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Càritas Castellar 
recull tres tones 
d’aliments

GRAN RECAPTE  | P 03

Montse Rodríguez i Jaume Leiva es van emportar  
el premi en la categoria absoluta de la prova

Gran èxit del CAC 
en el cros de la vila

ATLETISME | P 13

Montse Rodríguez va liderar de manera contundent l’absolut femení del 44è Cros de Castellar i del 33è Memorial Pere Hernández, disputat a les pistes d’atletisme.  || A. SAN ANDRÉS
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tema de la setmana

Castellar del Vallès encendrà aquest 
divendres, dia 2 de desembre, els 
tradicionals llums de Nadal amb un 
acte coorganitzat per l’Ajuntament, 
Comerç Castellar i el Mercat Muni-
cipal, que enguany es desenvolupa-
rà en diversos espais. 

L’activitat començarà a les 
17.45 hores a la plaça d’Europa amb 
una xocolatada gentilesa de Casa 
Córdoba. A les 18.15 h s’iniciarà des 
d’aquest mateix punt una batucada 
amb leds a càrrec de la companyia 
Brincadeira. Es tracta d’un especta-
cle itinerant de carrer titulat Percu-
lights en què el moviment, el ritme i 
la percussió generen dinàmiques de 
llum i color a temps real, com a re-
sultat de fusionar el so dels tambors 
amb les noves tecnologies. 

Els membres de la companyia 
faran un recorregut molt visual que 
passarà pels carrers de Tarragona, 
de Jaume I i de Barcelona, l’avingu-
da de Sant Esteve, el carrer de Sala 
Boadella, la carretera de Sentmenat 
i, finalment, la plaça d’El Mirador, 
que aquest any acollirà l’acte final 
d’encesa de llums.

A la plaça d’El Mirador fun-
cionarà des de les 18 h el Bosc de 
Llum, una instal·lació interactiva de 
llum ideada per Eloisa López i Lluís 

Campmajó formada per diverses es-
tructures en forma d’arbre que les 
famílies podran decorar amb tubs 
lluminosos. Segons Campmajó, “el 
projecte, que és cosí germà de la 
instal·lació immersiva que es va 
col·locar l’any passat a la matei-
xa plaça, va néixer durant el con-
finament amb la voluntat que les 
famílies poguessin sortir i fer con-
juntament una activitat, com la 
tradicional decoració de l’arbre 
de Nadal”. 

El Bosc de Llum funcionarà fins 
a les 21 h, però abans, a les 19.30 h, es 
farà l’acte simultani d’encesa de tots 
els llums de Nadal de la vila. L’acte, 
que inclourà els parlaments oficials, 
es trasllada aquest any de la plaça del 

Castellar encén avui els llums de Nadal 
Aquesta tarda hi haurà 
xocolatada, batucada, 
un Bosc de la Llum i  a 
partir de les 19.30 h 
la tradicional encesa

  Redacció

rer Major i carrer de l’Església) amb 
els carrers de vianants (Sala Boade-
lla, Montcada i Hospital), l’avinguda 
de Sant Esteve (des de la plaça de la 
Llibertat en avall), el carrer de Bar-
celona, i la plaça d’Europa i entorns; 
també té una ramificació cap als 
carrers de Santa Perpètua i de Prat 
de la Riba (fins a la plaça de Catalu-
nya). L’altra ruta connectarà la car-
retera de Sentmenat, amb el Passeig 
fins a arribar als Pedrissos, passant 
també per la plaça de Cal Calissó. A 
més també s’ampliarà la il·luminació 
de la carretera de Sentmenat fins al 
carrer del Mestre Miró.

També hi haurà il·luminació 
nadalenca a les façanes del Jutjat i 
del Palau Tolrà, a la rotonda de Sant 
Feliu del Racó i a les urbanitzacions. 
A més, s’ornamentarà la rotonda 
d’entrada al municipi per la carre-
tera B-124, on figuren les lletres de 
Castellar del Vallès.

El conjunt d’il·luminació nada-
lenca funcionarà fins al 6 de gener. 
Com ja succeeeix des de fa anys, tots 
els llums de Nadal són de tecnologia 
led, cosa que suposarà un estalvi del 
consum i una millora de l’eficiència 
energètica. També es faran servir es-
tructures d’alumini reciclat i material 
biodegradable. A més, a la plaça del 
Mercat tornarà a lluir per quart any 
consecutiu un arbre de Nadal que no 
serà natural i que consisteix en una 
estructura il·luminada de cinc me-
tres d’alçària. 

Aquest any, a més, es col-
locaran avets al parc de Canyelles, 
Aire-Sol D, la plaça del Dr. Puig de 
Sant Feliu del Racó i Can Font, que es 
decoraran amb motius de diferents 
colors i que comptaran amb bústies 
perquè els nens i nenes puguin envi-
ar la carta als Reis Mags d’Orient.  

Mercat a la plaça d’El Mirador. Co-
incidint amb el moment del compte 
enrere, un muntatge musical estre-
narà una nova instal·lació lumínica 
que s’ha col·locat a la pèrgola d’El 
Mirador, just a sobre de l’escenari 
de la plaça, i que també ha estat dis-
senyada per Lluís Campmajó, amb 
enginyeria i software aportats per 
l’empresa Leds Control. Aquest nou 
element decoratiu, que funcionarà 
amb llums led de baix consum i la tèc-
nica de mapatge de píxels, quedarà 
fixada i podrà comptar amb diferents 
dissenys lumínics segons l’ocasió.

168 nous elements de llum

L’Ajuntament ha incrementat aquest 
any substancialment la il·luminació 

per crear ambient i promoure les 
compres al comerç urbà durant 
aquestes festes. Entre 2019 i 2021 
s’havien reforçat els elements, entre 
esferes, garlandes, estrelles, cortines 
i tires de llum, fins a arribar pràcti-
cament a les 300 unitats. Aquest any, 
augmenten en 168 els nous elements 
d’ornamentació de nova adquisició: 
104 garlandes, 16 cortines d’estrelles i 
espirals, 16 gotes de llum de diferents 
models, 11 llums suspesos en forma de 
canelobre, 11 llums en forma de gota 
i 10 cascades de forma ramificada.

D’aquesta manera s’incremen-
tarà el nombre de carrers decorats 
amb dos possibles recorreguts: un 
d’ells connecta el nucli antic (plaça 
Major, del Mercat i d’El Mirador, car-

Per quart any consecutiu, la plaça d’El Mirador llueix un arbre de Nadal amb una estructura il·luminada de 5 metres d’alçària. || J. MELGAREJO
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Voluntaris de Càritas Castellar i de l’escola El Casal recollint aliments a la porta d’uns dels establiments participants. || C. DOMENE

Cartell de La Marató d’enguany, dedicada a la salut cardiovascular. || CEDIDA

ENTITATS | COOPERACIÓ

La Marató es reactiva i batega a Castellar

El diumenge 18 de desembre La 
Marató dedicarà la 31a edició a 
les malalties cardiovasculars, la 
causa de mort principal als països 
desenvolupats i un dels problemes 
actuals de salut pública més rellevants.

Castellar, com cada any, 
s’ha volgut sumar a l’efemèride 
organitzant, amb la col·laboració 
d’una vintena d’entitats de la vila, 
diferents activitats per recaptar 
diners. Encara estan perfilant la 

programació de la jornada, però 
podem avançar que la plaça d’El 
Mirador acollirà activitats com una 
xocolatada, actuacions en directe 
amb la presència de Laia Rocabert, 
un tió gegant per als més petits i, com 
a cloenda, la representació d’un cor 
gegant bategant. 

De moment, ja s’hi han afegit 
les següents entitats: Acció Musical, 
ADF Castellar, AFA Puig de la 
Creu, Associació de Comerciants, 

L’entitat Càritas Castellar ha recollit 
3.080 kg d’aliments durant els dies 
25 i 26 de novembre, jornades que 
va tenir lloc físicament el gran 
recapte del Banc d’Aliments. Les 
set banyeres que es van omplir 
ja són al magatzem de l’entitat. 
“Hem començat a classificar 
els productes i durant aquesta 
setmana anirem fent els paquets. 
Els productes recollits aquest 
cap de setmana aniran a parar 
directament a famílies de Castellar 
i en tindrem per a dos mesos”, 
va explicar un dels voluntaris de 
l’entitat, José Luis Izquierdo. En 
aquests moments l’entitat atén 250 
famílies aproximadament, derivades 
de Serveis Socials. “Agraïm 
profundament la generositat 
de tots els castellarencs que hi 
han col·laborat amb les seves 

La vila recull 3.080 quilos en el Gran Recapte
Els aliments recollits 
es destinaran a les 
250 famílies de la 
vila que atén Càritas

donacions, ja sigui directament 
amb productes de primera 
necessitat o bé econòmicament”. 
I és que enguany, a la 14a edició, 
s’ha optat per un recapte mixt. A 
banda de la recollida a les portes dels 
supermercats, la ciutadania tenia 
l’opció de fer donacions monetàries 
a la línia de caixa dels establiments. 
“En diferents supermercats 
s’anava recordant per megafonia 
que qui volgués podia col·laborar 
deixant una aportació a caixa. 
Però la gent quan va a comprar, 
no sol donar 20 euros o 50 euros, 
sinó que deixa la xavalla que 
els sobra de la compra, per això 
amb aquest sistema nosaltres 
no recaptem tant”, va detallar 
Izquierdo. Una apreciació que 
comparteixen altres bancs dels 
aliments de Catalunya, que també 
han constatat que on s’ha optat per 
la donació d’aliments, el valor de la 
unitat és sensiblement superior al 
de la unitat de donació monetària. 
Recordem que les col·laboracions 
es poden fer als supermercats o a la 
web  www.granrecapte.com fins al 6 
de desembre.

