Ciència 

Més ciència:
la fórmula 
de l’èxit

FORMACIÓ | P 03

Alguns dels infants participants al taller ‘Les cúpules de Leonardo’ on havien de construir una cúpula de 4 metres de diàmetre basada en els dissenys de l’inventor, en una imatge de dimarts passat.  || Q. PASCUAL
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tema de la setmanasetmana de la ciència

Descobrint la ciència que ens envolta
El Mirador acull una nova edició de la Setmana de la Ciència amb diverses propostes de tallers i xerrades

Castellar va donar el tret de sortida a 
la Setmana de la Ciència amb la con-
ferència inaugural que va tenir lloc 
dilluns a la tarda a la sala d’actes d’El 
Mirador amb la presència d’una vin-
tena de persones. El divulgador cien-
tífic Marc Boada va ser l’encarregat 
de portar a terme la xerrada Tot és qu-
ímica, una conferència que va oferir de 
manera accessible i motivadora. “Tot 
són reaccions químiques. La quími-
ca des del punt de vista tecnològic 
fa que la nostra vida sigui absolu-
tament meravellosa”.

A la primera fila de cadires es-
tava, amb la seva família, el Gerard, 
alumne de 5è de primària. “A la meva 
mare li encanta la ciència i jo m’hi he 
enganxat perquè és molt entretin-
guda. Al Marc ja el coneixia de l’any 
passat, de la xerrada dels imants”. 
Boada té clar que entre els nens i nenes 
que assisteixen a aquests tallers, com 
el Gerard, hi ha els científics i científi-
ques del segle XXI, que són els que han 
de resoldre una part dels problemes 
de benestar físic. “Sense ciència no 
hi ha prosperitat humana ni futur 
de la humanitat”, va opinar Boada. 

La Judit estudia 2n ESO: “He 
decidit participar en les activitats 
de la Setmana de la Ciència perquè 
estic fent química a classe i m’ha 
semblat una bona idea. Hi ha mol-
tes coses a descobrir, coses que en-
cara no sabem i es poden resoldre 
gràcies a la ciència. Això em sembla 
molt interessant”. La Judit anava 
acompanyada de l’Eric, que està fent 
4t d’ESO. “Tinc molta curiositat. Em 
fascina com la ciència serveix per 
explicar-ho absolutament tot”, va 
manifestar el jove. Gairebé tots els ta-
llers programats per aquesta Setmana 
de la Ciència estan plens. “Està molt 
bé que municipis més petits d’ar-
reu del territori organitzin aquest 
tipus d’activitats amb l’empenta 
institucional i funcionin tan bé”, 
va concloure Boada.

les cúpules de leonardo

Dimarts va tenir lloc el taller Les cú-
pules de Leonardo, que es va celebrar 
a la Sala Xavier Caba. Enric Brasó, vi-
cepresident del Museu de Matemàti-
ques de Catalunya, va ser l’encarregat 
de dirigir aquesta activitat que con-
sistia a construir una cúpula d’uns 4 
metres de diàmetre basada en els dis-
senys de l’inventor. “En el taller hem 
fet una construcció de les cúpules 
que es van trobar en els manuscrits 
de Leonardo da Vinci. Les hem fet 
amb fustes que s’aguanten mútu-
ament”, explicava Brasó. “Al taller 
els infants aprenen conceptes de 
geometria sense adonar-se’n, però 
també conceptes espaials. Una de 
les coses més interessants és que 
treballen col·lectivament”, afegeix. 
De fet, els infants i els adults que es van 
sumar a l’activitat van seguir un patró 
de construcció per recrear la cúpu-
la, però després, amb traça i enginy, 
la van aixecar per fer-la girar –abans 
que fes llenya– i admirar-la des de tots 
els angles possibles. Perquè Leonardo 
da Vinci és, a més de matemàtiques, 
bellesa i art. “Les matemàtiques són 
presents fins i tot quan no ens n’ado-
nem”, conclou Brasó.

tres tallers aquest divendres

Després de les propostes que es van 
fer dimecres i dijous, aquest diven-
dres el divulgador Marc Boada torna 
a la Setmana de la Ciència amb un ta-
ller de Slimes a partir de les 17.30 h a 
la Sala Lluís Valls Arenys. A la matei-
xa hora, el vestíbul de l’Auditori s’om-
plirà de drons controlats amb dife-
rents sistemes, amb comandament 
o amb càmera i ulleres de visió direc-
ta. L’activitat, coordinada per Code-
learn, permetrà practicar amb simu-
ladors de drons per a PC o provar un 
circuit de vol indoor provist de túnels 
i obstacles.  Marc Boada també diri-
girà, a partir de les 19 h, el taller d’ex-
tracció d’ADN.

Finalment, dissabte, els Big Van 
Ciencia faran l’espectacle de cloenda 
Stand-up comedy científico. 

 C. Domene/ R. Gómez

A dalt, alguns dels 

nens participants al 

taller ‘Les cúpules 

de Leonardo’ on 

havien de construir una 

cúpula de 4 metres de 

diàmetre basada en els 

dissenys de l’inventor. 

A sota, el divulgador 

científic Marc Boada 

durant la xerrada 

inaugural ‘Tot és 

química’. || Q. PASCUAL
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actualitat salut

Divendres passat l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès va rebre a Madrid 
l’accèssit pel seu projecte comunitari 
de prescripció social dins de la terce-
ra edició dels Premis de Qualitat que 
atorga la Red Española de Ciudades 
Sostenibles (RECS), un guardó con-
vocat per la Federació Espanyola de 
Municipis i Províncies (FEMP) i el 
Ministeri de Sanitat amb l’objectiu 
de recopilar i difondre actuacions 
destacades desenvolupades per les 
entitats locals en l’àmbit de la salut.

Concretament, el consistori ha 
rebut la distinció per aquest projecte 

Nou premi per a la 
prescripció social

El cap de Salut de l’Ajuntament, Joan Elvira; Silvia Calzón, secretària d’Estat de Sanitat, 

i Joan Creus, regidor de Salut, després de rebre l’accèssit. || CEDIDA

És la segona distinció 
del projecte després 
del Premi CAMFiC 
- Albert Ramos

conjunt amb el centre d’atenció pri-
mària (CAP) de l’Institut Català de la 
Salut dins de la categoria de desen-
volupament d’acció comunitària com 
a mesura de protecció i promoció de 
la salut per a entitats locals de més 
de 20.000 habitants. El regidor de 
Salut, Joan Creus, després de rebre 
l’accèssit, va explicar que suposa “un 
premi a la xarxa comunitària del 
municipi, a la gran feina que fan 
tots els professionals, i als usua-
ris i usuàries que en lloc d’utilit-
zar fàrmacs practiquen hàbits sa-
ludables”. L’accèssit es va fer públic 
l’any passat, però per la propagació 
de la pandèmia de la Covid-19 l’acte 
de lliurament es va haver d’ajornar 
fins divendres passat.

Aquest guardó se suma al Premi 
CAMFiC - Albert Ramos per a pro-
jectes de salut comunitària que con-
cedeix la Societat Catalana de Me-

DISTINCIÓ  | RED ESPAÑOLA DE CIUDADES SOSTENIBLES

PRESCRIPCIÓ SOCIAL  | NOVETATS

Catàleg de salut per a adolescents

El projecte de salut comunitària de 
prescripció social inclourà un catàleg 
que es posarà a disposició d’educa-
dors socials, professors de secundà-
ria i pediatres pensat específicament 
per a la població adolescent. L’anunci 
es va fer ahir en el decurs de la segona 
jornada de prescripció social, organit-
zada de manera conjunta per  l’Ajun-
tament i l’Equip d’Atenció Primària 
de l’Institut Català de la Salut, que 
impulsen la iniciativa des del 2016. 
El catàleg s’adreçarà a joves d’en-
tre 12 i 18 anys a partir de gener de 
2023 -fins als 21 anys per aquell joves 
amb necessitats educatives especi-
als- amb un pla pilot a nivell munici-
pal per després incorporar les enti-
tats de la vila.

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gi-
ménez, present a la cloenda, va felici-
tar els impulsors de la iniciativa per 
oferir un catàleg per a la població 
adolescent i jove, “ja que estem par-
lant d’una de les franges d’edat que 
més va patir durant la pandèmia i 
en què és necessari incidir per a la 
promoció de la salut emocional”.  

La trobada va servir  per posar 
en valor un projecte que compta amb 
un catàleg amb una trentena de pro-
postes lúdiques, socials i culturals 
que els professionals sociosanitaris 
recepten per promoure hàbits saluda-
bles, prevenir malalties i millorar les 
condicions de vida de la ciutadania. 

Entre setembre del 2021 i agost 

Els diferents prescriptors, usuaris i participants del projecte de prescripció social després de celebrar-se la jornada. || Q. PASCUAL

Castellar va acollir ahir la segona jornada de prescripció social coorganitzada per l’Ajuntament i l’Institut Català de la Salut

del 2022 el programa de Prescrip-
ció Social va registrar un total de 
757 receptes a un total de 231 perso-
nes, una xifra que suposa un incre-
ment del 33% si es compara amb les 
que es van estendre el 2019 (el dar-
rer any abans de l’inici de la pandè-
mia). Les xifres dels darrers tres 
mesos confirmen aquesta tendèn-

 Jordi Rius

cia a l’alça: entre setembre i novem-
bre d’aquest any, s’han registrat 385 
receptes més, mentre que el nombre 
de persones beneficiàries acumula-
des arriba a 300 durant tot aquest 
2022. Tot plegat és possible gràcies 
a la implicació d’una vintena d’en-
titats de la vila i serveis municipals 
que ofereixen activitats.

Giménez  va apuntar que “la 
prescripció social s’ha consolidat 
plenament com una iniciativa de 
referència a l’hora d’oferir als pa-
cients un enfocament menys me-
dicalitzat i orientat a aprofitar els 
recursos de la xarxa comunitària 
i fa que Castellar tingui una apro-
ximació diferent a la salut estric-

tament mèdica”.  La coordinadora 
de promoció i salut comunitària a 
Barcelona de l’Agència de Salut Pú-
blica de Catalunya, Marta Belmon-
te, va subratllar que a la jornada va 
venir  “a gaudir de la feina que faig 
i quan he vist llàgrimes i il·lusions, 
les meves expectatives s’han supe-
rat amb escreix”.

Durant la jornada es van fer 
tres taules rodones. A la primera es 
va portar a terme un balanç de l’evo-
lució de la prescripció social de l’any 
2016, es va exposar la situació actual i 
es van aportar detalls sobre la meto-
dologia del projecte. En una segona 
taula rodona, de caire més pràctic, es 
va parlar de la figura del prescriptor 
i també es va oferir el punt de vista 
dels usuaris del programa i de les en-
titats que ofereixen activitats inclo-
ses al catàleg de prescripció social. 
Finalment, a la tercera taula rodona 
es va detallar el funcionament del ca-
tàleg de prescripció adreçat a la gent 
gran, que ha començat a funcionar 
aquest curs 2022-2023. També  es va 
donar a conèixer el projecte interna-
cional Recetas (Re-imagining Envi-
ronments for Connection and Enga-
gement: Testing Actions for Social 
Prescribing in Natural Spaces) que 
coordina l’Institut de Salut Global 
de Barcelona (ISGlobal). Es tracta 
d’una iniciativa que s’està duent a 
terme en diferents països que con-
sisteix en la prescripció d’activitats 
en l’àmbit de l’entorn natural. Cas-
tellar s’incorporarà pròximament a 
aquest projecte. 

SALUT | ADOLESCENTS

Des del 2014 hi ha hagut un augment 
de casos de malaltia meningocòcci-
ca causada pels serogrups C, W i Y. 
Per aquest motiu, el Departament de 
Salut va actualitzar el calendari de 
vacunacions i va substituir la vacuna 
que cobreix contra el meningococ C 
als 12 anys per una altra que prote-
geix contra 4 serogrups de menin-
gococ (A, C, W, Y). La malaltia me-
ningocòccica és poc freqüent, però 
greu, i pot deixar seqüeles i provo-
car complicacions importants per 
a tota la vida. Adolescents i joves 
poden adquirir la infecció i, encara 
que no en presentin símptomes, la 
poden transmetre a germans, avis o 
amics. Per això, a més de vacunar-se 
als 11-12 anys, s’han de vacunar els 
adolescents i joves entre els 13 i els 20 
anys. Salut insisteix en la importàn-
cia en demanar hora al CAP trucant 
al 93 728 44 44 o telemàticament en-
trant a citapreviasalut.cat o al CAP. 

 || REDACCIÓ

Campanya de 
vacunació especial 
contra la meningitis

dicina Familiar i Comunitària i que 
el catàleg de prescripció social de la 
vila va guanyar l’any 2017. En aquest 
sentit, Creus va apuntar que és “tot 
un orgull aquest reconeixement a 
escala de tot l’estat”.

L’objectiu del catàleg de pres-
cripció social de Castellar del Vallès 
és la promoció dels hàbits saludables 
per prevenir malalties i millorar les 

condicions de vida de la ciutadania 
a partir no només de medicaments 
sinó també d’activitats de caire divers 
que s’hi inclouen en el catàleg, com 
ara caminades o tallers de macramé, 
creació artística, tertúlies o expres-
sió corporal, entre altres propostes. 

A Castellar del Vallès, aquest 
projecte funciona des del juny del 
2016.  || J. R.
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actualitatalerta per sequera

La sequera s’agreuja

El riu Ripoll sec al seu pas per Les Arenes, després de l’estiu passat.  || ADF CASTELLAR 

Els embassaments de Catalunya 
estan al 34% segons l’Agència Cata-
lana de l’Aigua (ACA), una de les dades 
més baixes de la dècada quant a les 
reserves d’aigua. Aquesta situació 
ha portat el govern de la Generalitat 
a declarar l’estat d’alerta a la conca del 
Ter-Llobregat, que abasteix 202 mu-
nicipis, un d’ells Castellar. “És neces-
sari estendre el nivell d’alerta per 
sequera als municipis que s’abas-
teixen amb el sistema Ter Llobre-
gat i de Darnius Boadella. Les res-
triccions afectaran 514 municipis 
i 6,7 milions d’habitants, el 80% de 
la població catalana, i seran vigents 
a partir de divendres”, va explicar  
la portaveu del govern, Patrícia Plaja, 
dimarts passat. En el cas de Castellar,  
enfila la recta final de l’any amb menys 
de 400 l/m2 de pluja acumulada, se-
gons les dades de l’estació meteoro-
lògica de Cal Botafoc, mentre que la 
mitjana anual habitualment se situa 
al voltant dels  650 l/m2.

Segons les directrius anuncia-
des pel govern, les restriccions d’aigua 

Castellar enfila la recta final de l’any amb menys de 400 l/m2 de pluja 
acumulada. Els embassaments catalans estan al 34%, segons l’ACA

 Rocío Gómez 
no afectaran l’àmbit domèstic. Sí que 
s’han previst restriccions en usos agrí-
coles, ramaders, industrials i lúdics. La 
limitació principal és per a l’aigua de 
reg agrícola (25%), per a usos rama-
ders (10%), industrials (5%) i usos re-
creatius que impliquin reg (30%) com 
ara el golf i altres (5%). 