Des de Càritas Castellar 
també volen agrair l’ajut dels 
diferents col·lectius de joves que 

SOLIDARITAT | SERVEIS SOCIALS

  Cristina Domene

Associació del Centre, Ball de 
Bastons, Ball de Gitanes, Castellers, 
Centre d’Estudis-Arxiu d’Història, 
Centre Excursionista, Club Tennis 
Castellar, Esplai Xiribec, Fundació 
Obra Social Benèfica, Unió 
Esportiva Castellar, Gegants ETC, 
Grup Il·lusió, Grup Pessebrista, 
l’Hoquei Club, La banda, Majorets, 
Pessebre Vivent de Sant Feliu, Suma 
Castellar, Suport Castellar, Swing 
Band i Teatrer@s.  ||  REDACCIÓ

han ajudat en la recol·lecta, com 
els alumnes de l’escola El Casal, i 
els de la UEC, i als Supermercats 
Aldi, Condis, Bon Àrea i Can 
Canyameres, que es van oferir a 
recollir els contenidors d’aliments 

a l’entrada dels seus establiments. 
“La col·laboració sempre és bona 
i estem molt agraïts. 

És previst que s’organitzi un 
altre recapte abans que acabi l’any, 
però des de Castellar, només en 

l’àmbit local, per a les famílies 
necessitades de la vila”, va avançar 
Izquierdo. Els bancs dels aliments 
estimen que la xifra recollida a la 
14a edició superaria amb escreix la 
de l’any 2021. 
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actualitat europa

La investigadora del CIDOB i perio-
dista del diari Ara Carme Colomina 
Saló va protagonitzar l’última ses-
sió de L’Aula, dimarts passat, amb la 
conferència L’Europa geopolítica. Com 
la guerra transforma la UE. Saló està 
especialitzada en la Unió Europea, 
en desinformació i política global, i 
és professora al màster de periodis-
me internacional de la Universitat 
Blanquerna-Ramon Llull, i al Col·legi 
d’Europa a Bruges. La convidada, a 
més, va ser corresponsal a Brussel-
les per a Catalunya Ràdio.

Així, Colomina va oferir una pa-
noràmica del nou escenari europeu 
que ha dibuixat la guerra a Ucraï-
na. La convidada va remarcar que 
s’ha accelerat el canvi en l’hegemo-
nia mundial, una lluita tripolar que 
de moment lidera la Xina. “Els EUA 
han perdut capacitat d’influència i 
de relat”, va dir. En l’àmbit comerci-
al, Colomina va apuntar que la Xina 
és una potència tecnològica i ha es-
devingut el principal soci d’Amèri-

ca Llatina, una oportunitat perduda 
per als EUA i la UE . La investigado-
ra sosté que la Unió Europea viu un 
canvi de model, “una transforma-
ció fruit de la vulnerabilitat, de la 
urgència”. Tot plegat, en àmbits com 
la dependència energètica, la crisi 
econòmica, la pujada de la inflació o 
la gestió de fronteres. “Han caigut 
tabús històrics de la UE com la mi-
litarització”. 

La periodista va fer referència 
a l’entrada de països neutrals com 
Finlàndia i Suècia a l’OTAN, la com-
pra d’armes per a Ucraïna amb fons 
de la UE  o l’auge de l’extrema dreta 
als governs i les institucions euro-
pees. “Vivim en crisi des del 2008. 
Viure en crisi és la nova normali-
tat. La financera, la migratòria, la 
pandèmia, diverses guerres...  Hi 
ha una crisi de confiança institu-
cional. El model de la UE està debi-
litat. Han sorgit forces polítiques 
que han sabut explotar aquestes 
pors”, va asseverar.  || ROCÍO GÓMEZ 

“Han caigut tabús 
històrics de la UE”

Carme Colomina en la xerrada de L’Aula, dimarts passat.  || J. MELGAREJO

L’AULA  | CARME COLOMINA

Als castellarencs i castellarenques  de 
més edat que han assistit a les prime-
res representacions d’El retorn a càr-
rec de l’ETC, centrada en les guerres 
i la seva conseqüència dins del con-
text del conflicte de Bòsnia i Herce-
govina, segurament els ha vingut a la 
memòria quan el 1995 –tres anys des-
prés d’iniciar-se la guerra–, es va ini-
ciar el moviment d’ajuda humanità-
ria Castellar Solidari. Durant quatre 
dies de Festa Major, es van recaptar 
2.460 quilos d’aliments que es van en-
viar a Bòsnia. També hi va haver do-
natius econòmics, que a finals de se-
tembre d’aquell any havien recollit 1,3 
milions de pessetes.

Tot plegat va ser la gènesi de la 
comissió ciutadana Castellar per Bòs-
nia, que va tornar a dur a terme una 
campanya de sensibilització i d’ajuda 
al poble de Bòsnia el Nadal del 1995 
anomenada Gas per a Bòsnia. La co-
missió va repartir 100 guardioles per 
diferents establiments per recollir di-
ners per sufragar les despeses de sub-
ministrament de gas a Sarajevo. Es 
van recollir 480.000 pessetes que, su-
mades al saldo acumulat en el compte 
bancari , va elevar la xifra a 900.000 
pessetes. La comissió de Castellar per 
Bòsnia, juntament amb el grup de tre-
ball per Bòsnia de la Lliga dels Drets 
dels Pobles de Sabadell, també va or-
ganitzar una recollida de cassets gra-
vats pels joves de Castellar per crear 
una fonoteca a l’Euroclub de Dobrin-
ja a Sarajevo.

Records de la guerra de Bòsnia
El conflicte dels Balcans va generar la solidaritat dels castellarencs

Rita Hyubens, que va ser vice-
presidenta de la Federació Catala-
na d’ONG i membre de la Lliga dels 
Drets dels Pobles, explica que “ens 
vam adonar que el conflicte pas-
sava al costat de casa i llavors va 
haver-hi aquesta onada de solida-
ritat  per respondre a aquesta situa-
ció”. Huybens constata que “hi havia 
ganes d’ajudar, però també hi havia 
un desconeixement dels hàbits  i on 
anava adreçada aquesta ajuda”.  A 
més,  d’una banda “veus la resposta 
de la gent i de l’altra, és necessària 
una logística que pugui respondre 
al que has posat en marxa”.

una família acollida cinc mesos

Abans de tot el moviment de soli-

EFEMÈRIDE | 30 ANYS

daritat que va començar a la Festa 
Major del 1995, Castellar va acollir 
durant cinc mesos –entre setembre 
de 1993 i febrer de 1994– una família 
bosniana de set membres, que havi-
en estat prèviament en un camp de 
refugiats de Split (Croàcia) durant 
un any i mig i un mes més a una casa 
d’acollida de Castellet i la Gornal. 

La falta d’ajuda de l’Ajuntament 
d’aleshores i de la Parròquia, tot i  
que un partit –ERC– els va oferir la 
seva seu, agreujat per la poca quan-
titat de diners recaptats en concepte 
d’apadrinaments, va fer que la famí-
lia acceptés una oferta del consistori 
de Castellbisbal, que els oferia una 
casa, a més de pagar la llum, l’aigua 
i la calefacció.  

L’antiga Nau 2 va ser el centre de recollida  a la Festa Major del 1995. || CASA DE LA VILA

  Jordi Rius
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Preocupació pel brot de bronquiolitis

Es preveu que el pic de l’epidèmia de bronquiolitis arribi aquesta setmana  || C. C.

Novembre s’acomiada amb un brusc 
descens de les temperatures i amb un 
repunt de les malalties respiratòries. 
En l’avantsala de les primeres festes de 
Nadal sense restriccions Covid, la inci-
dència de malalties respiratòries –so-
bretot en infants– col·lapsa els serveis 
d’urgències dels hospitals catalans. 

Una d’aquestes patologies és la 
bronquiolitis, una infecció respiratò-
ria que afecta sobretot els infants me-
nors de 2 anys. Segons la Societat Ca-
talana de Pediatria, la bronquiolitis és 
“la inflamació de les petites vies res-
piratòries del pulmó, els bronquí-
ols”. “Arran de la falta d’exposició 
a aquest virus durant la pandèmia, 
la població de 2 a 4 anys hi ha tingut 
menys contacte i també pot veure’s 
afectada”, subratlla el col·lectiu de pe-
diatres catalans. 

La bronquiolitis és causada pel 
virus VRS i els símptomes més fre-
qüents s’assemblen als d’un refre-
dat: mucositat nasal, febre o febrícu-
la i tos.  “Pot evolucionar a dificultat 
respiratòria si hi ha secreció que 
obstrueix els bronquíols. El nadó 

Augmenten les visites a urgències per aquesta infecció respiratòria que afecta nadons

  Rocío Gómez 

es fatiga i li costa menjar”, detallen 
des de la Societat Catalana de Pedia-
tria. Els nadons menors de tres mesos, 
els prematurs i els afectats per cardi-
opaties i alteracions de la immunitat 
tenen més risc de patir bronquiolitis. 
El pediatre infectòleg del Parc Taulí 
de Sabadell –hospital de referència de 
Castellar–, Valentí Pineda, puntualit-
za que en els majors d’un any els casos 
habitualment són menys aguts,  “qua-
dres catarrals i de bronquitis lleus”. 
L’infectòleg remarca que “la dificul-
tat respiratòria, que és el símptoma 

principal, comença a partir de les 
24 o 48 hores”. “Si redueix la inges-
ta d’aliments a la meitat i té fatiga 
i ofec, se li noten les costelles quan 
respira, cal que els pacients vagin a 
urgències”, explica Núria Cahís, pedi-
atra del Servei d’Urgències del Taulí, 
que constata que la majoria de casos 
es poden tractar amb atenció ambu-
latòria. Evitar contacte amb secreci-
ons respiratòries, rentar-se les mans 
freqüentment i evitar el fum del tabac 
al domicili són algunes de les recoma-
nacions del col·lectiu de pediatres. 

Des de la Societat Catalana de 
Pediatria informen que la malaltia 
té una durada de 7a 10 dies, i no té un 
tractament farmacològic efectiu sinó 
que es pot administrar tractament de 
suport per millorar la simptomatolo-
gia respiratòria i antitèrmic en cas de 
febre, sempre sota prescripció mèdica.

Concretament, segons el siste-
ma d’Informació per a la Vigilància 
d’Infeccions a Catalunya, la taxa de 
bronquiolitis supera el llindar epidè-
mic molt alt. La incidència ha pujat 
molt ràpidament i és de 1921 malalts 
per 100.000 habitants, mentre que 
fa una setmana era de 1465. En el cas 
dels menors de 4 anys, la taxa és de 477 
afectats per 100.000 habitants, gairebé 
un centenar més que el 2019.  La con-
fluència del brot de bronquiolitis per 
VRS, amb l’ascens de casos de grip i 
de Covid, ha col·lapsat el servei assis-
tencial. A tall d’exemple, a les urgènci-
es pediàtriques de la Vall d’Hebron, el 
63% dels ingressos són per bronqui-
olitis. A l’Hospital Sant Joan de Déu, 
centre de referència per als infants, els 
28 llits de l’UCI pediàtrica estan ocu-
pats per infants amb malalties respi-
ratòries i s’han desprogramat opera-
cions no urgents.   

SALUT | DONACIÓ SANG

El Banc de Sang i de Teixits de Ca-
talunya posarà en marxa una cam-
panya especial per Nadal amb una 
doble jornada de donació al Centre 
Excursionista de Castellar. Serà di-
jous 8 de desembre i el 5 de gener, 
de 10 h a 14 h. “Donar sang és fer 
l’amic invisible de veritat. Aquest 
Nadal fes l’amic invisible, dona 
sang”. Aquest és el lema de la cam-
panya, que recorda que cada dia es 
necessiten a Catalunya un miler de 
donacions de sang per atendre les 
necessitats dels pacients ingressats 
en clíniques i hospitals. “La sang no 
es pot fabricar i l’única manera 
d’assegurar-nos que tothom tin-
drà la sang necessària és la dona-
ció altruista. Durant el mes de de-
sembre, la donació baixa pel canvi 
d’hàbits de la ciutadania: vacan-
ces, dies festius, o per exemple 
les celebracions de Nadal”, ex-
pliquen des del Banc de Sang. Per 
agrair aquestes donacions, l’entitat 
ha elaborat un calendari d’advent al 
web donarsang.gencat.cat amb mis-
satges d’agraïment de persones que 
han necessitat sang, i també dades 
i altres curiositats sobre la donació 
de sang.  || REDACCIÓ

Campanya 
especial de 
Nadal al CEC

SALUT | INFANTS 
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EL MANIFEST UNITARI DEL 25N POSA EL FOCUS EN LES VIOLÈNCIES SEXUALS
L’Auditori va acollir la lectura del manifest del 25N, que es va centrar en les violències sexuals. L’acte 
va comptar amb la presidenta de Suport Castellar SM, Cristina Torras; la presidenta del Centre 
Excursionista, Carme Pelayo, i la vocal de Marxa Nòrdica, Maria Lluïsa Oliveres; la presidenta de 
Centre d’Estudis, Marina Antúnez, i la regidora de Feminisme, Àngela Bailén. || TEXT: R. G. / FOTO: Q. P.

MURAL I EXPOSICIÓ AMB MOTIU DEL 25N AL VESTÍBUL L’IES CASTELLAR 
L’Institut Castellar es va bolcar en la celebració del 25N amb diverses activitats. Els alumnes de 1r 
de batxillerat artístic van dissenyar un cartell per anunciar l’exposició fotogràfica que van elaborar 
els alumnes de 2n de batxillerat artístic i també per la a seva  participació en la 9a edició del concurs 
“Piula”, del Consell Comarcal. La resta d’alumnes van contribuir-hi creant textos per acompanyar 
les imatges. El centre va col·laborar amb la Biblioteca Municipal amb un recull de llibres i material 
audiovisual sobre aquesta temàtica. Finalment, els estudiants van preparar un espai, amb un petit 
mural, per expressar idees i emocions en relació amb la jornada del 25N. || TEXT: R. GÓMEZ / FOTO: CEDIDA 

MONÒLEG DE L’ACTRIU I ACTIVISTA FEMINISTA PAMELA PALENCIANO
Després de la lectura del manifest del 25N per part de les representants del teixit associatiu de Castellar, 
va tenir lloc el monòleg “No solo duelen los golpes”  a càrrec de Pamela Palenciano. L’espectacle, irònic, 
honest i punyent, es basa en l’experiència personal de l’actriu, comunicadora i activista feminista, que 
va viure una situació de violència masclista en una relació que va durar sis anys. ||  TEXT: R. G. / FOTO: Q. P.

ACCIÓ ESPONTÀNIA DELS ALUMNES DE L’IES PUIG DE LA CREU EN RECORD DE LES VÍCTIMES
L’Institut Puig de la Creu es va sumar a la jornada reivindicativa del 25N amb diverses propostes, com 
per exemple un mural   i algunes pancartes en què es podien llegir els lemes “Si ens toquen a una, ens 
toquen a totes” o “Ens volem vives”. Al mural es va recordar la figura d’algunes dones que han marcat el 
decurs de la història com Nefertiti o Frida Kahlo. Una altra de les accions més destacades a l’institut va 
ser una acció espontània, sense la tutela dels docents. Diverses estudiants de 3r i 4r d’ESO van penjar 
als passadissos cartolines en què es podien llegir el nom de les víctimes de violència masclista d’aquest 
2022, com mostra la imatge. També es va dur a terme un minut de silenci. || TEXT: R. G. / FOTO: CEDIDA

25N en imatges

LA CUP CRITICA LES POLÍTIQUES LOCALS CONTRA LA VIOLÈNCIA MASCLISTA
La CUP ha criticat durament les polítiques locals quant a violència masclista en l’àmbit de la prevenció 
i l’acompanyament de les víctimes. Segons la regidora i alcaldable Marga Oncins, “es tracta d’un 
problema molt greu que no es resoldrà col·locant un rètol lila a la rotonda de la Dona Acollidora”. La 
CUP acusa l’equip de govern de “política de façana” i considera que “s’ha avançat poc en aquests 
últims anys”. Asseguren que no s’han invertit recursos per implementar campanyes d’integració i 
conscienciació als centres educatius, ni s’han establert “protocols eficaços per detectar possibles 
casos de violència de gènere als equipaments públics i entitats”. La CUP sosté que “l’Ajuntament no ha 
impulsat res per combatre agressions masclistes més enllà de manifestos, denúncies i fotografies” i 
demanen un servei públic d’atenció i acompanyament a les víctimes”. || TEXT: R. G./ FOTO:  J. MELGAREJO