En el cas dels usos urbans, hi ha 
limitacions en el reg de jardins i zones 
verdes, que només es pot fer de nit; es 
prohibeix omplir fonts ornamentals i 
hi ha limitacions a l’hora d’omplir pis-
cines o netejar els carrers o els vehi-
cles, entre d’altres. Els municipis que 
s’afegeixen  a les restriccions perta-
nyen a les comarques del Barcelonès, 
el Baix Llobregat, el Vallès, l’Alt Pene-
dès, l’Anoia, el Bages, el Baix Empor-
dà, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, 
el Maresme, la Selva i el Solsonès.

Per a  Castellar del Vallès el 2022 
podria ser un dels secs dels últims 
trenta anys. “Seguim amb la tònica 
de l’any passat de poques precipi-
tacions. Excepte el mes de març i 
l’agost, que va ploure força, la resta 
de l’any sempre hem estat per sota 
de la mitjana de precipitacions”, ex-

plica Jordi Moré, meteoròleg de L’Ac-
tual. “Tot i que octubre és habitual-
ment el mes més plujós, enguany 
ha estat l’octubre més sec dels úl-
tims 32 anys”, detalla el meteoròleg. 
A Castellar la mitjana de pluja acu-
mulada d’octubre se situa entre els 90 
i els 100 l/m2, però aquest 2022 ha estat 
només de 10,5 l/m2. “Només el febrer 
del 2022 ha plogut menys que a l’oc-
tubre”, apunta.

Fins ara, segons les dades de l’es-
tació meteorològica de Cal Botafoc, la 
pluja acumulada durant el 2022 és de 
prop de 370 l/m2. El 2021, juntament 
amb el 2015, han estat els més secs 
dels últims 30 anys, amb només 394 l/
m2 i 387 l/m2 de pluja acumulada, res-
pectivament, molt per sota de la mit-
jana anual de 650 litres. El 2015 va ser 
el primer any, segons les dades de l’es-
tació, en què Castellar no va arribar 
als 400 l/m2. “Aquests tres registres 
per sota del 400 l/m2 es concentren 
en aquests últims anys, però amb 
un episodi de pluja intensa la situa-
ció podria canviar. Ara bé, quan ens 
apropem a l’hivern la pluja és menys 
probable, però de vegades passa com 

amb el cas Glòria, que es va produir 
al gener”, recorda. I puntualitza que 
“l’estiu acostuma a ser sec i no és 
tan dramàtic com una tardor seca 
perquè és quan cau més quantitat 
de pluja de l’any, quan omplim les 
reserves. Una tardor seca implica 
rebre molta menys precipitació de la 
que ens tocaria i agreuja la situació”.

En referència a les temperatu-
res, la tardor ha estat suau i amb am-
bient primaveral. Val a dir que  el cap 
de setmana passat es va produir un 
canvi brusc de temps amb una baixa-
da de fins a 8 graus al centre de la jor-
nada. El fred ha irromput de cop des-
prés diversos dies en què vam vorejar 
els 25 graus. “Des del mes de maig fins 
a l’octubre, aquests sis mesos con-

secutius, la temperatura sempre 
ha estat per sobre de la mitjana, i 
han estat mesos més càlids del que 
és habitual”, subratlla. De fet, octu-
bre no només ha estat l’octubre més 
sec en tres dècades sinó que també 
ha batut un altre rècord, ha estat el 
més càlid dels últims 32 anys segons 
l’estació de Cal Botafoc. Moré matisa 
que no s’ha batut el rècord de tempe-
ratura absoluta d’octubre que és de 
30,5 graus i que es va assolir el 2019, 
el 2013, el 2011 o el 1991. La tempera-
tura més alta va ser de 29 graus. “Els 
valors per sobre de la mitjana han 
estat la norma, i els hem tingut de 
manera sostinguda. És per això que 
la mitjana indica que estat el més 
càlid dels últims 32 anys”.  
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La música també 
es viu a casa

Per celebrar el Dia de la Música, 
Santa Cecília, que es commemora el 
22 de novembre, l’Escola El Sol i La 
Lluna prepara cada any una temàti-
ca diferent. L’any passat van anome-
nar la jornada Batecs i van treballar 
la percussió amb la col·laboració del 
grup Tucantan Drums, de l’Esbart 
Teatral de Castellar. Enguany, han 
portat a terme el projecte La músi-
ca que es viu a casa: “Volíem vin-
cular-ho amb les famílies, com se 
sent i com es viu la música a casa, i 
ara que pot entrar més gent a l’es-
cola, després de la pandèmia, vo-
líem que poguessin intervenir les 
famílies encara una mica més en 
el dia a dia de l’escola”, va explicar 
Glòria Rincón, directora del centre.

Dimarts al matí, pares, mares i 
avis van passar per diferents grups-
classe amb els seus instruments per 
explicar la seva relació amb la músi-
ca, la història que tenen amb aquell 
instrument i respondre a les pre-
guntes dels alumnes. Així, van co-

nèixer de prop instruments com la 
guitarra elèctrica, el baix, la bate-
ria, el piano, l’acordió, el violí i ins-
truments de vent, amb la participa-
ció d’una desena de voluntaris. Els 
alumnes també van poder aprendre 
molts detalls d’un altre instrument 
ben important, la veu. “La respos-
ta ha estat fantàstica. Hi ha hagut 
moltes famílies que s’han mostrat 
voluntàries i amb la cara de satis-
facció que hem vist dels alumnes, 
està tot dit”.

La cloenda del Dia de la Músi-
ca es va fer a la tarda a la pista de 
bàsquet de l’escola. Els familiars 
van tocar un tema de The Beatles en 
comú i després tots plegats, amb mú-
sica en directe, van cantar la cançó 
de l’escola. “Han assajat molt poc 
junts, però ha quedat genial. Crec 
que d’aquí podria sortir alguna 
cosa. Igual que hi ha un grup de fa-
mílies teatreres, podria haver-hi 
un grup de música”, va dir rient, 
la directora.    || CRISTINA DOMENE

L’Escola El Sol i La Lluna convida les famílies 
a classe perquè toquin diversos instruments

actualitat infància

Els familiars i tot l’alumnat canten plegats la cançó de l’escola.  || C. D. 

EDUCACIÓ| SANTA CECÍLIA

Els esplais Xiribec 
i Sargantana van 
celebrar activitats 
lúdiques a la plaça 
d’El Mirador

Els esplais posen en valor 
els drets dels infants

Castellar va celebrar el Dia Inter-
nacional dels Drets dels Infants 
(DUDI), dissabte a la tarda. Els 
dos esplais del municipi, el Xiribec 
i el Sargantana, van unir-se perquè 
els protagonistes de la jornada, els 
més petits, es divertissin i reflexio-
nessin amb activitats lúdiques a la 
plaça d’El Mirador.

Activitats com, per exemple, 
un mural on els infants van penjar 
reflexions o jocs. “És important 

que els nens i nenes sàpiguen que 
tenen drets i els coneguin, que 
des de ben petits els comencin a 
sonar”, ressaltava Ton Gili, monitor 
de l’esplai Sargantana. “Adaptant 
les activitats a cada grup d’edat, 
la intenció és conscienciar des del 
lleure”, afegia el monitor.
La jornada va ser oberta a tot el mu-
nicipi i no només hi fan participar 
els infants, sinó també les seves fa-
mílies, tal com explicava Anna Pa-
rera, de Colònies i Esplai Xiribec. 
“La valoració és molt positiva, 
amb força participació i oberta a 
tot el municipi”, recalcava Parera.
Més enllà de dies puntuals com el 
Dia Internacional dels Drets dels 
Infants, tant Gili com Parera coin-
cideixen que els esplais són “una 
escola de vida” que educa a través 
del lleure.

Els esplais Xiribec i Sargantana organitzant una activitat conjunta a la plaça d’El Mirador. || CEDIDA

INFÀNCIA  | 20 DE NOVEMBRE

el dudi a les escoles

L’escola Joan Blanquer també va ce-
lebrar el DUDI. Els i les alumnes de 
6è van llegir, a l’hora d’esbarjo, el ma-
nifest que van elaborar a partir d’una 
auca dels drets i deures dels infants. 
La professora i tutora de 6è, Dolors 
Marín, va detallar com va sorgir la 
idea de treballar els drets dels in-
fants. “Vam començar a treballar 
com a projecte d’aula i els alumnes 
van veure unes imatges que els va 
impactar, de nens i nenes en situa-
cions actuals que passen arreu del 
món. Es van preguntar com és que 
ells tenen una vida tan fàcil, senzi-
lla i feliç i hi ha nens que pateixen 
tant”. Després de llegir el manifest, 
els alumnes de 6è van ensenyar la co-
reografia de la cançó “Els drets dels 
infants”, que van ballar tots plegats 
al pati.   || C. DOMENE / G. PLANS
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Castellar va ser l’epicentre de la pre-
venció d’incendis. La Diputació va 
reunir prop de 200 representants de 
cossos d’Agrupació de Defensa Fo-
restal (ADF) d’arreu de la província 
a l’Auditori Miquel Pont per repartir 
els Premis de Prevenció d’Incendis 
Forestals 2022, dissabte passat a la 
tarda. L’alcalde de Castellar, Ignasi 
Giménez, va obrir la jornada, sota el 
títol A peu de bosc, agraint tota la feina 
que duen a terme les agrupacions de 
defensa forestal i els propietaris fores-
tals. “El 80% del nostre municipi és 
zona verda, zona boscosa”, va recor-
dar. “Parlar d’incendis forestals és 
molt important. Si volem apagar 
els incendis a l’estiu, hem de tre-
ballar a l’hivern”, va afegir. “Poder 
celebrar l’acte aquí és un orgull i un 

reconeixement a la feina que fan els 
nostres ADF”, va concloure.

Després de presentar els dife-
rents projectes que optaven a premis, 
els guardons es van entregar a l’ADF 
de la Torre de Claramunt, pel projecte 
Pastoreig tradicional d’ovelles i cabres, 
i l’ADF de Terrassa amb el projecte 
Informació i sensibilització de la pobla-
ció per a la prevenció d’incendis, cadas-
cun amb una dotació d’11.000 euros. 
D’altra banda, el premi honorífic va 
ser per a Xavier Jovés i Garcia, can-
didatura presentada per la Federació 
d’ADF del Bages-Moianès, amb què 
es reconeix la seva llarga trajectòria.

Els premis per a les ADF aga-
faven un sentit especial aquest any 
després del greu incendi al Pont de 
Vilomara de l’estiu, tal com es va re-
cordar. Un foc que es va produir du-
rant un estiu de sequedat extrema, 
amb tres onades de calor en menys 
de dos mesos. Durant l’acte, també 
es va insistir en el canvi climàtic i les 
conseqüències que té sobre les tem-
peratures extremes. Alhora, es va re-
calcar que la majoria d’incendis són 
provocats per errors humans.  

Aquest episodi greu va ser re-
cordat per la vicepresidenta de la Di-

“Per apagar incendis a l’estiu, 
hem de treballar a l’hivern”
Castellar va acollir 
el lliurament dels 
Premis de Prevenció 
d’Incendis Forestals

  Guillem Plans

putació de Barcelona, Carmela For-
tuny, tot i que va matisar que hem 
tingut 58 incendis menys que el 2021, 
i que hi ha hagut un increment inte-
ranual de la superfície cremada del 
5%. Si no fos per la llarga i arrelada 
col·laboració entre les ADF, els pro-
pietaris forestals, els ajuntaments i 
la Diputació, va assegurar, “el dany 
que haurien sofert els nostres bos-
cos podria haver estat molt pitjor, 
per no dir catastròfic”.

Des de la Diputació de Barcelo-
na, va afirmar, el pressupost ha aug-
mentat un 60% per obrir franges de 
protecció i parcel·les interiors d’ur-
banitzacions, a què es preveu dedicar 
dos milions d’euros en la convocatò-
ria d’ajuts de l’any que ve. A més, va 
dir, s’ha reforçat el programa de su-
port a les emergències dels munici-
pis afectats.

L’acte, que va ser presentat 
per la periodista Jèssica del Moral, 
va comptar amb la dinamització 
del clown Tortell Poltrona. Els tres 
premis lliurats estan batejats amb 
noms honorífics relacionats amb 
la prevenció d’incendis: Rossend 
Montané, Jordi Peix i Joaquim 
Maria de Castellarnau.  

La vicepresidenta de la Diputació amb Tortell Poltrona, dinamitzador de l’acte. || Q. PASCUAL

L’alcalde de Castellar va obrir l’acte com a amfitrió dels premis als ADF. || Q. PASCUAL
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Avui, 25 de novembre, és el Dia Inter-
nacional per a l’Eliminació de la Vio-
lència envers les Dones. A Castellar 
s’han programat diverses activitats 
al voltant d’aquesta commemoració. 
Alguns ja han tingut lloc, com l’acte 
central que es va celebrar ahir a l’Au-
ditori Municipal Miquel Pont, amb el 
monòleg teatralitzat No solo duelen 
los golpes, de la comunicadora, ac-
triu i activista feminista Pamela Pa-
lenciano. “Vam apostar per un acte 
trencador, perquè normalment el 
25N és un dia de dol, de recolliment, 
però vam voler programar un monò-
leg teatralitzat, molt intens, d’una 
dona maltractada, que no va deixar 
ningú indiferent”, va expressar la re-
gidora de Feminisme, Àngela Bailén. 

A la violència masclista, no 
només fan mal els cops

L’Escola d’Adults ha preparat la mostra  “Construïm l’exposició Només sí és sí”. || CEDIDA

Des que va començar 
l’any, deu dones han 
estat assassinades 
a Catalunya 

També es va llegir el manifest insti-
tucional, enguany, a les veus de dife-
rents dones del teixit associatiu. “Vaig 
llegir el manifest acompanyada de 
dones d’entitats de Castellar, que 
sempre col·laboren amb tot allò 
que demanem des de la regidoria de 
Feminismes. Amb la presidenta de 
Suport Castellar, Cristina Torras; 
del Centre Excursionista de Caste-
llar, Carme Pelayo; la vocal de la sec-
ció de la Marxa Nòrdica, M. Lluïsa 
Oliveras, i la presidenta del Centre 
d’Estudis Castellar - Arxiu d’histò-
ria, Marina Antúnez”, va dir Bailén, 
que va recordar que a Catalunya han 
estat assassinades 10 dones aquest any 
per violència masclista. “Des que hi 
ha registre oficial, l’any 2003, a Es-
panya han estat mortes per les seves 
parelles o ex parelles 1.170 dones”.  

Avui, 25N, les activitats s’han 
traslladat al carrer. S’han instal·lat 
uns estands informatius al carrer de 
Sala Boadella, en què, d’una banda, 
es repartiran bosses amb el lema de 

25N | VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES

HABITATGE | PROJECTE

La Cooperativa de Can Carner busca noves famílies

La recerca se centra 
en famílies de menys 
de 40 anys i amb fills

Can Carner Cooperativa d’Habitatge, 
que està rehabilitant la masia de Can 
Carner, del segle XII, on hi haurà 12 
espais privatius i espais compartits, 
està buscant noves famílies. Concre-
tament, la recerca és sobretot de gent 
que tingui menys de 40 anys amb fills 
o que tinguin intenció de tenir-ne.  “És 
una franja que tenim coberta, però 
hi ha una família que marxa. Tenim 
diferents famílies d’aquesta fran-
ja, però ara ens en faltaria una per 

mantenir el projecte intergenera-
cional”, expliquen des de la coope-
rativa. La persona sòcia que vulgui 
entrar ha de fer una aportació eco-
nòmica de 44.000 euros mitjançant 
l’adquisició de títols nominatius de la 
cooperativa i una quota mensual de 
750 euros, despeses a part. Les per-
sones interessades poden adreçar-se 
a festesocia@cancarner.coop.