BEESAFE: NOVA APLICACIÓ PER A DISPOSITIUS MÒBILS PER PROTEGIR LES VÍCTIMES 
La policia local posarà en marxa al gener una app que permetrà a les víctimes de violència masclista 
tenir-hi via directa de connexió i alarma sense cap tipus d’intermediaris. Es tracta de l’aplicació 
gratuïta per a dispositius mòbils BeeSafe, que permet que les víctimes puguin demanar ajuda 
de manera immediata, en qualsevol moment, a la policia local. Només caldrà clicar el botó de la 
funcionalitat “Alerta de gènere”, i la policia rebrà en un temps màxim de 15 segons un avís que 
inclourà la geolocalització de la persona usuària, de manera que els agents podran fer el seguiment 
de la víctima en temps real. Serà la policia local qui coordinarà l’app i donarà, un cop estudiat el cas 
concret, accés a les persones a l’ús d’aquesta. Amb aquesta iniciativa, es pretén fer un pas més en la 
lluita per combatre la violència masclista i les situacions d’assetjament sexual. || TEXT I FOTO: L’ACTUAL



DEL 02 AL 08 DE DESEMBRE DE 2022 07

actualitatsetmana de la ciència

La ciència pot arribar a ser molt divertida

Helena González i Oriol Marimon jugant amb un nen dalt d’una tauleta a la Sala d’Actes d’El Mirador. || Q. PASCUAL

No és fàcil trobar una proposta que 
diverteixi per igual petits i grans, i 
que a sobre tingui un bon compo-
nent pedagògic. Però la Setmana de 
la Ciència de Castellar ho va acon-
seguir dissabte a la tarda a la sala 
d’actes d’El Mirador amb l’activi-
tat humorística Stand-up comedy 
científico, a càrrec de la companyia 
Big Van Ciencia, dedicada a la ci-
ència i la investigació amb l’objec-
tiu de transformar la comunicació 
científica en un producte atractiu  
per a tot tipus de públic. El recin-
te es va omplir d’infants que treien 
el cap gràcies a alçadors a les cadi-
res, acompanyats dels seus pares. 
Tots plegats van gaudir d’una acti-
vitat familiar ben divertida, que va 
servir de cloenda a les activitats de 
la Setmana de la Ciència que es van 
portar a terme durant tota la setma-
na a El Mirador.                  

Va ser una tarda plena d’ex-
periments amb petits voluntaris, 
lliçons sobre fenòmens científics 
i molts acudits. El duo de Big Van 
Ciencia, format per la biomèdica 
Helena González i el químic Oriol 

L’espectacle familiar de la companyia Big Van Ciencia va omplir la sala d’actes d’El Mirador dissabte a la tarda

 Guillem Plans

Marimon, dos veritables experts al 
servei de la divulgació i l’humor, van 
emmotllar els seus coneixements i 
els van farcir de comicitat perquè la 
sala entengués, per exemple, com 

actua la llum perquè puguem veure 
objectes o quins processos químics 
utilitzen per il·luminar-se peixos que 
viuen a 5.000 metres de profundi-
tat, com el melanocet de Johnson. 

El to dels científics de Big Van 
Ciencia és pedagògic, sí, però gens 
paternalista ni condescendent. Al 
contrari, tot i que el públic majo-
ritari són nens i nenes, el llistó del 

contingut és alt, els experiments i 
la complicitat que teixeixen amb el 
públic ajuda a fer-ho tot més com-
prensible.

A més a més, se saben guanyar 
el públic amb referències comparti-
des, com el mític “Que la força us 
acompanyi”, de Star Wars, trans-
versal entre pares i fills. O única-
ment als adults, amb una picadeta 
d’ull més gamberra per arrencar-los 
una rialla. Per exemple, com quan, 
enmig d’una de les explicacions cien-
tífiques en què parlaven sobre allibe-
rar endorfines, el científic Marimon 
es dirigeix als adults i els insinua 
que, “tenint en compte que és dis-
sabte...”, potser toca utilitzar-les. 

La interacció amb el públic 
és el motor de l’espectacle. Sem-
pre atents de cua d’ull a les reac-
cions dels més petits, els científics 
saben captar la seva atenció i gui-
ar-los quan, potser, alguna explica-
ció massa complicada se’ls escapa 
de l’enteniment. Ells són tan trans-
parents com els ous invisibles d’un 
dels seus experiments, i si s’avor-
reixen ho fan saber. No va ser el cas, 
Big Van Ciencia és el clar exemple 
que aprendre no és qüestió d’edat i 
que pot ser molt divertit. 
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El pes principal del ple de novembre va re-
caure en els temes urbanístics. Alguns ja 
eren coneguts i es tractava de continuar els 
tràmits però la principal novetat, aprovada 
per unanimitat, va ser l’inici dels tràmits 
d’un conveni urbanístic de l’Ajuntament 
amb Endesa per transformar l’espai de la 
carretera de Sentmenat, 112, en zona resi-
dencial amb un pes important de l’habitat-
ge protegit. Actualment, aquest espai, que 
té la façana decorada amb un mural de les 
Carnera en motiu del 8M, és una “antiga 
subestació transformadora d’Endesa 
en desús”, va detallar el tinent d’alcalde 
de Territori, Pepe González.

L’objectiu del conveni aprovat “és 
modificar la qualificació de la finca 
segons els usos predominants en l’en-
torn i que passi a tenir sòl residencial”, 
va dir González, el qual va recordar que 
d’aquesta manera “s’aposta pel creixe-
ment interior, reforçant el model urbà 
compacte que estableix el POUM”. El 
conveni també estableix que l’Ajuntament 
es farà càrrec de l’elaboració del planeja-
ment i del projecte d’edificació. A grans 
trets, l’actuació urbanística permetrà la 
construcció d’habitatges de protecció pú-
blica al sòl corresponent al 60% del sostre 
residencial, un 25% del qual, com a mínim, 
s’ha de destinar a habitatges amb protec-

Projecte urbanístic per  
a la finca d’Endesa a la 
carretera Sentmenat
El ple aprova per unanimitat la transformació 
d’aquest espai, en desús des de fa anys

ció oficial genèrica, i un 35% serà de pro-
tecció oficial específica. A més, la nova ur-
banització permetrà consolidar una nova 
façana que donarà a la carretera i elimi-
nar les mitgeres a l’interior de l’illa, que 
ara conformen dues finques. L’espai edi-
ficat d’uns 2.000 metres quadrats podrà 
incloure usos comercials a la façana de la 
carretera. El projecte que ara comença 
podria tenir totes les aprovacions perti-
nents en un termini de 18 mesos.

L’oposició va valorar positivament la 
iniciativa. El portaveu d’ERC, Rafa Homet, 
va qualificar-la de “bona notícia per a Cas-
tellar” perquè permet una “regeneració 
urbana” en un espai que va definir com 
“el gran elefant blanc de la carretera de 
Sentmenat, al bell mig del poble”. També 
va proposar que, “d’alguna manera”, es 
pogués protegir el mural fet per les Carne-
ra. L’altra intervenció per part de l’oposició 
va ser de la regidora de Junts, Esther Font: 
“Creiem que ja era hora de fer aquest con-
veni per donar una utilitat necessària a 
aquest espai amb un 60% de l’habitatge 
de protecció”.

L’apartat resolutiu del ple també va 
incloure un nou tràmit de la transformació 
d’usos d’unes parcel·les al carrer Itàlia que 
passaran d’industrials a comercials com-
patibles amb l’habitatge de l’entorn i que 
inclourà una nova rotonda a la Carretera 
B-124. ERC i Junts es van oposar coincidint 
força en el seu posicionament. 

 J.G.

MOCIÓ PER 
L’AMNISTIA    
Amb el vot en 
contra de Cs i 
l’abstenció del 
govern Junts va 
aprovar l’adhesió 
de Castellar 
al manifest de 
l’acord social 
per l’amnistia i 
l’autodeterminació 

MOCIÓ 
CONTRA EL 
MUNDIAL     ERC 
va poder aprovar 
la seva moció 
de condemna al 
Mundial de Qatar 

PRÒRROGA 
DEL PLA DE 
JOVENTUT    
L’equip de govern  
va aprovar 
prorrogar-lo un any

Una imatge del ple de novembre, celebrat dimarts passat a Ca l’Alberola. || L’ACTUAL

“La peça s’hauria de pensar conjunta-
ment amb el projecte de la Playtex per-
què és una oportunitat de treballar a 
banda i banda de l’entrada de Castellar”, 
va dir Homet (ERC), que també es va mos-
trar “preocupat” pels usos terciaris que pot 
acabar tenint l’espai. En aquesta línia, Pau 
Castellví (Junts) va dir que s’hauria d’ha-
ver abordat “de forma global com queda 
aquest entorn i no trosset a trosset”. La 
proposa finalment va ser votada a favor per 
l’equip de govern i Cs.

De la resta de debat polític del ple de 
novembre va ser destacable la moció de 
Junts contra “les ocupacions conflictives 
i delinqüencials”. Segons el seu portaveu, 
Pau Castellví, la proposta persegueix “im-
plementar processos per desallotjar im-
mobles ocupats il·legalment” i que ser-
veixen per fer “activitats il·legals com 
el tràfic de drogues o afectant la con-
vivència”. Junts, que va acceptar esme-
nes de l’equip de govern, la va poder tirar 
endavant i el regidor de Cs s’hi va sumar. 
ERC i la CUP es van mostrar crítics amb 
la proposta. Núria Raspall (ERC) va ar-
gumentar l’abstenció en la proposta per-
què “barreja conceptes i sembla que es 
volen encabir totes les ocupacions quan 

la immensa majoria són per manca de re-
cursos econòmics”. Marga Oncins (CUP) 
va mostrar-se radicalment contrària a la 
moció: “Estem en l’enèsim intent d’en-
durir el dret a la propietat, no el dret a 
l’habitatge, quan el que cal és expropiar 
els grans tenidors i defensar l’habitatge 
com un dret i no com un negoci”.

Per poc usual, també va destacar en 
aquesta sessió la intervenció del represen-
tant de l’associació de veïns del Balcó de 
Sant Llorenç, Octavi Candela, que havien 
presentat al·legacions contra els pressu-
postos de l’any 2023. L’al·legació va ser de-
sestimada amb els vots de l’equip de go-
vern i Cs i l’abstenció de la resta de grups. 
L’al·legació posava en qüestió que la per-
sona que exerceix de directora de serveis 
econòmics també faci d’interventora acci-
dental. “Hi ha una duplicitat de tasques 
que no compartim perquè considerem 
que hi ha conflicte  d’interessos”, va dir 
Candela. La tinent d’alcalde d’Economia Yo-
landa Rivera va recordar que l’al·legació no 
s’ajustava al que contempla la normativa, 
motiu pel qual es declarava nul·la. Sobre el 
contingut, Rivera va respondre que la llei 
preveu aquesta doble funció i que no hi ha 
una doble ocupació de llocs de treball. 
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Prop de 300 persones es van reunir 
dissabte, 26 de novembre, al parc de 
Canyelles en una trobada-vermut or-
ganitzada per l’agrupació política 
local Som de Castellar - PSC. La in-
tenció, segons van explicar, era per-
cebre les sensibilitats diverses de la 
gent i rebre informació respecte què 
vol la ciutadania ara que comença el 
camí cap a les eleccions municipals, 
que tindran lloc el maig del 2023. Hi 

Giménez: “Em presentaré 
a les properes eleccions” 

Ignasi Giménez anunciant que es torna a presentar a les eleccions. || Q. PASCUAL

L’alcalde vol encapçalar candidatura al consistori per cinquena vegada

havia un altre objectiu, però. Igna-
si Giménez volia fer un anunci res-
pecte el seu futur: “Us haig de dir 
una cosa important. Alguns es-
peculen que el senyor alcalde no 
es tornarà a presentar a les elec-
cions, i aquest acte era també per 
desmentir això. Em presentaré 
a les properes eleccions munici-
pals”, va afirmar Giménez.

L’alcalde de Castellar també 
va parlar del municipi i del projecte 
de Som de Castellar - PSC. “El nos-
tre és un partit obert, plural i no 

POLÍTICA | SOM DE CASTELLAR-PSC

demana cap mena de filiació polí-
tica a ningú, només que respon-
guin una pregunta, si volen  mi-
llorar el seu poble”, va dir davant 
el públic, entre els quals es trobaven 
molts regidors i regidores actuals i 
de mandats anteriors del partit local. 
També va reafirmar el compromís 
que té amb Castellar: “Si em com-
prometo, em comprometo a fons, 
em trobo amb forces, energia, il-
lusió i ganes, perquè sé que hi ha 
una sèrie de companys que estan 
treballant de valent”.

Finalment, Giménez va avançar 
que el projecte que vol encapçalar ha 
de servir per continuar transformant 
Castellar. “Em sembla que el mu-
nicipi s’està transformant, i sí, hi 
ha moltes coses que encara s’han 
d’anar millorant, però és veritat 
que en els darrers últims mandats 
s’ha fet una feina molt bona amb 
persones compromeses, regidors 
alguns i altres no. Tot això és el que 
fa que aquest projecte tingui sen-
tit i continuïtat”, va dir.

Els assistents van poder gau-
dir d’un refrigeri mentre intercan-
viaven opinions amb l’alcalde actual 
i altres regidors que formen part del 
projecte de Som de Castellar - PSC. 
“Aquest ha estat un mandat com-
plicat per la pandèmia, per això, 
recuperar aquests retrobaments, 
fan poble, fan comunitat”, va con-
cloure Giménez. 

  Cristina Domene

Ara Toca Castellar ha fet arribar diferents esmenes al PDeCAT de Cas-
tellar del Vallès, que formen part de les més de 80 que han presentat els 
quatre diputats del PDeCAT a Madrid. Dels 40 milions que el PDeCAT ha 
aconseguit per a Catalunya, 295.000 euros arribaran a Castellar del Va-
llès, després que Ara Toca Castellar traslladés al PDeCAT les propostes 
que creien que podrien millorar Castellar. En aquest sentit, s’ha aconse-
guit una partida de 235.000 euros per a la creació d’una àrea de servei i 
higiene al polígon de Pla de la Bruguera, que, segons detalla AraToca en 
una nota de premsa, respon a una reivindicació històrica d’ASEMCA per 
tal que els transportistes disposin d’un espai d’aquestes característiques.

D’altra banda, hi ha una partida de 60.000 euros que aniran destinats al
Futbol Sala Castellar perquè puguin consolidar i establir l’equip d’es-
port inclusiu (projecte que es comparteix amb la UE Castellar). A més, 
segons recorda Ara Toca, des del PDeCAT s’ha aconseguit que l’any 2023 
tot el transport per carretera (autobús) de titularitat estatal sigui gra-
tuït.  || REDACCIÓ  

La nova Junta directiva d’ASEMCA, la patronal castellarenca, s’ha re-
unit aquesta setmana amb l’alcalde de Castellar Ignasi Giménez  i la re-
gidora de Promoció Econòmica Anna Màrmol. La trobada ha servit per  
compartir  aspectes de conjuntura econòmica i també de mobilitat vin-
culats al municipi i els seus polígons.  || REDACCIÓ

ARA TOCA | PRESSUPOSTOS GENERALS DE L’ESTAT

PATRONAL | NOVA JUNTA

295.000 euros per a Castellar del Vallès

ReunIó d’ASEMCA amb l’alcaldia

BREUS
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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.

Quantes vegades des de la pandè-
mia heu sentit dir “Som uns privile-
giats”? I no per res. Ara que sabem 
que som 8.000 milions al planeta, 
suposo que quan es pren conscièn-
cia de l’enorme quantitat dels que 
arreu pateixen desatenció, malal-
ties, gana i fred, ansietat, dolor, so-
ledat i por... aleshores valorem mi-
llor el que tenim. Si és així, també 
notarem sovint un profund disgust 
en observar els qui malbaraten el 
menjar, l’aigua, la roba, l’energia i 
la vida, mentre no deixen de quei-
xar-se per tot, desagraïts. Com que 

Que bé que vivim!

 Josep Manel Martí S.

 Núria Raspall*

l ple de dimarts vam 
tenir l’oportunitat de 
debatre sobre una 
moció presentada pels 
companys de Junts per 

Castellar que portava per títol “Moció 
sobre les ocupacions conflictives i de-
linqüencials”.
Nosaltres ens vam abstenir, ja que el 
text de la moció barrejava, tant en la 
part expositiva com en la part dels 

A
Ocupacions i habitatge

continua a la pàgina 11

Feina, molt bona feina és la que van fer les castanyeres i castanyers el cap 
de setmana final d’octubre. Un equip molt ben avingut portat per la Maria, 
que a més va organitzar una tómbola amb molt d’èxit. Els resultats s’han 
acabat de veure aquesta setmana amb la recaptació de 1.774,90 € que ser-
viran a Suport Castellar per finançar un seguit d’activitats en benefici dels 
usuaris del Club Social.
Els estem molt agraïts! Mentre puguem comptar amb aquestes col·laboracions, 
els projectes en favor de la salut mental poden fer-se realitat.   || TEXT I FOTO: 

SUPORT CASTELLAR - SALUT MENTAL

Castanyada 2022

LA FOTO

Càritas Castellar agraeix profun-
dament la generositat de tots els 
castellarencs que, amb motiu del 
Gran Recapte d’enguany, han col-
laborat amb les seves donacions, ja 
sigui directament, amb productes 
de primera necessitat, o bé econò-
micament. Durant aquest cap de 
setmana proppassat s’han recollit 
3080 kg d’aliments que es podran 
donar directament a totes les fa-
mílies que estem atenent. 
Enguany hem d’agrair especial-
ment l’ajut dels diferents col·lectius 
de joves que ens han ajudat en la 
recol·lecta i, naturalment, als su-
permercats Aldi, Condis, Bon Àrea 
i Can Canyameres, que han estat 
els únics que s’han ofert a recep-
cionar els contenidors d’aliments 
a l’entrada dels seus establiments.