El  projecte d’habitatge coope-
ratiu  de Can Carner està basat en un 
model alternatiu d’accés i tinença de 
l’habitatge, en què la cooperativa es-
devé la propietària i les sòcies dispo-
sen del dret d’ús sense limitacions 
temporals.  ||  REDACCIÓLes obres a la masia de Can Carner van començar al mes de maig. || CAN CARNER

la campanya, “Només sí és sí”, i uns fu-
llets amb informació relacionada amb 
el tema, i també xapes personalitza-
des de bracet de La Fàbrica. “És una 
activitat de sensibilització anome-
nada ‘Per què el 25N?’, que pretén 
informar i donar a conèixer aquest 
dia”. A banda d’aquestes propostes, la 
programació també inclou la iniciati-
va de l’Escola Municipal les Teixido-
res “Construïm l’exposició Només sí és 
sí”, que consisteix en la creació d’una 
mostra al centre formada per fotogra-
fies de tothom que s’hi vulgui sumar 
i d’un espai on escriure pensaments. 

L’objectiu és visibilitzar les víctimes.

una aplicació per a les víctimes

En relació amb les violències masclis-
tes, la policia local posarà en marxa al 
gener una app que permetrà a les víc-
times de violència masclista tenir-hi 
via directa de connexió i alarma sense 
cap tipus d’intermediaris. Es tracta 
de l’aplicació gratuïta per a disposi-
tius mòbils BeeSafe, que permet que 
les víctimes puguin demanar ajuda de 
manera immediata, en qualsevol mo-
ment, a la policia local, encarregats 
de la seva gestió.  ||  CRISTINA DOMENE

La pedra seca, 
un patrimoni

El Centre d’Estudis de Caste-
llar - Arxiu d’Història ha progra-
mat un nou itinerari del cicle Un 
Tomb per la Història. Aquesta 
vegada, l’activitat es farà amb 
la col·laboració del Centre Ex-
cursionista de Castellar, gràci-
es a la coordinació del Grup de 
la Pedra Seca d’aquesta enti-
tat. L’activitat s’ha programat 
aquest cap de setmana per fer-
la coincidir amb la tercera edició 
de la Setmana de la Pedra Seca. 
Aquest divendres, a les 19.30 h, 
s’ha previst una xerrada a la sala 
Violant Carnera del CECV-AH 
(c. de la Mina, entrada pel c. de 
les Roques), a càrrec del Grup 
de la Pedra Seca, on s’explicarà 
la tècnica de la pedra seca. Diu-
menge 27, de 9 h a 12 h,  s’ha pre-
vist un itinerari.    || M. A.

CECV-AH | ITINERARI

Torna el Gran 
Recapte
El 25 i 26 de novembre té lloc la 
recollida física del Gran Recap-
te d’Aliments. La 14a edició se 
celebra en un format mixt. Així, 
avui i demà, a Castellar, es po-
dran donar aliments a les por-
tes dels supermercats Condis, al 
carrer Montcada; al Bon Àrea, 
al carrer Sala Boadella i a l’Aldi, 
del carrer del Berguedà, on la 
població trobarà voluntaris de 
Càritas. A més, del 25 de novem-
bre al 6 de desembre es poden 
fer donacions monetàries a la 
línia de caixa dels establiments 
i al web www.granrecapte.com. 
Els gairebé 5 milions d’aliments 
que s’aconsegueixen en aques-
ta campanya permeten proveir 
a les entitats d’aliments bàsics 
com la llet, l’oli o les conserves 
per un període aproximat de 3 
mesos.   || C. D.

SOLIDARITAT | ALIMENTS
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Els beneficis del ioga en la salut mental

Núria Santander, Míriam Movila, Sergi Alberola i Xavi Álvarez. || C. LECEGUI

Amb motiu del Dia Mundial de la 
Salut Mental, que se celebra el 10 d’oc-
tubre, l’entitat Suport Castellar SM 
ha organitzat durant tot el mes d’oc-
tubre i de novembre diversos tallers 
i xerrades, i propostes com el festival 
SOM Salut Mental, que va tenir lloc 
el cap de setmana passat a l’Auditori.

Concretament, l’entitat va tan-
car la programació d’actes amb un 
espai a Ràdio Castellar. Es va trac-
tar d’un debat sobre els beneficis 
del ioga per a la salut mental. Van 
participar en el programa especi-
al –que està disponible a l’espai de 
pòdcast de lactual.cat, en format de 
ràdio i de vídeo– la coordinadora de 
Suport Castellar, Míriam Movilla; la 
fundadora del centre de ioga Karuna, 
Núria Santander, i els usuaris Sergi 
Alberola i Xavi Álvarez. “Connec-
ta’t i cuida de la teva salut mental. 
El ioga ens ajuda a connectar-nos 
amb nosaltres mateixos, amb els 
altres. El ioga és autocura”, va dir 
Movilla com a punt de partida de la 
conversa. Una afirmació comparti-
da per Núria Santander, que fa una 

Ràdio Castellar va acollir un debat organitzat per Suport Castellar i el centre de ioga Karuna

  Rocío Gómez 

dècada que col·labora amb Suport 
Castellar, i que fa cinc anys va obrir 
el centre Karuna a Castellar. Santan-
der va explicar que la seva primera 
experiència amb el ioga, la relaxació 
i la meditació, va ser arran d’un pro-
blema de salut del seu pare, que va 
començar a practicar-lo per pres-
cripció mèdica. El va acompanyar en 
la descoberta d’aquesta disciplina, i 
després d’anys d’alumna i d’entrar en 

contacte amb un mestre de l’Índia, va 
fer el pas a la instrucció. Un altre dels 
mestres que la va inspirar va ser Ra-
miro Calle. “Més que un mestre és 
un amic. M’ha ajudat a aprofun-
dir en les tècniques psicofísiques 
del ioga”, va reconèixer. Santander, 
per petició de la resta de la taula, va 
parlar dels orígens del ioga a l’Índia, 
i de la mateixa paraula, “que signi-
fica unió, la unió del cos i l’esperit, 

però va molt més enllà”.
En el cas de Míriam Movilla, de 

Suport Castellar, recorda que va co-
mençar a practicar ioga després de 
ser mare, i que concebia aquella  es-
tona com “un moment per cuidar 
el cos, per dedicar-se a ella matei-
xa”. “No m’imagino la meva vida 
sense la pràctica del ioga, no és 
només l’hora que ets a classe sinó 
que el ioga és present tot el dia, cada 
minut”, va subratllar. 

Tant Xavi Álvarez com Sergi 
Alberola van coincidir que el ioga, a 
banda de millorar la flexibilitat i re-
laxar els músculs, els aporta equili-
bri i ordre. “És com si sortís d’un 
balneari. T’ajuda a ordenar d’una 
manera més fàcil les coses. És ben-
estar, satisfacció, com màgia”, va 
assegurar Alberola. En aquesta línia, 
Xavi Álvarez va explicar que el ioga 
és “terapèutic, em dona l’equilibri 
entre el cos i la ment”. I la instruc-
tora Núria Santander va afegir en el 
debat radiofònic que hi ha gent que 
només es queda amb la part més físi-
ca, amb les tècniques de respiració i 
meditació i els estiraments, però que 
la pràctica del ioga és transversal.  La psicòloga Jenny Moix. || CEDIDA

DIVERSITAT| XERRADA

La doctora en psicologia i profes-
sora de la UAB Jenny Moix oferirà 
la xerrada Més flexibles, més feliços a 
l’Auditori d’El Mirador, dijous 1 de 
desembre a les 20 h. Es tracta d’un 
dels plats forts de la programació 
d’activitats amb motiu del Dia In-
ternacional de Persones amb Diver-
sitat Funcional. Tot i que l’entrada 
és gratuïta, cal inscripció prèvia a 
través del web auditoricastellar.
cat. La cloenda de la celebració ar-
ribarà dissabte  3 de desembre amb 
l’espectacle de màgia Abra cadabra 
caca de vaca!, amb David València, 
a les 12  h a la Sala Blava de l’Espai 
Tolrà.  || REDACCIÓ

Cloenda del 
Dia de la 
Diversitat 

MITJANS | RÀDIO CASTELLAR
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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.

L’acte inaugural de la cimera anual 
de les Nacions Unides sobre el clima, 
COP27, va començar amb una  enèr-
gica crida del seu secretari general, 
António Guterres, a favor d’actuar 
contra la crisi climàtica: “Estem im-
mersos en la lluita de les nostres vides 

El tren a Castellar, 
una infraestructura 
prioritària i urgent 

 Isidre Soler i l’estem perdent”. I va resumir de ma-
nera molt gràfica l’alarmant situació 
actual: “Som a l’autopista de l’infern 
climàtic i no aixequem el peu de l’ac-
celerador” per alertar-nos que, tot i 
que “els  gasos amb efecte d’hiverna-
cle continuen augmentant, i també les 
temperatures globals” no fem res per 
revertir la situació.
Efectivament, els gasos amb efecte 
d’hivernacle són els principals res-
ponsables del canvi climàtic, amb 
greus conseqüències sobre els eco-
sistemes, l’economia, la salut i el ben-
estar. Segons l’Agencia Europea de 

Medi Ambient el 71,7% dels GEH són 
generats pel transport per carrete-
ra per vehicles a motor de combus-
tió i d’aquests, el 60,6% corresponen 
als turismes. 
Davant d’aquesta situació tan preo-
cupant cal actuar de manera respon-
sable i conseqüent, i adoptar mesures 
eficients per reduir de manera dràs-
tica els nivells d’emissions de GEH, 
tal com exigeixen totes les directives 
i recomanacions ambientals europe-
es i mundials. Aquesta reducció de 
GEH exigeix, avui, disminuir de ma-
nera efectiva el trànsit de vehicles i 
accelerar la transició de la mobilitat 
basada en el vehicle privat a la fer-
roviària, ja que el tren és el mitjà de 
transport més sostenible, més efici-
ent energèticament i més segur. És 
el mitjà de transport del futur.
En aquest context de transició fer-
roviària s’emmarca la moció que la 
Crida per Sabadell va portar al ple 
municipal del 8 de novembre, que 
instava el govern de la Generalitat a 
emprendre amb caràcter prioritari 
i urgent les actuacions necessàries 
per fer realitat el perllongament dels 
FGC des de l’estació de Sabadell-Nord 
fins a Castellar del Vallès. La moció 
va ser aprovada per unanimitat, però 
durant el debat l’alcaldessa i alguns 
portaveus no van compartir la prio-
ritat de la seva execució. Una priori-
tat que és fonamental per resoldre de 
manera honesta la mobilitat.
Perllongar els FGC fins a Castellar 
del Vallès és un plantejament llarga-
ment reivindicat, de manera especi-
al per la gent de Castellar, i consta en 
diversos plans i actuacions de l’admi-
nistració. Està contemplat pel Pla 
d’Infraestructures de Transport de 
Catalunya, PITC, 2006-2026 i l’abril 
del 2008 la Generalitat va encarregar 
la redacció de l’estudi informatiu per 
un import de 733.571 euros, i durant 
l’any 2010 es va sotmetre a informa-
ció pública. L’any 2012 es va encarre-
gar l’avaluació d’impacte ambiental 

El sorteig de la Loteria Nacional que es va celebrar dijous, 17 de novembre, 
ha deixat una part del primer premi a Castellar del Vallès amb el número 
48.377. La papereria La Maquineta ha venut 4 dècims premiats amb 30.000 
euros cadascun. El propietari, Manuel Castillo, està molt feliç d’haver donat 
aquest pessic. “Ha estat una sorpresa per a nosaltres, i així fem feliç a la 
gent. Havíem donat algun premi petit, però aquest és el primer gran”. 
Castillo explica que un dels premiats és de Terrassa, però que els altres no 
els tenen localitzats. “Esperem que això sigui un reclam i la gent s’animi 
per la loteria de Nadal. Donar un premi sempre ajuda a les vendes”. La 
papereria, ubicada al carrer Pedrissos, 17, també és un punt de venda de lo-
teries.   || TEXT I FOTO: L’ACTUAL

La Loteria Nacional cau a Castellar

LA FOTO
del projecte. 
El Pla Específic de Mobilitat del Va-
llès, PEMV, aprovat definitivament 
el febrer del 2021, reconeix Castellar 
del Vallès com un dels municipis més 
importants sense cobertura ferrovi-
ària. I el mateix PEMV aposta per in-
crementar el transport públic i redu-
ir l’ús del vehicle privat: incrementar 
la quota d’ús del transport públic en 
les relacions intermunicipals internes 
del Vallès d’un 13% a un 21%.
Tot i constar en el planejament i ha-
ver-se elaborat la documentació prè-
via al projecte constructiu, amb una 
despesa important de diners públics, 
l’arribada dels FGC a Castellar del Va-
llès no s’ha materialitzat. S’ha perdut 
al llarg de 10 anys l’oportunitat de mi-
llorar la mobilitat, reduir el trànsit in-
tern de Sabadell i disminuir els nivells 
de contaminació generada pels GEH.
Si realment es vol millorar la mobili-
tat entre Sabadell i Castellar del Va-
llès no hi ha altra opció que fer-ho de 
manera eficient i sostenible, i això exi-
geix el ferrocarril. Els 10.000 vehicles 
diaris, principalment turismes, que 
circulen per la B-124 no tenen en la 
seva majoria l’origen i destinació la 
ciutat de Sabadell, sinó altres mu-
nicipis, principalment Barcelona, i 
generen un increment de vehicles 
de pas a la nostra xarxa viària, espe-
cialment a la Gran Via, i uns elevats 
nivells de contaminació. 
Fer arribar el tren a Castellar del Va-
llès ha de ser una actuació priorità-
ria i urgent, però no únicament per 
alliberar de vehicles i contaminació 
la xarxa viària de Sabadell, sinó per-
què les persones de Castellar tenen 
el dret a disposar de transport públic 
que cobreixi les necessitats de mobi-
litat de manera eficient i sostenible 
i no estar obligats a moure’s en vehi-
cle. Però també és una actuació es-
tratègica per continuar el ferrocarril 
cap a Sentmenat, Caldes de Montbui 
i Granollers i generar una veritable 
xarxa ferroviària del Vallès. Cartell de l’exposició de l’INS Castellar.

Els dos instituts de la vila, el Cas-
tellar i el Puig de la Creu, celebren 
aquest divendres el 25N, el Dia In-
ternacional per a l’Eliminació de la 
Violència envers les Dones, amb di-
ferents actes als centres. 
A l’Institut Castellar, els alumnes 
de 1r de batxillerat artístic han 
dissenyat un cartell per anunci-
ar l’exposició fotogràfica a càrrec 
dels alumnes de 2n de batxillerat 
artístic i la seva participació en la 
9a edició del concurs Piula. Final-
ment, s’ha preparat un espai, amb 
un petit mural, per expressar idees 
i emocions en relació amb el dia 
que es commemora. Juntament 
a aquest espai hi ha un racó amb 
polseres i adhesius per a l’alumnat 
proporcionat per l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès. 
A l’Institut Puig de la Creu es lle-
girà un manifest i es farà un minut 
de silenci al pati a partir de les 12 
del migdia. Prèviament, els alum-
nes treballaran a classe un mural 
i escriuran uns lemes relatius a  la 
violència masclista.  || REDACCIÓ

El 25N als 
instituts
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nar totes les conductes i pràctiques 
que consenteixen i reprodueixen vi-
olències masclistes.
Darrere la fredor de cada número i 
cada percentatge hi ha la vida d’una 
dona, els infants que queden orfes 
amb el conseqüent  desemparament 
que això implica, a més del dolor i del 
drama de tota una família. 
Enguany la Regidoria de Feminisme 
ha volgut anar més enllà d’un acte ins-
titucional protocol·lari i ortodox. Per 
commemorar aquesta diada, ha por-
tat l’obra d’una dona maltractada per 
la seva parella. Una obra en forma de 
monòleg teatralitzat, que no deixa in-
diferent ningú perquè interpel·la l’es-
pectador, és punyent, intensa i incisi-
va amb un punt d’humor àcid i actual 
com a revulsiu.
L’obra porta com a títol No solo due-
len los golpes, tota una declaració d’in-
tencions, perquè darrere la violència 
masclista, no tan sols són els cops, ni 
la violència física. Això és la punta 
d’un iceberg i la conseqüència més 
dramàtica. Hi ha molts més tipus de 
maltractament, i el que et mina l’au-
toestima, el que a poc a poc i a foc lent 
et va consumint, el que et fa sentir cul-
pable i fins i tot mereixedora d’aquest 
maltractament, aquest és el que va 
gestant la destrucció de la persona.
Les relacions sanes no fan mal, cap 
tipus de relació hauria de fer mal.
Castellar del Vallès està en contra de 
tot tipus de violències, i el 25 de no-
vembre s’alça en contra de la violèn-
cia envers les dones. I ho fa per totes 
les que falten i que ja no es podran 
alçar mai més.

* Regidora de Feminisme
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opinió

 Junts per Castellar  Dolors Ruiz*

e bones intenci-
ons, l’infern n’és 
ple”. Aquesta 
dita sintetitza 
força bé el desa-
fortunat espec-

tacle que estem vivint aquests 
darrers dies arran de la revisió de 
condemnes fruit de l’aplicació de 
la nova llei de garantia integral de 
la llibertat sexual, coneguda com 
la llei del “només sí és sí”, impul-
sada pel ministeri que encapçala 
Irene Montero. Com és possible 
que una llei que ha de donar noves 
eines per acabar amb la xacra de 
les violències sexuals acabi sent el 
pretext que justifiqui rebaixar les 
condemnes de delinqüents sexu-
als convictes? No es tracta d’una 
futilesa, sinó d’una errada majús-
cula que ha permès que violadors 
hagin quedat en llibertat davant 
la impotència de les víctimes, al-
gunes d’elles, menors d’edat. Per-
què la realitat és que han quedat 
desemparades gràcies a aquesta 
llei que promulga la ministra Mon-
tero, que, com estem veient, cons-
titueix un veritable perill per a les 
dones d’aquest país.
Lluny de disculpar-se i assumir 
responsabilitats, ni la ministra 
ni, per extensió, el president del 
Gobierno, han reconegut l’error 
garrafal que han comès amb la re-
forma de la llei i, per contra, han 

oncs a Castellar del Va-
llès...   Estic perduda 
al laberint de la pàgi-
na web de l’ajuntament 
intentant trobar unes 

dades que em permetin ser objectiva a 
l’hora d’escriure aquest article, i a l’ho-
ra d’opinar sobre com evoluciona la vi-
olència masclista al nostre municipi. 
No puc dir si progressem adequada-
ment perquè no puc comparar. Des que 
som Municipi Feminista no actualit-
zem les dades. I aquest no és un detall 
menor. De fet, busqui per on busqui, al 
web de l’ajuntament només trobo les 
estadístiques del 2019. Unes estadísti-
ques facilitades per la Regidoria de Fe-
minisme, corresponents a l’assessoria 
jurídica del Servei d’Informació i Aten-
ció a les Dones (SIAD) sobre el nombre 
d’usuàries per franges d’edat i per mo-
tius d’intervenció, així com les estadís-
tiques d’atenció psicològica a infants i 
joves. Al web de l’Ajuntament no s’ha 
publicat res de més recent, en 2 anys i 
6 mesos.   Per acabar amb les violènci-
es masclistes, les discriminacions i els 
abusos al nostre municipi és important 
saber que realment existeixen. 
Saber si augmenta el nombre de dones, 
infants i joves afectats ens pot dir si 
hem de dedicar molts més recursos 
per educar i prevenir, per reparar i 
acompanyar les víctimes i, en defini-
tiva, per erradicar la violència mas-
clista a Castellar.  
Fins que el nombre sigui zero cal que 

“D D
“De bones intencions, 
l’infern n’és ple”

25 de novembre, i a 
Castellar com anem?

descarregat tota la responsabili-
tat en els jutges. De fet, fins ara 
s’han dedicat a desviar l’atenció, 
acusant la judicatura de masclista 
i insinuant que els jutges han pre-
varicat en l’aplicació de la nova llei 
(redactada pel mateix ministeri, 
recordem), fins i tot quan moltes 
d’aquestes revisions de sentències 
les estan realitzant jutgesses. La 
ministra, ja que no dimiteix, faria 
bé de donar la cara en comissió 
parlamentària, com ha demanat 
Junts a Madrid, per explicar què 
estan fent per esmenar el desga-
vell que ells mateixos han provo-
cat. Perquè mentre s’assenyalen 
culpables i es llancen acusacions 
frívoles, les víctimes perden i els 
agressors guanyen. 
El cas és que, abans de l’aprovació 
de la llei, nombrosos actors polí-
tics i socials van advertir que, tal 
com estava formulada la nova llei, 
hi havia escletxes que podien donar 
peu als fets que han acabat pas-
sant, però des del Gobierno se’n va 
fer cas omís. Ara ha d’assumir que 
ha ficat la pota i revertir ràpida-
ment la modificació de la forquilla 
de condemnes, perquè en cap cas 
es pugui justificar la sortida en lli-
bertat, o l’avançament d’aquesta, 
dels autors d’uns delictes tan abo-
minables com són els delictes que 
atempten contra la llibertat sexu-
al de les persones. Les víctimes no 
es mereixen el dany que se’ls està 
causant per les conseqüències no 
desitjades d’una llei carregada de 
bones intencions en la seva con-
cepció, però que a la pràctica ha 
estat un fracàs absolut.

na espurna, un deto-
nant,  allò que fa es-
clatar quelcom, una 
guerra, una revolució,  
una lluita pels drets 

humans. Centenars, milers, mili-
ons de dones, la meitat de la població 
mundial, quasi quatre mil milions de 
persones, ja que en aquests dies hem 
arribat als vuit mil milions, hem estat 
arraconades, perquè ser dona no és 
garantia de res, únicament, i de mo-
ment,  d’envàs reproductiu. 
Dones com  la Mahsa Amini, una 
jove iraniana, apallissada i finalment 
morta com a conseqüència de la 
seva detenció per part de la “policia 
moral” d’aquell país, i que s’ha con-
vertit en un símbol dels drets de les 
dones, en el símbol de la revolució. 
Estic cansada de parlar i de sen-
tir parlar de dones mortes lluitant 
pels seus drets, de dones que desa-
pareixen de l’existència a mans de 
botxins que les usen en el tràfic de 
persones, de dones assassinades en 
països pobres, i amb acarnissament i 
possessió en els països rics i “desen-
volupats”. I SÍ, parlo de dones per-
què les estadístiques així ho avalen, 
i de veritat,  desitjaria tant no fer-ho, 
perquè això voldria dir que encara 
que és inevitable que hi hagin per-
sones malfactores que fan barbari-

  Dones. || JOAN MUNDET

Guspires

U PLAÇA MAJOR

ANTÒNIA PÉREZ
Directora de l’Escola d’Adults

 Àngela Bailén *

’Assemblea General de les 
Nacions Unides, per foca-
litzar i visibilitzar la vio-
lència que s’exercia con-
tra les dones pel sol fet de 

ser-ho, va decidir el 1999 declarar el 
25 de novembre com a Dia Interna-
cional per l’Eliminació de la Violèn-
cia contra les Dones. Aquesta data 
ens insta a tothom a prendre consci-
ència de les esfereïdores xifres: 1.171 
dones assassinades per les seves pa-
relles o exparelles des del 2003, any 
que es va decidir portar un registre 
oficial. Aquest 2022 només Catalunya 
en són ja 10, els feminicidis.
Tenim una realitat innegable que ens 
interpel·la a tothom a una acció ferma 
a favor de l’erradicació de la violència 
contra les dones i les actituds socials 
que la toleren, la justifiquen, la bana-
litza i fins i tot la neguen.
Hem de mirar d’intensificar esforços 
per combatre el masclisme i condem-

L
Per les que ja no es poden 
alçar, 25 de novembre del 
2022

“Dones, com la 

Mahsa Amini, 

una jove iraniana, 

apallissada i 

finalment morta”

tats (contra les quals hem de conti-
nuar lluitant) no existiria aquesta 
xacra ominosa, aquesta maledic-
ció execrable que com espasa de 
Dàmocles penja dels nostres caps 
sense opció d’aixoplugar-nos sota 
una justa justícia. Prou de paraules 
mel·líflues, tèbies, que només volen 
ensucrar una realitat brutal i irreve-
rent que s’amaga sota la catifa d’un 

passat atàvic en què el patriarcat i el 
masclisme han estat  preeminents.
Jo, que pertanyo a una de les gene-
racions més nombroses de la nos-
tra història recent, soc generació 
boomer, no acabo d’entendre que 
encara una part de la mil·lennista o 
de la Z d’aquest país hagin acceptat 
aquest statu quo establert, obligat. 
Us necessito, us necessitem al nos-

tre costat lluitant pel dret de la igual-
tat, perquè quan els drets són reco-
neguts per tota la societat és quan 
guanya tothom.
Vull sentir parlar de vosaltres, vives, 
en situacions de felicitat, gaudint 
d’una vida plena en què la paritat 
no sigui una utopia. Una espurna, 
un detonant, allò que fa esclatar un 
món, allò que el fa canviar.

continuem treballant contra la violèn-
cia de gènere tant des de la societat 
com des de les institucions. Fem més 
i fem-ho millor. Reparem agressions 
recents i no tan recents. 
Prou  violències masclistes! 

*Regidora i cap de llista d’ERC
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actualitat comerç

En principi, les grans ofertes de Black 
Friday es concentraven en el darrer 
divendres de novembre, importació 
de la moda comercial que ve dels 
Estats Units. El que era oferta d’un 
sol dia s’ha transformat en tota una 
setmana, l’anomenada  Black Week. 
“Fem ofertes durant tota la set-
mana, fins dissabte”, apunta Pepe 
Casajuana, de la botiga de joguines 
Stop. Durant tota la setmana, la bo-
tiga del carrer Major fa descomptes 
en diferents productes que van del 
20 al 35%. “No fem ofertes especi-
als cada dia, són les mateixes cada 
dia”, explica Casajuana, que ha afe-
git que des de dilluns, dia que van co-
mençar les ofertes, “la gent hi està 
molt interessada”. 

El president de  Comerç Caste-
llar, Marc Gorriz, ha assenyalat que 
una quinzena dels seus associats s’ha 
sumat a la iniciativa. L’entitat comer-
cial promocionarà els diferents es-
tabliments amb globus i cartelleria. 
Segons Gorriz, aquest Black Friday 
“té pinta de ser mogut”. La propos-
ta de descomptes s’ha traslladat més 

Divendres de Black Friday

L’aparador de la botiga Herois amb les ofertes en descompte. || J. MELGAREJO

La majoria de comerços locals aprofiten tota la setmana per fer ofertes

enllà de l’alimentació o el sector de 
la moda o l’electrònica. Per exemple, 
la farmàcia Casanovas està fent des-
comptes durant tota la setmana en 
productes de diferents laboratoris. 
Segons Eugènia Cañada, de la far-
màcia Casanovas, “la gent aprofi-
ta les ofertes i, de fet, ja pensen en 

 Jordi Rius

CAMPANYA | OFERTES

els regals per a  Nadal”.
D’altra banda, el Mercat Muni-

cipal farà una xocolatada aquest dis-
sabte d’11 a 13 h. Si els clients fan la 
compra al recinte entre avui i demà 
per una compra superior a 10 euros 
poden aconseguir gratis un tiquet per 
a una xocolatada desfeta.

La Cambra de Comerç de Sabadell ha convocat una nova edició del 
concurs nadalenc l’Aparador, que enguany arriba a la 53a edició, i 
es presenta amb una imatge totalment renovada. Com és tradició, 
la Cambra de Comerç de Sabadell atorga els premis als tres mi-
llors aparadors d’entre totes les poblacions de la seva demarcació i 
el premi a la millor campanya nadalenca a les xarxes socials. D’al-
tra banda, els  ajuntaments de la demarcació, entre ells el de Cas-
tellar del Vallès,  concedeixen els guardons als millors aparadors 
dels seus municipis. 

El consistori de Castellar del Vallès atorga tres premis:  un pri-
mer premi de 500 euros, un segon premi de 300 euros i un tercer 
premi de 100 euros. Enguany, a més, tots els participants optaran 
al premi popular al millor aparador del seu municipi. Els comerços 
col·locaran un cartell que els identificarà com a participants del 
concurs, a través del qual i mitjançant un codi QR els ciutadans po-
dran votar en una web els millors aparadors. Entre tots els partici-
pants de cada municipi se sortejarà un premi de 100 euros en vals, 
a bescanviar a l’establiment que resulti guanyador.

Els establiments comercials que vulguin participar en el con-
curs han de presentar la seva sol·licitud abans del 6 de desembre, a 
través del formulari de la web de la cambra o en els punts d’inscrip-
ció habilitats per cada ajuntament, recollits a les bases del concurs.

Els premis es lliuraran en un acte organitzat per la cambra, que 
tindrà lloc durant el mes de març del 2023 i en què participaran, a 
més dels guardonats, representants de les principals associacions de 
comerciants i dels ajuntaments, entre altres convidats.  ||  REDACCIÓ

Nova edició del 
concurs d’aparadors

NADAL | CAMBRA DE COMERÇ

Com  a novetat d’enguany, tots els 
participants optaran al premi popular
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L’FS Castellar, el club més gran

Gairebé tres anys després de l’última 
presentació de l’FS Castellar, el club 
taronja va desfilar pel parquet del Pa-
velló Puigverd amb les tres seccions 
que el componen (futsal, vòlei i pàdel) 
i va ensenyar múscul amb els seus 450 
atletes, després d’haver-se convertit 
en el club esportiu amb més nombre 
d’esportistes federats de la vila.

Les presentacions dels equips 
sempre són dies emotius i de record. 
Totes les categories tenen el seu mo-
ment de glòria desfilant per la pista, 
que en el cas d’aquest club es va haver 
de traslladar del Joaquim Blume al 
Puigverd, per primera vegada en la 
història del club, per tal de donar ca-
buda als 445 jugadors i jugadores –dels 
quals van assistir 370– que integren 
els 19 equips de vòlei, 16 de futsal i dos 
de pàdel. Unes xifres que han crescut 
respecte a la temporada anterior, en 
què s’han creat tres més de vòlei, dos 
de futsal i un de pàdel.

A la presentació no va faltar l’al-
calde Ignasi Giménez, que després de 
la desfilada va fer un discurs protocol-
lari en què va destacar el goig de veure 
tants joves en la pràctica de l’esport. El 
patrocinador Dental Company també 
va fer acte de presència i va destacar la 
importància de la salut dental, motiu 
pel qual va obsequiar els assistents 
amb sobres amb mostres.