Gran Recapte 2022

 Càritas Castellar

vivim bé, ens sobra temps per per-
dre en les animalades de les xarxes 
o alimentant batalletes increïbles. 
I encara alguns, creguts i avarici-
osos, han estat estafats en inver-
tir els estalvis en criptomonedes, 
i fins es queden endeutats. Quina 
bogeria! Quins contrastos! I per 
què no ens deixem de confronta-
cions, que la política no ho és tot, 
encara que si és racional, consola, 
però si no, tot ho malmet, a veure 
si acabem l’any amb més sereni-

tat per poder pensar en els altres, 
qui sap si propers a nosaltres, que 
ho passen pitjor i els donem algu-
na alegria? I a la resta, una treva. 
El que està clar és que la vida i els 
que lluiten per ella segueixen de-
manant pas en aquesta vella Euro-
pa de narcisistes autocomplaents i 
egòlatres. Crec que hauríem de ser 
més conscients i conseqüents amb 
el que passa a la gent i a la natura 
del planeta, i segur que continua-
ríem vivint bé o millor.

acords a prendre, les ocupacions de-
linqüencials amb les ocupacions que 
es duen a terme per motius econò-
mics. I és que cal ser molt curosos a 
l’hora de fer servir les paraules, ja que 
no podem posar totes les ocupacions 
dins del mateix sac. És important dife-
renciar els ocupants econòmics, que 
són en la seva gran majoria famílies 
que no tenen cap altra opció, que han 
quedat abandonades pel sistema, que 
no poden accedir a un habitatge i que 
quan ocupen ho fan en immobles pro-
pietat de bancs i fons voltors, de les 
ocupacions que fomenten activitats 
delictives, que perjudiquen la socie-
tat i provoquen greus problemes de 
seguretat i convivència i que, sovint, 
acaben extorsionant els mateixos 
ocupants econòmicament, de mane-
ra que es converteixen en víctimes 
d’aquestes màfies.
És evident que no són el mateix i que, 
per tant, cal tractar-los de manera 
diferent. Quan aprovem una moció, 
estem aprovant una sèrie d’acords 
que deriven d’unes explicacions prè-
vies, i sempre es demana que se’n doni 
trasllat a les entitats i institucions que 
correspongui segons la matèria que 
es tracti. Per tant, entenem que no 
es pot aprovar un text que no acla-
reix conceptes, sinó que els barreja 
i distorsiona, perquè si aquest text, 
a més a més, demana que es modifi-
quin determinades lleis, hem de saber 
que les lleis no fan diferències i afec-
ten tothom per igual, sigui ocupant 
econòmic sigui màfia delinqüencial.
Compartim que cal lluitar contra les 
ocupacions delinqüencials i desti-
nar-hi tots els recursos i eines pos-
sibles, i compartim que sí, que ens 
calen més recursos per poder tre-
ballar per l’emergència habitacional 
des dels municipis. Per això, ha sigut 
des de la Generalitat que s’han pres 
mesures que pretenen canviar aques-
ta realitat. És des de la Generalitat 

Ja que estem en aquest món, al qual 
no hem demanat venir, procurem 
passar-ho el més bé possible dins 
del marc d’un comportament ètic 
com cal.
És difícil generalitzar la resposta, 
perquè el món l’ocupem persones 
de totes les edats. Però si tenim 
certa història personal per fet de 
viure podem plantejar-nos la pre-
gunta de si estem satisfets o no del 
que ens ha passat o ens està pas-
sant. O sigui, com tenim i s’inclina 
la balança del que ha estat bo i del 
que ha estat dolent.
Espero i desitjo per als meus famili-
ars, amics i coneguts, que la balan-
ça s’inclina a favor de la part posi-
tiva, sigui quina sigui la seva edat.
Convé arribar a la conlcusió que el 
temps esmerçat per viure ha estat 
aprofitat, venturós i satisfactori. Si 
fins ara no ha estat així, encara som 
a temps d’intentar redreçar-ho.

Gaudim de la vida?

 Antoni Comas
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opinió

o us costarà pas 
gaire endevinar on 
vaig veure plantifi-
cat aquest cartell. És 
fàcil adonar-se que no 

vaig fotografiar-lo ni en el guarda-
roba d’una sala de festes, ni tampoc 
a l’aparador d’una botiga de cotille-
ria parisenca, ni a l’entrada d’una 
església del dia que fa set, ni en el 
vestíbul d’una associació filatèlica, 
ni serigrafiat en la caixa de galetes 
metàl·lica on la tia Salvadora guarda 
quatre duros de plata de l’època d’Al-
fons XII... molt més simple tot ple-
gat: aquesta pancarta em va rebre, 
el proppassat dissabte, a l’entra-
da d’un camp de futbol d’Osona. Ni 
cal dir que una de les coses que em 
va cridar més l’atenció és la neces-
sitat peremptòria que tenim, mol-
tes vegades, de remarcar allò que 
és prou evident i que ja hauríem de 
tenir assumit. Si tal com es desprèn 
de les advertències, són els fills els 
encarregats de recordar aquestes 
deu regles elementals de conduc-
ta als pares, aquesta particulari-
tat potser comporta que hem estat 
nosaltres els que les hem oblidat i 
això és altament perillós: per natu-
ralesa hauria de ser just al contrari. 
Afortunadament i, a escala per-
sonal, no he hagut de passar per 
aquest tràngol concret. La meva 
filla, tot i ser sòcia de la Unió Es-

  Doncs això. || JOAN MUNDET

El cartell

N PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

“Tenim la 

necessitat 

peremptòria de 

remarcar allò que 

és prou evident”

ve de la pàgina 10

portiva Castellar des del dia que va 
néixer, pràcticament no m’ha acom-
panyat mai a futbol. He de dir en la 
seva defensa i per la seva salut emo-
cional, que amb aquesta decisió ha 
encertat de ple: s’ha estalviat més 
d’una i de dues enrabiades gratuï-
tes. El que no he pogut eludir algu-
nes d’aquestes dogmàtiques “estira-
des d’orelles”, descrites en el rètol, 
m’afecten a mi, si bé (i tot cal dir-ho) 
dins d’uns escenaris ben diferents. 
Tant és així que, en més d’una oca-

sió, m’he hagut d’aplicar jo mateix 
algunes d’aquestes 10 normes en 
moltes altres activitats que ben poc 
tenen a veure amb l’esport. Penso 
que sempre, sempre, és bo que algu-
na vegada hom ens recordi que tots 
els codis de conducta es poden arri-
bar a relaxar i fins i tot, donar-los, 
erròniament, com a superats. 
Vivim immersos en un aiguabarreig 
constant d’estira-i-arronsa estèril. 
Algunes vegades des de l’apodera-
ment (paraula que de tan ser repetida 

m’espanta) més innovador, i d’altres 
des del classicisme més ranci, estem 
orfes de valors i completament sords 
davant la crida d’un sentit comú que 
fins ens fa sentir incòmodes. Si llegir 
ens ha fet perdre l’escriptura, potser 
ens cal tornar a prendre aquells qua-
derns de cal·ligrafia i començar de 
bell nou... però no oblidem que aques-
ta proposta sempre ha de ser acolli-
da d’una manera recíproca i mai, 
mai, unilateral... allò que diuen: tant 
n’hi ha per donar com per vendre. 

 Ignasi Giménez *

m tornaré a presentar 
a les properes elecci-
ons municipals previs-
tes pel maig del 2023, 
no ho dubteu. Aquest 

E
Em presentaré a les 
properes eleccions 
municipals

és el missatge que m’omple d’orgull 
compartir amb tots els veïns i veïnes.
Dissabte passat, al parc de Canyelles, 
vaig tenir l’ocasió de fer una troba-
da amb molts convilatans i convila-
tanes de diverses sensibilitats, amb 
qui tenim el comú denominador de 
voler que la nostra vila segueixi evo-
lucionant des del progrés.
D’aquesta manera, inicio un camí que 
desitjo que ratifiqui la nostra agrupa-
ció política, Som de Castellar - PSC, 
amb el suport de tots els companys 
i companyes de projecte a la prope-
ra assemblea.
Continuar transformant el poble 
requereix el màxim compromís, i 
jo sempre que em comprometo, em 
comprometo a fons. Em trobo amb 
forces, energia, il·lusió i ganes, per-
què sé que compto amb un gran equip 
que està treballant de valent.
El municipi s’està transformant, i sí, 
hi ha moltes coses que encara s’han 
d’anar millorant, però és veritat que 
en els darrers mandats s’ha fet una 
feina molt bona amb persones com-
promeses, regidors alguns i d’altres 
no. Tot això és el que fa que aquest 
projecte tingui sentit i continuïtat.
No vull anar enlloc que no sigui aquí, 
a Castellar, al vostre costat, seguint 
fent poble.
Estic molt il·lusionat amb aquest 
nou repte i agraeixo tot el suport que 
estic rebent.
Endavant, compto amb vosaltres 
per fer el Castellar que tots volem.

*Alcalde

que s’ha impulsat la llei de control de 
preus de lloguer que ha de permetre 
millorar l’accés a l’habitatge a un preu 
més accessible i que, en el seu primer 
any d’aplicació, ja ha donat els seus 
fruits. O la llei stop desnonaments 
per forçar solucions de lloguer soci-
al enfront situacions d’emergència 
habitacional i d’ocupació amb les 
persones vulnerables. I ha estat des 
de la Generalitat que s’ha demanat 
que els pisos de la Sareb se cedeixin 
a la mateixa Generalitat com als mu-
nicipis per tal de poder ampliar els 
parcs públics i reduir les llistes de 
les meses d’emergència.
Entenem que cal seguir treballant 
des de l’òptica del dret a l’habitatge 
i, paral·lelament, potenciar la lluita 
contra les màfies i grups delinqüen-
cials. Seguim.