La part més emotiva va arribar 
amb els homenatges a antics jugadors 
que van deixar el club durant les tem-
porades anteriors, en què noms com 
els de Germán García, Iván Seque-
ra, Sergi Bracons i Manel López del 

La foto de germanor de tots els esportistes que van assistir a la presentació de l’FS Castellar. || A. PAREJA

Amb gairebé 450 esportistes a les seves files, els taronges van celebrar la presentació al Pavelló Puigverd

futbol sala o Rodrigo Castro del vòlei 
van recollir una placa commemora-
tiva de mans del club.

Els dos últims homenatges van 
ser pels anys de dedicació al club de 
l’expresident Francesc Gallardo i pel 
desaparegut Carles Franch, a què van 
assistir la seva vídua i els seus tres fills, 
que van rebre una samarreta amb 
el número 14, a més de l’anunci de la 
disputa del I Memorial Carles Fran-
ch juntament amb l’entitat Mou-te.

“Tres anys després hem pogut 
tornar a celebrar la festa de l’FS 
Castellar. S’ha demostrat que tot 
i haver superat la barrera de les 
400 fitxes, continuem sent com 
una família. Els homenatges als 
jugadors que han defensat la sa-
marreta del club, l’afectuós ‘fins 
ara’ a Francesc Gallardo després 
de la seva llarga trajectòria com 
a president, i sobretot l’acollidor 
homenatge a la família de Carles 
Franch, en què es va vessar més 
d’una llàgrima. Tot això demos-
tra el que volem ser com a club, una 
gran família que es dedica a formar 
els seus jugadors no sols en la face-
ta esportiva sinó en uns valors so-
cials”, va explicar a aquest mitjà el 
president Jorge Barbero. “Aques-
ta temporada hem fet una aposta 
esportiva molt il·lusionant, hem 
aconseguit que Juan Sánchez con-
tinuï coordinant la secció de pàdel, 
que tripliqui en vòlei les hores de 
coordinació per assentar la base 
d’una secció que no para de créi-
xer. En el futsal, la volta de Borja 
Burgos al club ens farà un salt de 
qualitat en la formació tant de ju-
gadors com dels tècnics”, va afegir 

  Albert San Andrés

un il·lusionat president, que conclou 
dient que “si continuem treballant 
conjuntament amb l’Ajuntament 
per a la millora d’instal·lacions, el 
sostre de l’FS Castellar estarà molt 
alt, perquè la qualitat humana que 
hi ha dins és increïble”.

La festa, però, no es va poder ar-
rodonir amb els resultats, ja que els 
tres equips sèniors no van poder acon-
seguir la victòria en la jornada del cap 
de setmana.

Pel que fa al futbol sala, l’FS Far-
màcia Catalunya Castellar va caure 
poc després per 3-6 contra el Parets, 
la seva segona derrota consecutiva, 
cau a llocs de descens directe. Des-
prés d’aguantar un 2-3 al descans, 
amb gols de Quim Juncosa (4’) i Pau 
Clarà (11’), els de Darío Martínez no 
van poder amb el rival en els minuts 
finals, tot i l’empat a tres de Christi-
an Hernández (28’). Els de Parets, ri-
vals la temporada passada a la Divi-

sió d’Honor, van trencar l’empat amb 
tres gols en quatre minuts.

En vòlei, l’equip masculí de Rafa 
Corts va perdre al tie-break per 2-3 (14-
25/25-19/26-24/19-25/8-15) amb l’Ins-
titut Montserrat Gràcia i perd una 
posició, cau al quart lloc de la taula; 
mentre que el femení de David Fer-
nández continua sense aixecar cap i 
va tornar a caure, aquesta vegada con-
tra el CN Terrassa per 0-3 (11-25/24-
26/15-25).  

Absent en la rebuda que l’Ajunta-
ment de Castellar va fer als campi-
ons i campiones d’Espanya fa unes 
setmanes, Ivet Val va ser recone-
guda en una recepció institucional 
en què va rebre les felicitacions pel 
Campionat d’Espanya de seleccions 

autonòmiques aconseguit a Jaén a 
finals de setembre, on la Selecció 
Catalana es va imposar en categoria 
femenina, juntament amb la també 
castellarenca Sandra Oliveras i on la 
masculina va aconseguir un tercer 
lloc amb Biel Torras.

La palista campiona 
d’Espanya, Ivet Val, 
rebuda a l’Ajuntament
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Oportunitat perduda del CB Caste-
llar per sumar la segona victòria de 
la temporada contra un CB Molle-
russa que va estar més atent a les 
carències del joc per emportar-se 
la primera victòria de la tempora-
da (55-64) al Pavelló Puigverd de 
Castellar. El tir exterior va fallar 
en un equip gris i que en cap mo-
ment va estar concentrat, i que es 
va desfer en la segona part.

Les coses no van començar bé 
per als locals, que veien com el tir 
exterior no va funcionar, fins que 
Albert Germà sortia al rescat dels 
seus amb tres triples de quatre tirs 
de camp, per gairebé igualar un 
parcial inicial de 2-9 i acabar els 
primers 10 minuts amb 13-14. Amb 
tot, va semblar que la reacció havia 

El passeig del Doctor Moragas de 
Barberà del Vallès va ser la seu del 
3r Campionat de Marxa Ciutat de 
Barberà, en què els castellarencs 
Gina Torres (UA Terrassa) i Josep 
Obrador (Lleida UA) van aconse-
guir la victòria en sub-16 i màster.

La jove Gina Torres (15:05) 
continua amb la seva gran progres-
sió en el món de la marxa i no va 
deixar escapar l’oportunitat d’em-
portar-se l’or a Barberà, en la prova 
dels 3 km marxa, en què va supe-
rar sobradament l’atleta local Naia 
Aubià (15:53) i Núria Sañas (16:27) 
del CA Vic.

D’altra banda, l’atleta màs-
ter Josep Obrador (24:53) també 
va aconseguir imposar-se folgada-
ment en els 5 km marxa en categoria 
màster, en què va superar Guillem 
Pérez (27:22), de l’Avinent Manresa, 
i Javier García (27:30), del CA Vila-
decans.  ||  REDACCIÓ

Desconeguts (55-64) Gina Torres i Josep Obrador, or a Barberà

Bona actuació del Club Rítmica Clau de Sol

Albert Germà va estar molt marcat per evitar els seus triples, i l’equip ho va notar. || A. SAN ANDRÉS
Torres al podi de Barberà. ||CEDIDA

Les integrants del Clau de Sol. || CEDIDA

BÀSQUET | COPA CATALUNYA ATLETISME | MARXA

El Clau de Sol va tenir un bon paper 
en el Campionat de Catalunya de Con-
junts de Tardor a Santa Coloma de 
Farners.En categoria infantil 5-5 cèr-
cols, l’equip va assolir la quarta posició 
amb 18,7 de nota,  una competició que 
va guanyar el CR Viladecans (20,3), 
que va sumar el mateix lloc en infantil 
5 - mans lliures amb 19,8, en què es va 
imposar el CGR Cerdanyola (22,25). 
En júnior 6-3 pilotes, 4 maces, l’equip 
es va quedar a les portes de la victòria 
amb 20,2 de nota, a només 0,45 de les 
guanyadores del CR Gavà.  || REDACCIÓ

d’arribar en el segon període, però 
aquest va ser molt igualat en tots 
els àmbits, i es va marxar al des-
cans amb empat a 30.

Va ser en la segona part en 
què el Castellar va perdre les op-
cions. La bona defensa del períme-
tre dels de les Terres de Ponent va 
permetre que l’equip groc-i-negre 
no aconseguís anotar de tres, i el 
joc interior, al qual l’equip està poc 
acostumat, no va tenir efecte per 
contrarestar les carències. Marc 
Navarro i Serigne Abdou van ser els 
millors en aquesta fase del partit, 
ja que van aconseguir una diferèn-
cia de nou punts per entrar a l’úl-
tim quart, en què l’empat a 13 par-
cial va fer l’avantatge insalvable, i 
es va arribar al 55-64 final.

GIMNÀSTICA | C. CATALUNYA

“Ha sigut un partit en què 
el desencert ens ha marcat a 
l’inici. Tenim un problema de 
possessió de pilota, que sempre 
la tenim menys que el contrari, 
però avui ha estat més equili-
brat, amb un percentatge de tir 
horrorós, una cosa no habitual 
des de la tercera o quarta set-
mana. Hem fallat tirs molt fà-
cils per a nosaltres i així ha estat 
impossible”, va explicar el tèc-
nic Isidre Travé al final del partit. 

Sense victòries, el panorama 
queda molt negre per al CB Cas-
tellar, que només ha sigut capaç 
d’aconseguir-ne una en les vuit 
jornades disputades, un balanç 
pobre, l’equip haurà de treballar 
per capgirar la situació.  || A. S. A.
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Per la via ràpida a Taradell (0-4)
La UE Castellar només necessita 23 minuts per golejar i ampliar la distància en el lideratge de la categoria 

Quarta victòria consecutiva de la UE 
Castellar en Lliga, després de golejar 
la UD Taradell per 0-4, en un partit en 
què l’altre nota més destacada va ser 
el debut del juvenil Jordi Simón, amb 
només 16 anys. L’equip continua una 
jornada més en el lideratge del grup, 
amplia la diferència a tres punts i rebrà 
el Vic Riuprimer aquest dissabte (18.00 
h) en la jornada gran del club amb la 
presentació de tots els equips (16.00 h).

Els partits contra equips de la part 
baixa de la taula sempre són perillosos 
per al Castellar, i més després de l’em-
pat a un que va aconseguir al camp del 
Voltregà quan era cuer. Un avís, però, 
que va servir per no caure en el mateix 
parany, aquesta vegada contra el Ta-
radell, conjunt que cau a l’última plaça 
després d’aquest resultat. A més, les set 
baixes de l’equip (Ambrosio, Caballero, 
Estrada, Jaén, Quereda, Ortiz i el tècnic 
Santy Fernández per sanció) van obli-
gar el cos tècnic a convocar els juvenils 
Jordi Simón i Óscar Corbeto per com-
pletar la convocatòria.

Els camps com Taradell mai són 

 Albert San Andrés plaça fàcil, i amb aquest credo l’equip va 
sortir amb molta intensitat en els pri-
mers minuts, tanta que el Taradell va 
patir en defensa les escomeses pels la-
terals, on David López i Carlos Saave-
dra continuen sent una de les millors 
armes de l’equip, en el trident format 
amb un Marc Ruano excels.

Era precisament López qui va 
obrir el marcador al minut 9, amb un 
xut falta executat des de l’esquerra. 
Deu minuts després, era el capità Víc-
tor León qui tornava a veure porta –ja 
suma quatre gols i és el tercer màxim 
golejador de l’equip– per fer el 0-2 i em-
bogir el partit: David López (21’) i Ruano 
(23’) van sentenciar el partit en quatre 
minuts en què el Taradell es va enfons-
ar sense remei davant l’allau atacant.

I podien haver estat més, ja que es 
van fallar fins a tres ocasions claríssimes 
–dues pràcticament a porta buida– en 
els minuts restants de la primera, amb 
l’única nota negativa de la substitució 
de Joel Castilla per un cop al turmell, 
cosa que va donar pas a Óscar Árias.

En la segona, la relaxació visitant 
va ser la tònica del partit, que tret d’un 
travesser dels locals i d’alguna acció 
de perill no els van fer patir gaire. Un 
solitari Juan Antonio Roldán –sense el 

sancionat Fernández ni Tomás Ramos, 
amb el segon equip– va fer debutar el 
jove Jordi Simón, un migcampista del 
juvenil A que sortia al camp per jugar 
els últims 15 minuts sense cap mena de 
tensió i participant activament en el joc 
col·lectiu. Un debut amb nota de l’últi-
ma perla del planter blanc-i-vermell, que 
malauradament –la falta de canvis ho va 
impedir– no va poder coincidir al verd 
amb el seu company Corbeto.

Els locals van acabar amb 10 
homes després de l’expulsió del cen-
tral Raúl García, després d’una en-
ganxada amb un recuperat Toni Mu-
rillo i veure la primera groga per falta i 
la vermella directa per una lletja acció 
de tocar-lo amb el peu quan el castella-
renc era a terra. Amb el partit escalfat 
i sentenciat, el col·legiat posava punt 
final sense afegir més de dos minuts.

“Aquest era un partit molt im-
portant per a nosaltres, tots ho són, 
però aquest arribava després del 
Tourmalet i era molt important gua-
nyar un equip de la part baixa. L’equip 
continua en bona dinàmica i ho hem 
fet, contra un rival que sempre ha 
perdut per la mínima. La intensitat 
de l’equip a l’inici ha demostrat que 
hem de guanyar a tots els camps si 

volem estar en la part alta. Després 
del 0-4 el partit ha estat plàcid i s’han 
vist bones triangulacions. Estem 
molt bé amb pilota i millorem en gols 
en contra, mantenim la porteria a 
zero, sense notar les baixes i amb el 
debut del Jordi, un nano del planter, 
que sempre és una bona notícia”, va 
explicar el tècnic Fernández, que tot i 

estar sancionat no va deixar de donar 
suport als seus des de la grada.

Aquesta setmana, l’equip rebrà 
el Vic-Riuprimer al Joan Cortiella a 
les 18.00 h, just després de la presen-
tació dels equips del club (16.00 h), un 
acte que es recupera després de dues 
temporades sense fer-ho per culpa de 
la pandèmia. 