*Regidora d’ERC

#lactualesinformacio

www.lactual.cat

60.000 
visites web 
mensuals
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Divendres i diumenge passat, el Grup 
de la Pedra Seca del Centre Excursi-
onista de Castellar va participar en 
les activitats del Centre d’Estudis de 
Castellar - Arxiu d’Història de Caste-
llar  amb dues propostes, incloses a la 

Recorrent el paisatge de 
la pedra seca a Castellar

Membres del Grup de la Pedra Seca del CEC, guies de l’itinerari. || M.A.

Setmana de la Pedra Seca que promou 
l’Associació de Micropobles de Cata-
lunya i l’Ajuntament de Torrebesses, 
prenent el relleu d’Adrinoc, impulso-
ra del projecte de la Setmana de la 
Pedra Seca.

D’una banda, divendres 25, es va 
dur a terme una xerrada sobre la tèc-
nica de la pedra seca a càrrec d’un dels 
membres del grup, Joan Roura. L’ex-
plicació, acompanyada d’imatges, va 
ser molt interessant per a l’assistèn-
cia, i va tenir lloc al CECV-AH.

Diumenge 27, al matí, es va fer un 
itinerari pels entorns de Castellar per 
conèixer in situ part del patrimoni de 
pedra seca que tenim al nostre munici-
pi. També guiat per Joan Roura, i orga-
nitzat pel Centre d’Estudis, els més de 
40 participants van recórrer diversos 
indrets on el Grup de Pedra Seca ha 
restaurat diverses barraques i murs 
de pedra seca. També es va poder con-
templar el majestuós menhir, alçat pel 
grup, i situat a prop de Can Borrell. 
També es va passar per l’Albelló, la 
barraca del Rusiñol,  la de M. Dolors 
Cos i la del Pep, entre altres indrets. 
La sortida es va fer a les 9 h des dels 
Jardins del Palau Tolrà i va finalitzar 
al Centre d’Estudis amb una copa de 
cava i un vermut. || M. ANTÚNEZ

PATRIMONI | ‘UN TOMB PER LA HISTÒRIA’

El Mercat Municipal sortejarà 80 espatlles de pernil aquest Nadal. Per 
participar-hi, només s’ha de fer alguna compra del 2 al 21 de desembre 
i emplenar una butlleta. Aquesta ha d’estar degudament emplenada i 
s’invalidarà qualsevol butlleta estripada o sense tota la informació. Com 
més compres es facin, més possibilitats hi haurà de guanyar. El sorteig 
es farà el 21 de desembre a les 12 hores i l’entrega dels pernils tindrà lloc 
el 21, 22 o 23 de desembre al matí. Les persones guanyadores seran noti-
ficades per telèfon. En cas de no respondre la trucada, es trucarà al o la 
participant següent.   || REDACCIÓ

Coincidint amb el Dia Internacional de les Persones amb Diversitat 
Funcional, dissabte 3 de desembre, TEB Vallès presenta el seu ja tra-
dicional teatre musical. Enguany els usuaris i usuàries han preparat 
l’adaptació de La bella i la bèstia, han treballat en l’adaptació del guió, 
la decoració, la coreografia i la interpretació. L’Eva, que fa de senyo-
ra Potts, diu que ja està preparada: “Soc la tetera i canto la cançó 
principal, ‘Bella i bèstia són’”. El seu company David es mostra molt 
emocionat perquè és la seva primer obra: “Jo faig de forquilla. Estem 
assajant. Avui divendres és l’assaig general”. Per l’èxit que té cada 
any la proposta, les entrades ja estan exhaurides, però hi haurà una 
segona representació el dia 4 de febrer.   || CRISTINA DOMENE 

MERCAT | CAMPANYA DE NADAL

DIVERSITAT FUNCIONAL | ESPECTACLE

Sorteig de 80 espatlles de pernil

Tot enllestit per al teatre musical de TEB 
Vallès, enguany, ‘La bella i la bèstia’ 

BREUS

El Centre d’Estudis Castellar, amb la col·laboració del Centre 
Excursionista, van fer un itinerari i una xerrada centrats en la pedra seca
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Una UE Castellar que trenca rècords

Gairebé la totalitat dels 463 futbolistes es van donar cita sobre la gespa del Joan Cortiella. || A. SAN ANDRÉS

Tres temporades després, el Joan Cortiella 
va acollir la presentació de tots els equips de 
l’entitat, en què una de les novetats princi-
pals va ser l’equip inclusiu, creat juntament 
amb l’FS Castellar. Una trentena d’equips 
on s’integren 463 futbolistes van desfilar 
per la gespa, on els femenins i l’escoleta 
van gaudir del protagonisme de la jornada.

Tornar a veure el Cortiella ple és sem-
pre una bona notícia, ja que és sinònim de 
normalitat. I la jornada de presentació de 
la UE Castellar va reivindicar l’amor dels 
jugadors i jugadores per l’esport rei en la 
festa del futbol castellarenc, després de dues 
temporades sense poder-la celebrar. Sobre 
el terreny de joc van passar els 463 futbo-
listes que aquesta campanya formen part 
dels 32 equips de l’entitat, i que han crescut 
en número de manera meteòrica després 
del 2020, superant la difícil xifra dels 445 
de l’FS Castellar, amb què comparteix els 
13 del nou equip de futbol inclusiu.

Dissabte a la tarda va tenyir de blanc-i-
vermell l’estadi castellarenc, amb un espec-
tacle inicial per part de tot el futbol femení, 
després del qual es va presentar l’equip in-
clusiu format per 13 jugadors i que jugarà 
sota l’auspici dels dos clubs de futbol de la 
vila, la Unió Esportiva i l’FS Castellar, amb 
la presentació en societat d’una singular 
samarreta on llueixen els colors dels dos 
clubs en les dues meitats, escuts inclosos. 
Dani Ruz va ser el representant del club de 

  Albert San Andrés

FUTBOL | UE CASTELLAR

El club presenta 463 
futbolistes i el primer 
equip ho arrodoneix 
amb la 5a victòria 
consecutiva

futsal i juntament amb el president, Miquel 
Vilanova; l’alcalde de la vila, Ignasi Gimé-
nez; el regidor d’esports, Nakor Bueno, i el 
representant de la Federació Catalana de 
Futbol, Antonio Lao. Després de les desfi-
lades, els parlaments es van dirigir a la re-
cuperada salut del futbol després de la pan-
dèmia i del creixement del club, moment en 
què els i les integrants de l’escoleta van en-
trar fins al cercle central com a estrelles de 
rock amb un autobús completament negre 
i amb el passadís del primer equip. Futur 
i present d’una entitat amb 111 anys d’his-
tòria i que actualment viu un dels seus mi-
llors moments esportius.

el primer equip no falla

Posteriorment, el primer equip va enfron-
tar-se al Vic-Riuprimer, que arribava en 
cinquena posició. Víctor León va fer el seu 
cinquè gol de la temporada –el quart des 
del punt de penal– en el 20’. En la segona, el 
central Víctor Moreno (64’) es va estrenar 
com a golejador i el pitxitxi de l’equip, Car-
los Saavedra (78’), va fer el seu vuitè gol en 
10 partits, per arrodonir la festa del futbol 
castellarenc. Els dos juvenils Jordi Simón 
i Óscar Corbeto van tenir l’ocasió de jugar 
els últims 10 minuts de partit.

“Tres bones notícies en una: la pre-
sentació, molt important per al club, on 
s’està treballant molt bé. La segona és la 
cinquena victòria consecutiva del primer 
equip, que continua la dinàmica de joc i 
resultats, i la tercera és el debut a casa 
aquesta temporada de dos juvenils, amb 
la segona consecutiva del Jordi i el rede-
but de Corbeto a casa. Poder fer debutar 
jugadors de categories inferiors en el pri-
mer és la culminació d’una feina i un es-
forç”, va explicar el tècnic Santy Fernández.

L’equip és líder a quatre punts del 
Berga, mentre que el Puig-reig i Joanenc 
són a sis punts. 

Els conjunts de categoria infantil 
V i júnior VI del Club Gimnàstica 
Clau de Sol van participar en la final 
catalana de Conjunts de Tardor, 
que va tenir lloc al Palau d’Esports i 
Congressos Platja d’Aro (Girona). El 
júnior VI va aconseguir el segon lloc 

en la categoria 3 pilotes - 4 maces, 
darrere del CR Gavà. L’equip de 
júnior VI va ser el tercer millor 
en mans lliures, darrere del CG 
Tarragona i CR Barcelona, mentre 
que en la prova de 5 cèrcols, l’equip 
va acabar en sisena posició. 