David López va fer dos gols a Taradell i ja en suma un total de 5 en Lliga. || A. SAN ANDRÉS
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Sant Cugat - Vilassar 8-3
Mollet - Bigues i Riells 2-6
Sant Just - La Garriga 6-3
HC Castellar Descansa

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

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J10 2A CATALANA · GRUP 2-B · J07

UE Castellar 22 9 7 1 1
CE Puigreig 19 9 6 1 2
CE Berga 18 9 6 0 3
FC Joanenc 16 9 5 1 3
Vic Riuprimer REFO 14 9 4 2 3
FC Sant Quirze V. 13 9 3 4 2
At. Junior 13 10 4 1 5
CF At. Gironella 10 9 3 1 5
CF Voltregà 9 9 2 3 4
UE Gurb 4 9 1 1 7
UD Taradell 3 9 0 3 6

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 15 6 5 0 1
PHC S. Cugat 13 6 4 1 1
CHP Bigues i R. 12 6 4 0 2
HC Sant Just 7 6 2 1 3
Mollet HC 7 6 2 1 3 
CH Vilassar 6 6 2 0 4
UE La Garriga 1 6 0 1 5

Sant Joan V. - Vacarisses 5-4
Montcada - Rubí 3-3
Floresta - CN Caldes 4-6
Gràcia - Arenys 2-6
Vallseca - Prosperitat 4-3
FS Castellar - Parets 3-6
Unión - Montsant 9-6
Sant Quirze - Mataró B 8-2

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J08

CFS Montsant 18 8 6 0 2
CN Caldes FS 16 8 5 1 2
S. Joan Vilassar FS 16 8 5 1 2
Unión Santa Coloma 15 8 5 0 3
S. Quirze V. AEFS 15 8 4 3 1
Estel Vallseca 15 8 5 0 3
CFS Arenys de Munt 11 8 3 2 3
Rubí CEFS 10 8 3 1 4
F. Mataró CE B 10 8 3 1 4
CEFS Prosperitat 10 8 3 1 4
Parets FS 9 8 3 0 5
Olimpyc Floresta 9 8 2 3 3
CFS Montcada 9 8 2 3 3
FS Castellar 7 8 1 4 3
Gràcia FSC 7 8 2 1 5
CE Vacarisses 4 8 1 1 6

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CN Sabadell - Lluïsos 65-78
Espanyol - La Salle 82-74
Artés - Molins 65-57
CN Terrassa - IPSI 69-75
CB Castellar - Mollerussa 55-64
Alpicat - Olesa 82-76
Vilatorrada - Vedruna 66-62

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J08

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J09

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

CV Monjos 22 9 7 1 1
CEV L’Hospitalet 22 9 7 1  1
AEE I. Montserrat 14 9 3 3 3
FS Castellar 14 9 3 4 2
Aula Sant Martí 13 9 3 3 3
CV Alella 10 9 2 2 5
CV Roquetes 7 9 1 3 5 
CV Rubí 5 9 1 1 7

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J07

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 21 7 7 0 0
CN Terrassa 18 7 6 0 1
DSV Sant Cugat 11 7 2 3 2
Vòlei Vilassar 10 7 3 1 3 
Igualada VC 9 7 3 0 4
Alpicat Vólei 6 7 1 2 4
Vòlei Molins 5 7 1 1 5
FS Castellar 4 7 0 3 4

CB Alpicat   8 7 1
CB IPSI   8 6 2
CB Artés   8 6 2
Nou Bàsquet Olesa   8 5 3
Vedruna Gràcia   8 5 3
SD Espanyol   8 5 3
Lluïsos de Gràcia   8 4 4
La Salle Manresa   8 4 4
CN Sabadell   8 4 4
CB Vilatorrada   8 4 4
CN Terrassa   8 2 6
CB Castellar   8 1 7
Bàsquet Molins   7 1 6
CB Mollerussa   7 1 6

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP
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Diumenge 13, l’AFA EBM Colobrers 
va organitzar per primera vegada un 
espectacle teatral obert a totes les 
famílies del municipi. De bracet de la 
companyia Patawa es va poder gaudir 
de l’obra ‘A la voreta dels núvols’, a la 

L’AFA EBM Colobrers 
impulsa espectacles 
per a la primera infància 
que va estrenar el dia 13

Sala de Petit Format de l’Ateneu. La 
proposta va ser tot un èxit, amb totes 
les entrades venudes. Petits i grans van 
poder tocar el cel i fer volar la imaginació 
entre núvols de colors i al so de l’acordió. 
Des de l’organització, “volem agrair la 

confiança dipositada per les famílies, 
i a l’Ajuntament per la col·laboració. 
Us convidem a seguir-nos a l’IG @
afacolobrers per a futures activitats, 
destinades a la promoció i el creixement 
de la petita infància”.

L’Esbart Teatral de Castellar estrena 
obra aquest divendres. El retorn és el 
muntatge que també es podrà veure 
els dies 26 i 27 de novembre, i 2, 3 i 4 
de desembre, a la Sala de Petit For-
mat de l’Ateneu, els divendres, a les 
20 h, i els dissabtes i diumenges, a les 
18 hores. “Aquesta obra tracta d’un 
tema universal que, per desgràcia, 
no ens hem tret de sobre, les guer-
res i les conseqüències d’aquestes 
guerres”, apunta Ramon Falcó, di-
rector de l’obra. 

El text és de Manuel Brugaro-
las, que va escriure l’obra fa dos anys 
i la va presentar al Premi de Teatre 
Àngels Poch 2021 d’Òmnium Cultu-
ral de Terrassa. “Va rebre el pri-
mer premi del certamen, dedicat 
a Àngels Poch, una actriu terras-
senca que va morir fa pocs anys”, 
diu Falcó. 

El context de l’obra és la guer-
ra de Bòsnia-Herzegovina.  Enguany, 
se’n celebra el 30è aniversari. Des-
cobrim l’argument a través dels sen-
timents d’uns personatges trauma-
titzats. A l’elenc interpretatiu, Falcó 
compta amb Jaume Clapés (Edin), 
Agnès Hernàndez (Marija), Dolors 
Castells (Olga), Joan Romeu (Milan) i 
Olga Torrents (Danica), que interpre-

ten personatges de diferents ètnies.
A l’obra, un grup de joves que 

passaven les vacances junts en una 
zona més o menys turística de Bòs-
nia, es retroben, “i d’aquí ve el títol”. 
Confronten els seus sentiments –al-
guns ja han desaparegut. “L’obra, en 
realitat, parla d’amor i de mort, és 
molt colpidora perquè afecta els 
sentiments més íntims de les per-
sones”, afegeix Falcó. El director va 
decidir donar forma al text d’El re-
torn després d’haver-ne fet la correc-
ció ortogràfica per a poder-lo editar. 
“Em va colpir, i quan vaig propo-
sar representar-la tothom va que-
dar-ne encantat”. 

L’Edin és un personatge bos-
nià i la Marija és croata i la parella 

L’Esbart Teatral estrena ‘El retorn’
Ramon Falcó dirigeix 
el muntatge, que 
tracta la  guerra de 
Bòsnia i les seves 
conseqüències

  Marina Antúnez

la dissortada casualitat que ara co-
incideix amb la guerra d’Ucraïna, 
on passen coses semblants”. De fet, 
tota la zona balcànica, amb anades i 
vingudes de musulmans per part de 
Turquia, i eslaus de la zona de Rús-
sia, ha estat històricament una zona 
de conflicte.

A part del programa de mà, el 
director ha escrit una petita intro-
ducció, “que llegiré en començar 
l’obra perquè la gent s’adoni que el 
que veurem és una reflexió sobre 
sentiments que ens transporten 
més enllà”. En aquest sentit, no 
només es planteja el fet de la cruel-
tat i tragèdia sinó la bellesa d’aquests 
sentiments, l’amor entre persones. 

L’escenografia és minimalis-
ta, recrea un parc públic on passa 
tot, en pràcticament un dia. També 
hi ha efectes sonors i música, “una 
sola peça que apareix al principi i 
al final”. L’obra és Chacona de Bach, 
triada per l’autor, Brugarolas.  

El retorn també es representarà 
al Teatre Principal de Terrassa al fe-
brer, on se’n va premiar el muntatge.

sessió amb col·loqui

El diumenge 27 de novembre, a la 
sessió de les 18 h,  s’ha previst un col-
loqui posterior a la representació 
amb l’autor de l’obra, Manuel Bruga-
rolas; una supervivent de la guerra de 
Bòsnia, Sifa Suljic; “el realitzador 
i guionista del documental” L’últi-
ma cinta des de Bòsnia, Joan Salicrú, 
a més dels actors i actrius de l’obra. 

Segons el director, “sortirem 
reflexius, gairebé amb llàgrimes 
als ulls; s’aborda d’una manera 
molt delicada per part de l’autor, 
perquè té molta bellesa, s’abor-
da des dels sentiments  i amor de 
les persones”.  

de l’Edin. L’Olga és la germana peti-
ta, un personatge curiós perquè està 
permanentment dalt de l’escenari 
però és mort. “És un esperit que 
simbolitza la mort que tots por-
tem a dins quan hi ha tragèdies 
com una guerra”, diu Falcó. De fet, 
l’obra ens parla de totes les guerres.

El Milan i la Danica són una pa-
rella sèrbia, “els vencedors, entre 
cometes”. Ells  no han tingut la ne-
cessitat de marxar i, quan es retro-
ben amb la resta, volen girar full de 
tot, “i justament això és el que no 
passa”. El bosnià que va sobreviure 
té un enfrontament sentimentalment 
fort amb els amics de tota la vida, els 
personatges serbis. 

La guerra de Bòsnia és un con-

flicte latent “que no sabem quan pot 
tornar a esclatar”. En són testimo-
ni tots els memorials que es van fent 
contínuament i que van aixecant fos-
ses comunes, en què es troben res-
tes de parents. “No oblidem que va 
tenir un protagonisme molt cala-
mitós”. I és que els soldats de l’ONU, 
en aquell moment, van permetre as-
sassinats dels musulmans de Srebre-
nica “i això no està resolt”. 

De la mateixa manera que a 
Bòsnia, a Catalunya també hi ha 
pares i avis que van anar a la guer-
ra “i encara no han trobat els seus 
morts”.  Són ferides, aquestes, “que 
demostren la crueltat de l’espècie 
humana”.  Segons Falcó, aquesta re-
alitat no es coneix prou. “S’ha donat 

Assaig de l’obra ‘El retorn’, dilluns passat. D’esquerra a dreta, Olga Torrents, Joan Romeu i Jaume Clapés. || J. MELGAREJO



DEL 25 DE NOVEMBRE L’1 DE DESEMBRE DE 2022 19

cultura

L’encís inextingible de la Bonet

No hi ha camí de retorn, enlloc, quan 
se sucumbeix a la fascinació de mol-
tes de les cançons i música de la can-
tant mallorquina. Actua aquest dis-
sabte a l’Auditori de Castellar a les 20 
hores amb el músic Dani Espasa en 
el concert Nosaltres les dones, en què 
interpreten a poetesses i autores que 
Bonet ha adaptat al llarg de la seva 
discografia. L’octubre del 2004 va 
ser el darrer cop que va visitar el nos-
tre poble, juntament amb el pianista 
Manel Camp, quan també van retre 
homenatge a alguns poetes catalans.

Nosaltres les dones és un especta-
cle pensat per al Dia Internacional de 
la Dona i és un poema d’Edith Söder-
gran que Bonet en va fer cançó al disc 
Alenar (1977). Discos com aquest i d’al-
tres seus dels anys 70, 80 i de més re-
cents són els que tenen la sentencia-
da culpa d’aquell encís sense retorn 
que emana de les cançons i adaptaci-
ons de lletres d’altres que ha fet. Va-
lentia, solidesa i amplitud musicals 
llueixen al llarg de tota la seva carre-
ra. I un plaent recorregut per l’escol-
ta d’aquestes cançons demostra, de 
manera reveladora, aquesta sensació. 

La simbologia, de la qual es val 
tan bé aquesta cantant per musicar la 
profunditat de sentiments, l’extreu en 
aquells primers discos d’un imaginari 
popular balear i de cançons de page-
sia. D’una tradició d’elements medi-
terranis que s’apropia per fer-la con-
temporània –i moderna– unint així 
en el seu primer disc Maria del Mar 
Bonet (1970), fet amb el segell Con-
cèntric, aquesta dualitat que ja hi és 
en la mística del doble retrat de la 
portada. A “Fora d’es sembrat” per-
sonifica solemnement en la lluna un 
avenir tràgic i solitari, intimida can-
tant a la fúria amorosa a “Cançó d’es 
segar”, amb “Jota marinera” fa ba-
llar paraules de terra, mar i aire per 
descriure amb enginy un sentiment 
amorós o fascina l’encadenament de 

  Foto de Toni Catany per a la contraportada del disc ‘Anells d’Aigua’ (1985). || L’ACTUAL

Aquest dissabte Maria del Mar Bonet torna a trepitjar l’Auditori de Castellar amb l’espectacle ‘Nosaltres les dones’

paraules d’“Enamorat i al·lota”. Totes 
elles estan acompanyades de delica-
des cordes de guitarra, i ocasionals i 
punyents violins i percussions. 

Al següent disc, també titulat 
Maria del Mar Bonet (1971) i fet amb el 
segell Bocaccio, hi ha la immensitat 
amb què interpreta i hipnotitza amb 
el poema de Joan Vergés “Em dius 
que el nostre amor” –juntament amb 
el guitarrista Toti Soler– o les seves 

  Emili Miró*

pròpies “Cançó per una bona mort” 
i la desbordant bellesa de “Mercè”. 
Un abrupte contrast és en la delicade-
sa de la seva veu cantant a l’abando-
nament vital de “Jo em donaria a qui 
em volgués” de Palau i Fabre. Aquell 
any 1971 seria l’any que es faria popu-
lar versionant “L’àguila negra” de la 
cantant francesa Barbara. 

És al disc Alenar (1977) on es 
troba la versió d’“Es fa llarg espe-
rar” de Pau Riba, un meravellós xoc 
de tristesa i esperança que grata la 
profunditat de l’ànima a través de com 
hi entona les significants i potents pa-
raules d’aquella cançó. També hi ha la 
coneguda “Què volen aquesta gent?”, 
poema del seu amic Lluís Serrahima, 
o la intensitat vocal i visualment evo-
cadora que és la cançó “Alenar” (de 
la qual Manel van recuperar a “Per 
la bona gent” fa uns anys en sàmpler 

en estil homenatge com fa el hip-hop 
amb el funk i el soul ). 

La mitologia clàssica i el món 
trobadoresc donen llum al disc Brevi-
ari d’amor (1982), on la portada, de les 
més emblemàtiques de la cantant amb 
celestial vestit blanc i llaüt (tan reivin-
dicada pels japonesos Acid Mothers 
Temple), ofereix un disc amb elabora-
des instrumentacions orquestrals del 
músic Jordi Sabatés. “Altes ones que 
veniu del mar” encisa amb veu de sire-
na que no es pot defugir (de sultana, 
com la va definir Terenci Moix) o torna 
a compungir el cor amb la profunda 
“A la fontana del verger”. A “Canço-
neta lleu i plana” adapta molt bé folk 
tradicional que recorda com ho feia 
Maddy Prior dels Steeleye Span mo-
dernitzant el cançoner tradicional an-
glès. És en el disc Anells d’aigua (1977) 
que hi ha una cançó que treu l’alè. Ho 

fa per l’ús que té de simbologia natu-
ral i música profundament de sen-
timent, d’arrel sefardita i feta amb 
el músic Gregorio Paniagua, com és 
“Dansa de la primavera”. Un disc on 
la cantant es va esbutllar els cabells 
i es va llançar a canviar d’imatge i de 
vestir –la foto que il·lustra aquest ar-
ticle– i va adaptar música de Tunísia 
al seu estil.

Bonet no ha tingut por a nave-
gar en estils musicals diferents, de la 
tradició popular a l’acompanyament 
nombrós de cordes, al jazz orquestral, 
al minimalisme de guitarra acústica 
o com faria apropant-se a la música 
brasilera amb Milton Nascimento o la 
new age. Té en “Dolça remor de cada 
tarda” del disc Ben endins (1989) una 
preciosa versió del “As Tears Go By” 
dels Rolling Stones (popularitzada 
per una Marianne Faithfull de 17 anys 
el 1965) i a “Jim” ret homenatge a Bi-
llie Holiday. També té un contundent 
acompanyament rock juntament amb 
Loquillo al poema “Quin fred al cor, ca-
marada!”, de Pere Quart. Des de finals 
dels anys 90 la cantant edita amb el 
segell discogràfic Picap, que no obli-
dem que té seu al nostre poble. Amb 
ells ha fet discos gegants com Amic, 
Amat (2007) on adapta la mística de 
Ramon Llull en versions de Jacint 
Verdaguer i s’ajunta amb la música 
aràbiga del Cham Ensemble de Da-
masc com ja va fer a l’anterior disc, 
Raixa (2001). 

La seva veu entre música arà-
biga continua l’encís, intensifica evo-
lució i inquietud musical i reforça la 
mística. Així ho demostra de nou en 
un disc recent Ultramar (2017), on 
canta a les núpcies de la seva tradi-
ció mediterrània amb la música tra-
dicional cubana. Amb “Tonada Ca-
magüeyana” obstrueix la respiració, 
i enlluerna una altra vegada l’espe-
rit i l’ànima.  

 *Emili Miró és responsable del 

programa musical ‘Ones de 

Crom’ de Ràdio Castellar

Amb el músic 

Dani Espasa al 

piano i l’acordió 

interpretarà peces 

de poetesses
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Divendres, en una Centraleta plena 
de gom a gom, Josep Lluís Badal i 
Alba Fuentes van desplegar la seva 
màgia: l’una, conduint la conversa 
per viaranys suaus, amb una pro-
funditat com de gorg i dona d’aigua; 
l’altre, embadalint el personal, com 
ja és costum.

El motiu eren els dos nous lli-
bres de Badal, Xirp i La branca més 
alta de la melancolia, “dues cares 
d’una mateixa moneda”, com 
els va definir Fuentes, pels paral-
lelismes de tots dos, tant temàtics 
com estilístics. Dos diàlegs amb el 
món que diuen el mateix amb pa-
raules diferents.

“Què és per a tu el llenguatge 
universal?”, va començar Fuentes. 
“Tots el parlem”, va continuar Badal 
amb el gest savi i contemplatiu del 
verderol de la portada de Xirp, “vi-
brem amb el tot i, en canvi, ens exi-
liem”. L’art ens permet acostar-nos a 
aquest llenguatge universal, ens per-
met tornar a casa. “Encara que no 
té finalitat”, va seguir reflexionant 
el mestre, “quan la té, deixa de ser 
art. A l’hora d’escriure, no hem 
de ser del tot racionals, hem de 
deixar-nos portar per la intuïció”.

Fuentes també tenia preguntes 
de caire més tècnic, com ara si Badal 
considerava que el que escrivia era 
més poesia que narrativa o a la in-
versa. Badal no creu que hi hagi dife-

La dona d’aigua i el falciot
Josep Lluís Badal 
va presentar els 
seus darrers llibres 
en una Centraleta 
plena de gom a gom

rències entre els dos gèneres: ha lle-
git narracions més poètiques que un 
sonet. “La poesia és en el ritme, ens 
comuniquem amb el ritme quan li 
donem copets a algú que volem ani-
mar, quan taral·legem a un nadó 
perquè s’adormi”.

Per si no quedava clar llegint-lo 
i escoltant-lo, Badal es considera part 
de la raça dels melancòlics (“hi ha un 
poeta que diu que els melancòlics 
han d’agafar la seva melancolia i 
fer-ne alguna cosa física, com un 
poema o una cançó”) i viu el món 
com un nen, descobrint el que l’en-
volta observant, olorant, palpant. 
“De vegades”, va continuar el mes-
tre mentre parlava del seu interès 
pels animals, “em quedo quiet a la 
muntanya per observar-los. 

Els animals deuen dir, ‘Mira, 
un cadàver’, i se m’acosten. Les va-
ques et miren amb aquell ull com 
un llac ple de bondat. Tenen tot el 

LA CENTRALETA | LITERATURA

temps del món”.
L’última pregunta és un joc: 

“Què preferiries, deixar d’escriu-
re o deixar de llegir per sempre?”. 
Badal no s’ho pensa gaire: “Deixar 
d’escriure. Llegir amb calma és 
una meditació. Si només escrivís, 
no rebria el que em dona la gent 
que en sap més que jo”. 

“L’art serveix per dir el que no 
podem dir amb paraules. L’artis-
ta no sent més que els altres, però 
pot fer que els altres (els que el lle-
geixin, el mirin, l’escoltin) sentin 
aquesta unió”, va dir el mestre en 
un punt de la conversa. Segurament 
tots, fins i tot els més descreguts, 
vam sentir aquesta comunió amb el 
món. Perquè Badal és lliure com un 
ocell, i escriu lliure, com els falciots, 
entre els núvols; només ens queda 
esperar que torni aviat a terra a fer-
se un altre niu de literatura. 

  || NATÀLIA CEREZO 

Badal va fer petit l’espai de La Centraleta en la presentació dels seus nous llibres. || J. M.

La Biblioteca Municipal Antoni 
Tort ha programat, per al primer 
divendres de desembre, dia 2, a les 
set de la tarda, una lectura drama-
titzada de fragments d’obres de 
teatre de Molière, el dramaturg, 
poeta i actor francès. Les obres 
s’inclouen al llibre Set comèdies i 
un ballet, traduït pel castellarenc 
Miquel Desclot. 

L’acte comptarà amb la  par-
ticipació dels actors i actrius Bet 
Tena, Sara Schkot, Marçal Porto-
lés, Joan Solé, Héctor Hernández 
i Mònica Mimó. A més, comptarà 
amb una introducció de les esce-
nes llegides, a càrrec del mateix 
Miquel Desclot. 

La importància d’aquesta tra-
ducció rau en diversos aspectes: 
El primer, el d’homenatjar Moli-

Recta final d’assajos 
amb textos de Molière

D’esquerra a dreta, Sara Schkot, Marçal Portolés i Hèctor Hernàndez. || CEDIDA

BIBLIOTECA | ACTE LITERARI

ère, un dels clàssics del teatre uni-
versal. Sembla sorprenent, doncs, 
que fins ara no s’hagi pogut llegir 
una traducció d’obres de Molière, 
tampoc en castellà. 

En aquest cas, i en català, es 
recullen set obres  i un ballet, qua-
tre d’elles en vers i tres en prosa: Les 
melindroses ridícules, El banyut ima-
ginari, El Tartuf, Don Juan, El misan-
trop, Amfitrió i El burgès gentilhome.  

Enguany, es commemoren els 
400 anys del naixement de Molière 
i, amb prou motiu, Desclot va con-
siderar que era de justícia recordar 
el creador de la comèdia moderna. 
Molière va escriure una trentena 
d’obres al llarg de la seva vida. “Si no 
de totes, encara es podria publicar 
un altre llibre com aquest, de ben 
segur”, deia Desclot.  || M. ANTÚNEZ

El passat dijous, 17 de novembre, L’Alca-
vot Espai Cultural va acollir una nova ses-
sió de S’horabaixa. Amb motiu de la cele-
bració dels cent anys del naixement i dels 
cinquanta de la mort del poeta Gabriel 
Ferrater, l’actor Jaume Madaula, acom-
panyat del poeta tortosí Albert Roig, va 
fer una evocació i un recita poètic.

Amb Els dies de la revolta feliç, Ma-
daula va fer present la vida i la perso-
nalitat de Ferrater, ara llegenda. Amb 
lectures i declamacions ben prepara-
des i acuradament interpretades es va 
aconseguir que l’espectacle de petit for-
mat sobre textos de Gabriel Ferrater 
In Memoriam, Cambra de tardor, Fi del 
món i Poema inacabat i els fragments de 
Bali Bonet i Posseït d’Albert Roig, arribés 
amb força al públic, molt atent en tot mo-
ment. Amb aplaudiments, els assistents 
van agrair la feina de Jaume Madaula.  

|| REDACCIÓ

Madaula sedueix l’assistència 

Jaume Madaula va recitar Gabriel Ferrater. || J. MELGAREJO

L’actor català va recitar la poesia de Gabriel Ferrater a L’Alcavot

L’ALCAVOT | CRÒNICA

Dissabte 19, l’Orquestra Infantil de l’Artcàdia va ser l’encarregada d’omplir de 
música la Biblioteca Municipal per celebrar Santa Cecília. L’orquestra està for-
mada per músics d’entre 7 i 11 anys amb diferents instruments: flauta travesse-
ra, violí, violoncel, guitarra, trompeta, piano, clarinet. El títol del conte d’enguany 
va ser La Mariona descobreix la iaia Sisca. I qui era la iaia Sisca?, es preguntava la 
Mariona. Era una dona que va dedicar la vida a les herbes remeieres. A través 
de la narració del conte, a càrrec de Maria Hernàndez, vam anar descobrint 
l’apassionant món de les trementinaires. La creació plàstica del conte, que n’és 
l’element protagonista i ens ajuda a donar vida a la història, va ser feta per Da-
niel Rocavert.  La sessió va ser tot un èxit de públic.  || REDACCIÓ

ARTCÀDIA | BIBLIOTECA MUNICIPAL

Artcàdia va celebrar Santa Cecília amb 
una activitat a la Biblioteca Municipal
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Aquest divendres, a les 21 hores, la 
cantautora de Lliçà de Vall Sandra 
Bautista actua al Calissó Cultural. 
Presentarà les cançons que formen 
part dels seus dos darrers discos, La 
casa de les mil olors (2017) i Trapezis-
ta (2019). “També algunes cançons 
que he anat llançant ‘a posteriori’ 
com a single”, diu Bautista. A més, 
també inclourà temes que formaran 
part del seu tercer disc, “i ja les vaig 
presentant perquè la gent pugui 
anar-les escoltant”. 

Bautista canta amb una barre-
ja d’estils, des del més llatinoamericà 
i brasiler fins a tocs més folk o jazz 
“perquè com a cantautora m’agra-
den molts estils diferents”. 

Va ser la guanyadora del Sona9 
2018. “No m’ho esperava perquè jo 
feia un any que m’havia llançat al 
món de la música, tímidament”. 
En aquest sentit, tenia cançons a 
casa i el productor li va suggerir que 
les pengés a la xarxa. “Amb aques-
tes cançons, que per a mi són molt 
lluny del que soc ara, em vaig pre-
sentar a aquest concurs”. Reconeix 
que va ser llarg i entretingut, que va 
haver de passar moltes fases i que, 
finalment,  entre tres finalistes, ella 
va resultar la vencedora. “A partir 
d’allà, vaig poder enregistrar el 
meu segon disc”.

Sandra Bautista cantarà al 
Calissó Cultural, divendres

Sandra Bautista actua al Calissó Cultural aquest divendres, a les 21 h. || CEDIDA

La cantautora va ser la guanyadora del Sona9 de l’any 2018

La cantautora va participar,  
cantant, al programa Preguntes Fre-
qüents de TV3, i també va interpre-
tar El cant de la senyera a la cloenda 
de la cerimònia de les Medalles d’Or 
de la Generalitat. “Em va fer molta 
il·lusió perquè aquell any es do-
nava medalla a Roser Capdevila, 
mare de les Tres Bessones, que 
tinc en estima”. 

Normalment, Bautista actua 
sola però també toca amb Barba-
rengui com a guitarrista, i a més, té 
una banda de quatre músics, amb qui 
toca per a sales més grans.

CALISSÓ | MÚSICA

L’artista canta tant en català com en 
castellà. Al primer disc, n’hi havia 
més en castellà; al segon, més en ca-
talà. “Ho faig segons la temàtica, no 
tinc una preferència, com em sor-
geix en aquell moment”. Reconeix 
que, arran del Sona9, va començar a 
escriure més en català. 

Les seves cançons parlen de per-
sones concretes i, sobretot, de fami-
liars. “M’és més fàcil parlar d’algú 
concret, ja sigui família o persones 
rellevants”. També té altres temes 
reivindicatius o que parlen, fins i tot, 
de la mort. 

 Marina Antúnez

Arriba la ‘Luxúria’ a 
l’Auditori Municipal

Diumenge 27, a les 12 h, la Federación 
Andaluza de Comunidades ha pro-
gramat, a l’Auditori Miquel Pont, un 
espectacle titulat Luxúria, a càrrec 
de la Companyia Internacional Bar-
celona Flamenco Ballet, una de les 
companyies de dansa de referència 
mundial, que transportarà el públic 
a una gala plena de glamur, on un ar-
tista triomfador coneix l’amor de la 
seva vida amb una mirada. El prota-
gonista s’endinsarà en un món fosc, 
de bogeria, ambició i solitud. 

En el marc del flamenc modern, 
aquesta proposta es pot qualificar 
de trencadora i versàtil, que reivin-
dica el flamenc tradicional i també 
innovador. La dansa contemporà-
nia, moderna, espanyola i flamen-
ca es fonen amb la música clàssica, 
jazz i flamenca.

Luxúria està dirigida per David 
Gutiérrez, que també s’ocupa de la di-
recció musical i la dramatúrgia, jun-
tament amb Paula Reyes, i de la co-
reografia, amb Tania Martín, Carlos 
Romero i Costi el Chato. Gutiérrez 
també serà un dels ballarins, amb 
Paula Reyes, Alicia Reyes, Andrea 
Amaya, Alba Soto, Claudia Marti-
nell, María Bardolet i Estefanía Maiz. 

La direcció escènica va a càrrec 
de Salvador Llorca i els músics són 
Albert Casas, Rafael Bueno, Jordi 
Centeno, Alberto Garrido, Rafael 
Palomares i Alejandro Martínez. 
A la interpretació, hi ha Montser-
rat Pons, i a l’equip tècnic, hi parti-
cipen Daniel Pellecin, Marcos Pri-
eto, Mauro Rizzo, Salvador Lloreca 
i producciones Gutierrez i Hokerty 
(vestuari).   || M. A.

La Federación Andaluza de Comunidades 
exhaureix les entrades per a l’espectacle

AUDITORI MUNICIPAL | FLAMENC

Moment de l’espectacle ‘Luxúria’, que es podrà veure a l’Auditori. ||  CEDIDA
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agenda del 25 de novembre al 4 de desembre de 2022

DIVENDRES 25
De 9.30 a 12.40 h i de 17.30 a 21.30 h - 
PROPOSTA
Construïm l’exposició 
“Només Sí és Si”
Escola Municipal de Persones Adultes 
Les Teixidores · Org.: Escola Municipal 
de Persones Adultes Les Teixidores

De 10 a 13 h i de 17 a 20 h - PROPOSTA
Per què el 25N?
Activitat de sensibilització
C. de Sala Boadella (al davant de 
la Biblioteca) · Org.: Regidoria de 
Feminisme i La Fàbrica

16.15 h - PROPOSTA
Cafè feminista
La Fàbrica ·Org.: La Fàbrica

17.30 h – TALLERS
Setmana de la Ciència
Més info: www.castellarvalles.cat/set-
mandelaciencia ç3 Org.: El Mirador 
Centre de Coneixement

19 h – MÚSICA
Jam Session a Torre Balada
Escola Municipal de Música Torre 
Balada · Org.: Escola Municipal de 
Música Torre Balada

19.30 h - PROPOSTA
Xerrada sobre la pedra seca
Carrer de la Mina, 9-11
Org.: Centre d’Estudis Castellar – 
Arxiu d’Història

20 h – TEATRE
El retorn
Esbart Teatral de Castellar
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

21 h - CINEMA
Slalom
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.:  Club Cinema Castellar Vallès i 
Regidoria de Feminisme

21 h – MÚSICA
Concert de Sandra Bautista
Calissó Cultural · Org.: Calissó Cultural

DISSABTE 26
10 h - TALLER
Taller de defensa personal
Inscripcions a l’a/e tothicapcastellar@
gmail.com o al tel. 649545803 (tar-
des) · Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Associació Tothicap
Hi col·labora: La Fàbrica

D’11 a 13 h - PROPOSTA
Xocolatada
Amb tiquet gratuït per compra superi-
or a 10 € els dies 25 i 26 de novembre 
al Mercat · Mercat Municipal
Org.: Mercat Municipal

11.30 h - CONTES
L’Hora del Conte infantil: El cargol i 
l’herba de poniol
A càrrec d’El Botó Màgic (Aspasim)
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

18 h – TEATRE
El retorn
Esbart Teatral de Castellar
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

18 h - ESPECTACLE
Stand-Up comedy científico 
Amb Big Van Ciencia. Entrades exhau-
rides · Sala d’Actes d’El Mirador
Org.: El Mirador 

20 h - MÚSICA
Nosaltres les dones
Amb Maria del Mar Bonet i Dani 
Espasa · Auditori Municipal Miquel 
Pont 
Org.: Ajuntament

21 h - MÚSICA
1254 Dies Tour, amb El Gordo de 
Minessota
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

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

DIUMENGE 27
9 h - PROPOSTA
Un Tomb per la Història: “La pedra 
seca a Castellar del Vallès”
Sortida des del Palau Tolrà
Org.: Centre d’Estudis Castellar – 
Arxiu d’Història

9.15 h – ACTE ESPORTIU
44è Cros Vila de Castellar - 33è 
Memorial Pere Hernández i 2n Cros in-
clusiu · Pistes Municipals d’Atletisme
Org.:  CAC

9.30 h - PROPOSTA
Sessió de ioga i esmorzar saludable 
al Puig de la Creu
Inscripcions a l’a/e arima.experien-
ces@gmail.com o al tel. 666701455 (a 
partir de 16 anys). Preu: 22 €
Lloc: El Puig de la Creu
Org.: Arima Experiences

12 h - ESPECTACLE
Espectacle  de dansa flamenca: 
Luxuria
Reserva d’entrades a l’a/e airesroci-
eroscastellarenc@gmail.com o al tel. 
669770954
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.:  Casa de Andalucía de Castellar 
del Vallès i Federación Andaluza de 
Comunidades

18 h - BALL
Ball a càrrec del Grup Sol de Nit
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Amics del Ball de Saló

18 h – TEATRE
El retorn
Esbart Teatral de Castellar
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

18.30 h - TEATRE
Sobretaula cultural: 
Náufragas habitadas
Amb la Cia. Les Kurtes. Teatre, tertúlia 
final i berenar amb les actrius
L’Alcavot Espai Cultural
Org.:  L’Alcavot Espai Cultural

19 h - CINEMA
Modelo 77
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.:  Ajuntament

DILLUNS 28
10 h – TALLER
Masterclass: Cos, art i moviment
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsdiversitatfuncional
Sala Bobines de La Fàbrica
Org.: Ajuntament i SonaSwing

19 h - PROPOSTA
Club de lectura de viatges Viatjar 
ben acompanyat: La vuelta al 
mundo en 72 días y otros escritos
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.:  Biblioteca Municipal Antoni Tort

DIMARTS 29
10 h i 12 h - TALLER
Taller: “Fes la teva farmaciola”
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsdiversitatfuncional
Sala Bobines de La Fàbrica
Org.: : Ajuntament

19 h - PROPOSTA
Cicles divulgatius: “Prematur”, a 
càrrec d’Àlex Bosch
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

20 h - PROPOSTA
Tertúlia literària en anglès Read and 
Chat: Girl with a Pearl Earring
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.:  Biblioteca Municipal Antoni Tort

DIMECRES 30
9.30 h - SORTIDA
Caminada saludable: Camina i fes 
salut · Sortida des de la porta del CAP
Org.: Ajuntament i Àrea Bàsica de 
Salut

18.30 h - TALLER
Taller de trencadís: “Elabora un so-
tagot amb un mosaic”
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsdiversitatfuncional
Taller 3 (El Mirador) ·  Org.: 
Ajuntament

DIJOUS 1 
11 h - PROPOSTA
Club de lectura Creu Roja Llegim 
amb emoció
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

11 h - TALLER
Taller de dansa integral
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsdiversitatfuncional
Sala Bobines de La Fàbrica
Org.: Ajuntament

19 h - ESPECTACLE
Monòlegs en temps de la sida. 6 mo-
nòlegs del text Cèl·lules T i simpatia, 
de Michael Kearns
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort i 
Regidoria de Salut

20 h - XERRADA
Xerrada: “Més flexibles, més feliços”
A càrrec de Jenny Moix. Inscripcions a 
www.castellarvalles.cat/activitatsdi-
versitatfuncional
Auditori Miquel Pont
Org.:Ajuntament

20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre: Les llen-
gües de l’Enric Larreula
A càrrec de Lletraferits: David Vila i 
Jessica Neuquelman
L’Alcavot Espai Cultural
Org.: L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 2 

A partir 17.45 h - PROPOSTA
Encesa dels llums de Nadal
Inici pl. Europa, batucada amb leds 
i parlaments a la pl. d’El Mirador 
(19.30 h) · Org.: Ajuntament, Comerç 
Castellar i Mercat Municipal      

19 h - PROPOSTA
Tarda amb Molière. Lectura drama-
titzada de fragments d’obres de te-
atre de Molière
Amb Bet Tena, Sara Schkot, 
Marçal Portolés, Joan Solé, Hèctor 
Hernández i Mònica Mimó, i introduc-
ció de les escenes llegides a càrrec de 
Miquel Desclot
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Org.: Biblioteca Municipal Antoni Tort

20 h - TEATRE
El retorn
Esbart Teatral de Castellar
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

21 h - CINEMA
La isla de Bergman
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: Club Cinema Castellar Vallès

21 h – MÚSICA
Jam Session amb Fan Music Club
Calissó Cultural · Org.:  Calissó Cultural

DISSABTE 3 
9.30 h i 10.30 h - TALLER
Taller familiar de màgia
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsdiversitatfuncional
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.: Ajuntament

11.30 h - CONTES
Once Upon a Time: Small exhibition of 
stories selected by the library
Activitat per a famílies amb infants a 
partir de 4 anys
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Org.: Biblioteca Antoni Tort, Ludoteca 
Les 3 Moreres i Idiomes Castellar

12 h - ESPECTACLE
Espectacle familiar de màgia amb 
David Valencia
Entrades a www.auditoricastellar.cat
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Org.:  Ajuntament

17 h - CINEMA
Encanto
Reserves a l’a/e laia.gonzalez@
creuroja.org  · Oficina Creu Roja (pl. 
Llibertat, s/n) · Org.:  Creu Roja

18 h - TEATRE
El retorn
Esbart Teatral de Castellar
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.:  Esbart Teatral de Castellar

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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18 h - TALLER
Teatre: La Bella i la Bèstia
A càrrec de TEB Vallès
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsdiversitatfuncional
Auditori Municipal Miquel Pont
Org.: TEB Vallès
Hi col·labora: Ajuntament

21 h – MÚSICA
Nit de boleros amb Silvia Ugarte
Calissó Cultural
Org.:  Calissó Cultural

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

DIUMENGE 4 

D’11 h a 13.30 h i de 17 h a 20 h – 
PROPOSTA
Obertura de l’exposició de pesse-
bres ‘Invents i descobriments de 
la humanitat’
Carrer Doctor Pujol, 26
Org.: Grup Pessebrista de Castellar 
del Vallès

12 h - TEATRE
Teatre familiar: La llàntia mera-
vellosa
Festuc Teatre · Auditori Municipal 
Miquel Pont ·Org.:  Ajuntament

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

18 h - TEATRE
El retorn
Esbart Teatral de Castellar
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Org.: Esbart Teatral de Castellar

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 25 CATALUNYA 
DISSABTE 26 CATALUNYA 
DIUMENGE 27 CASTELLAR 
DILLUNS 28 FENOY 
DIMARTS 29 EUROPA 
DIMECRES 30 BONAVISTA 
DIJOUS 01 CASANOVAS 
DIVENDRES 02 LLUCH 
DISSABTE 03 CASTELLAR 
DIUMENGE 04 YANGÜELA 

DEFUNCIONS 

“Emmurallar el propi patiment és arriscar-te que et devori des de l’interior.”
Frida Kahlo

POSTALS DE CASTELLAR 
 

Foto datada de la primera dècada del segle XX, al carrer Major, amb motiu d’una cantada de ca-
ramelles. A la imatge es pot observar una tartana al carrer i els camps de can Codina, la futura 
plaça Major. || AUTOR: DESCONEGUT || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Cantada de caramelles, dècada del 1910

penúltima

18/11/2022       
José Antonio Segarra Moya · 82 anys
19/11/2022    
Jesús Sampere Sanz · 64 anys
19/11/2022       
Esteve Piñol Trullàs · 79 anys
21/11/2022       
Feliciana Bono Sánchez · 82 anys
22/11/2022
Camila Campanón Baladón · 93 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

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 74 - 937 14 32 50

info@luxurybeauty.es

La revolució de la 
micropigmentació 

de celles

Recoma-
nació

A causa de malalties com el càncer, situaci-
ons d’estrès agut o una depilació excessiva, 
pot produir-se una important caiguda de 
cabell i desgavell en les nostres celles. Afor-
tunadament, aquest problema té solució: la 
micropigmentació, i a Luxury Beauty ofe-
rim aquest tractament totalment gratuït a 
totes aquestes dones valentes, les nostres 
amigues, filles, mares i companyes que llui-
ten contra el càncer.
La micropigmentació de celles consisteix a 
dipositar pigments en la zona que es desitja 
repoblar amb l’ajut d’una agulla d’una punta 
–per dissenyar els pèls– o de tres i cinc pun-
tes –per crear densitat i/o efecte d’ombreig.
És un tractament indolor en què els traços 
s’apliquen amb moviments fins que simu-
len dibuixar diminutes plomes. Amb aques-
ta tècnica, el pigment només penetra en les 
capes més superficials de la pell, oferint re-
sultats més naturals i amb una alta efectivi-
tat i durabilitat.

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 
3 Farmàcia Yangüela 937 145 289 · Torras,  · Farmàcia Europa  937 472 890 · Barcelona, 
78-80 · Farmàcia Castellar 937 203 825 · Ctra. Sabadell, 3
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la contra

Núria Farrús Gubern

Per a mi, l’obra 
‘El Papa’ és una 
gran oportunitat

Actriu

C
E

D
ID

A
Va començar a l’ETC. Va estudiar a l’Institut del Teatre 
i ha treballat tocant diverses tecles; com a actriu, cap 
de sala, regidora, taquillera. El 2 de novembre es va 
estrenar com a actriu d’‘El Papa’, al Teatre Akadèmia 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Soc entregada
Un defecte que no pots dominar?
Tinc mala llet
Una persona que admires?
Lluís Soler
El paper del teu somni?
Antígona, Medea, un de teatre grec
Quin plat t’agrada més?
Xai a la brasa
Una obra de teatre?
‘El mètode Grönholm’
Un llibre?
‘Océano mar’, d’Alessandro Baricco
Una pel·lícula?
‘L’eternitat i un dia’
Un viatge?
El Japó
Un racó de Castellar?
La plaça Vella
Un desig?
Ser feliç a cada moment

”

“

· Quan vas començar a fer teatre?
Vaig començar a l’Esbart Teatral de 
Castellar. Vam fer l’obra Groc Moliè-
re, dirigida per Ramon Falcó. També 
vaig fer un curs de teatre a l’ETC. I, 
com molts nens petits, jugava a fer 
teatre amb les veïnes, les cosines, etc.

· Vas estudiar per ser actriu?
Després de l’Esbart, vaig voler-me 
apuntar a l’Institut del Teatre, sí. El 
que passa és que a l’institut vaig tenir 
Felicitat Llop com a professora de filo-
sofia i em va fascinar. Aleshores, vaig 
voler estudiar filosofia com a hobby i 
teatre com a professió. Vaig començar 
estudiant filosofia a la UAB. Al segon 
curs, com que per entrar a l’Institut 
del Teatre havia de fer unes proves 
que duraven 15 dies, vaig decidir fer-
les, com qui fa un curs. Però vaig en-
trar. Així que vaig començar a l’Insti-

tut, compaginant-ho encara el primer 
any amb filosofia. Vaig fer els quatre 
anys a l’Institut del Teatre i després 
ja m’he dedicat a l’ofici. El que he fet 
moltes vegades com a actriu ho he 
compaginat amb feines de teatre de 
cap de sala, taquillera, regidora, etc. 
Això m’ha permès anar vivint, si hi 
havia mesos que no tenia bolos. Ja deu 
fer 25 anys, que m’hi dedico. 

· I què t’agrada més, la feina dar-
rere o dalt de l’escenari?
Pujar a l’escenari. Vaig enviar currí-
culums a tot arreu i em van trucar del 
Teatre Victòria per fer d’acomodadora 
i ho vaig agafar. En aquella època,  feia 
molts contacontes i m’ho podia com-
paginar, els contes eren a la tarda o 
al matí, i a la nit, feia d’acomodadora. 

· Com és, la feina darrere l’escena?
Allà vaig conèixer l’altra banda i m’hi 
vaig estar vuit anys i mig. Victòria i 
Poliorama eren la mateixa gent. Vaig 

estar al Poliorama acomodant. Pen-
sava que ho havia de deixar perquè jo 
volia ser actriu, però passats els anys, 
això també m’agrada, és una feina molt 
bonica. Conèixer la part tècnica, cap de 
sala, regidoria... El teatre és una cosa 
d’equip. Amb la pandèmia van caure 
tots els bolos i ningú et podia donar 
feina. Vaig veure una oferta com a 
cap de sala al Teatre Akadèmia i m’hi 
vaig presentar. Feia sis mesos que no 
tenia cap ingrés. 

· Formes part de la companyia El 
Vers Retrobat, quina és?
És una companyia que es dedica 
només al teatre de vers, dirigida per 
Pere Sagristà. Ell la va fundar, ja deu 
fer sis o set anys. La seva idea era for-
mar un planter d’Eòlia, on treballa, 
per fer una companyia amb gent jove. 
A poc a poc, va anar agafant gent de 
fora per fer teatre de repertori, amb 
diferents edats i diverses obres. Em va 
agafar a mi, i aquí seguim. Vam fer El 

misantrop a Dau al Sec, a Barcelona. 
El vers m’encanta. Amb Lluís Soler, 
amb qui ens coneixem de fa 18 anys, 
ja en parlàvem. Ell també és un apas-
sionat del vers i li preguntava coses. 
Amb El Vers Retrobat també he fet 
L’hostal de l’amor i ara estem prepa-
rant El Cid, de Corneille, un drama-
turg francès dels grans. 

· Has tingut ocasió de viatjar?
Últimament actuo a Barcelona. Amb 
una companyia escolar vam portar La 
casa de Bernarda Alba pel País Basc, 
Galícia, Madrid, Andalusia i València. 

· Com entres a l’obra ‘El Papa’?
El Teatre Akadèmia va decidir mun-
tar aquesta obra amb producció prò-
pia. Havien agafat Lluís Soler i Xavier 
Boada. Els papers secundaris eren 
dues monges i un assistent del Papa. 
El teatre havia fet una petita compa-
nyia d’actors joves, però es van adonar 
que el personatge de la monja és més 

gran. Meri Notario, gerent de l’Aka-
dèmia, va proposar al director artís-
tic que em fessin una prova i  vaig en-
caixar. Per a mi, l’obra El Papa és una 
gran oportunitat. Estic superfeliç. 

· Podrien obrir-se portes?
Hi ha un altre projecte amb una direc-
tora, a veure si l’agafen al TNC. Que 
jo sigui aquí també fa que al Nacional 
ens mirin amb uns altres ulls. 

· Quin gènere t’agrada més?
És curiós perquè em considero molt 
dramàtica però m’adono que amb la 
comèdia també funciono molt bé. 

· Què és La Central, a què per-
tanys?
És una agència d’actors. Si no ets co-
negut és millor tenir un representant. 
Els directors de càsting demanen per-
fils a les agències. També hi entra la 
publicitat, a mi no m’agrada gaire, 
però he fet algun anunci.  

 Marina Antúnez