Una plata i un bronze 
per als equips del 
Club Rítmica Clau de 
Sol a Platja d’Aro

La gran novetat de la tempo-
rada ha estat la presentació 
de l’equip inclusiu de futbol 
7, un equip que va ser el pri-
mer a saltar a la gespa du-
rant la presentació del club. 

Neix l’equip de 
futbol inclusiu

Aquest equip està format 
per la UE Castellar i l’FS 
Castellar, i la samarreta re-
flecteix aquest esperit, ja 
que la part esquerra té el 
blanc-i-vermell del futbol 
11 i la dreta, el taronja del 
futsal, amb els dos escuts 
dels clubs. Poc després, 
l’equip va debutar en par-
tit de la Lliga de la Federa-
ció Acell amb una victòria.
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Set victòries locals al 44è cros de la vila
Montse Rodríguez i Jaume Leiva s’emporten el premi en l’absolut, i Sergio Ballesteros i Paqui Valle, en la 2a Cursa Inclusiva

La 44a edició del Cros de Castellar i 
33è Memorial Pere Hernández dis-
putat a les pistes d’atletisme va dei-
xar un total de set victòries d’atle-
tes locals amb Montse Rodríguez i 
Jaume Leiva com a vencedors abso-
luts de la prova.

La temporada de cros és sem-
pre una de les atraccions principals 
de finals d’any, amb una modalitat 
en què es conjuguen la tècnica i la 
força i en què el Club Atlètic Caste-
llar es pot tornar a lluir organitzati-
vament i esportivament, una de les 
fortaleses del club castellarenc, que 
se supera en cada edició en aquestes 
dues facetes.

Si bé és cert que la coincidència 
amb diverses proves amb més renom 
com la Jean Bouin, el cros de Caldes 
de Malavella o el de Valls, entre d’al-
tres, fa minvar la presència a Cas-
tellar, en aquesta edició van ser un 
total de 296 atletes federats els que 
hi van participar, a més dels 13 que 
ho van fer en la segona edició de la 2a 
cursa inclusiva. Més de 300 atletes 
que van trepitjar alguna de les qua-
tre variants del circuit.

En la categoria absoluta, la gran 
protagonista va ser l’atleta màster 
Montse Rodríguez (CA Castellar), 
que va completar els 4.660 metres 
del recorregut amb autoritat i es va 
situar al primer lloc des mitjans de 
la primera volta, on va agafar la cap-
davantera i no va donar opció fins al 
final, de manera que va imposar-se 
en l’absolut (18:05) i en el màster A. 
Ester Cruz (JA Montcada, 18:14) i Eva 

 Albert San Andrés

La matinal de diumenge va deixar una quinzena de curses en el circuit de cros de Castellar. || A. SAN ANDRÉS

Palma (JA Berga, 18:18) la van acom-
panyar al podi.  Semblant va ser la 
cursa de l’experimentat Jaume Leiva 
(21:51), que l’excampió d’Espanya va 
dominar des de l’inici, cosa que li va 
permetre aconseguir una bona renda 
per completar els 6.990 metres del 
circuit en solitari. Redouan Roudaz 
(UA Terrassa, 22:18) i David Fernán-
dez (Ironwill Barcelona, 22:21) el van 
acompanyar als esglaons del podi.

Pel que fa als atletes locals, un 

total de set van ser els que van pujar 
al calaix més alt, de manera que van 
sumar un total de set victòries en les 
15 curses disputades. A més de l’abso-
lut femení, des de la categoria més pe-
tita, Bruna Campí va ser la més ràpi-
da en el sub-8, mentre que Saúl Corral 
i Marta Alba van monopolitzar el sub-
16. En sub-18, Paola Clermont era la 
més ràpida, i va repetir èxit doble en 
la sub-20 amb Jan Casamada i Berta 
López, aquesta última suma la sego-

na victòria en dos caps de setmana 
consecutius, després d’haver-ho fet 
la setmana passada al Cros Antonio 
Amorós de Santa Coloma.

La resta de resultats destacats 
van ser el segon lloc de Nico Rodrí-
guez en mini i Gerard López en sub-
10, amb un tercer. Iu Chamanell es va 
quedar a les portes del podi en sub-12, 
de la mateixa manera que Lluís Gar-
cía en sub-18. Laia Romero era ter-
cera en sub-18 femení i acompanya-

va al podi la guanyadora Clermont, 
mentre que en sub-16, el podi va ser 
completament verd, amb Irati Her-
nández i Marina Alcalde acompa-
nyant Marta Alba. En sub-20, Eric 
Haba era tercer al costat de Casa-
mada, i Ainhoa Roldán segona amb 
Berta López. Antonio Bono va aca-
bar segon en màsters A.

Un dels plats forts de la jorna-
da, per segon any consecutiu, va ser 
la cursa inclusiva, en què Sergio Ba-
llesta, Víctor Cozar i David Cano van 
ocupar les tres primeres posicions 
masculines, mentre que Paqui Valle, 
Daniela Gila i Manoli De la Torre ho 
van fer en categoria femenina. Arlet 
Durban, Aniela Gila, Ruslan Gurri, Is-
mael López, Edgar Pérez, Oriol Ro-
dríguez, Gemma Serra i Maite Velas-
co van completar la llista d’aquesta 
cursa.

Com és costum en aquesta 
cursa, el president del CA Castellar, 
en aquesta ocasió Fran Gómez, va 
lliurar un ram d’homenatge a una 
de les germanes de Pere Hernàndez, 
juntament amb el regidor d’Esports, 
Nakor Bueno. L’alcalde Ignasi Gimé-
nez va entregar els premis.

canvi de presidència

Pel que fa a l’actualitat del club verd, 
aquest dilluns a la tarda es va ratifi-
car l’entrada a la presidència de Fran 
Gómez com a nou màxim mandatari 
del Club Atlètic Castellar, que subs-
titueix en el càrrec Xavier Arderius. 
Gómez és un gran coneixedor del 
club, on fa més de 15 anys que exer-
ceix altres càrrecs de rellevància i vol 
continuar amb la línia ascendent del 
club en els últims anys. 



DEL 02 AL 08 DE DESEMBRE DE 2022 15

esports

L’FS Farmàcia Catalunya Castellar 
aconsegueix trencar la ratxa nega-
tiva de dues derrotes consecutives, 
amb una golejada d’escàndol al Va-
carisses per 1 a 8. Els de Darío Mar-
tínez aconsegueixen sortir de la zona 
de descens directe gràcies als punts 
sumats.

El Vacarisses, rival que va asso-
lir l’ascens de categoria la temporada 
passada en el mateix grup que l’FS 
Castellar, no ho està passant gens 
bé a Tercera Divisió. L’equip només 
ha aconseguit sumar quatre punts 
en nou jornades de Lliga i és el cuer. 
Tot i això, l’equip vermell va oposar 
força resistència a un Castellar que 
des del primer minut va anar a totes 
per la victòria contra un rival directe. 

Golejada per trencar la ratxa

Álex Martínez va ser l’autor del segon gol del partit a Vacarisses. || A. SAN ANDRÉS

L’FS Castellar fa vuit gols al Vacarisses i aconsegueix sortir del descens

FUTSAL | 3A DIVISIÓ

L’HC Castellar va sumar un 
empat a quatre contra el Bigues 
i Riells, un dels galls de la cate-
goria, ocasió aprofitada pel Sant 
Cugat per aconseguir empatar en 
el lideratge de la categoria.

L’equip va arrencar la sego-
na volta de la competició sumant 
un punt que els permet mantenir 
el coliderat, ja que després de la 
jornada de descans i d’aquest 
empat, el Sant Cugat iguala els 
16 punts dels granes i per avera-
ge –van guanyar el partit d’ana-
da per 5-3– els supera a la taula. 

Gerard Tantiñá, Jordi Vegas 
i Tato Homet amb un doblet van 
ser els golejadors locals, que tot 
i fer un bon partit no van acon-
seguir doblegar un equip al qual 
van superar en la primera jorna-

da de Lliga (2-3). El Bigues és un 
dels equips que també vol lluitar 
per l’ascens i ocupa la tercera po-
sició, amb tres punts menys que 
el Sant Cugat i el Castellar.

La pitjor notícia del partit 
va ser la lesió del capità, Ferran 
Garcia, que va patir una fractu-
ra nasal i estarà de baixa en els 
pròxims compromisos. 

Aquest divendres, l’equip vi-
sitarà la pista de la Garriga, que 
va aconseguir la primera victò-
ria de la temporada en aquesta 
jornada, després de golejar a do-
micili el Mollet (1-6). Tot i això, 
l’equip segueix cuer amb només 
quatre punts, i l’equip grana espe-
ra poder repetir la golejada acon-
seguida en la primera volta (7-3) 
al Dani Pedrosa.  || A. SAN ANDRÉS

Empat grana amb el 
Bigues i Riells (4-4)

La nota negativa del partit va ser la fractura nasal de Ferran Garcia. || A. SAN ANDRÉS

HOQUEI | 2A CATALANA

Tot i això, el marcador pot ser enga-
nyós, ja que els locals no van posar 
les coses gens fàcils.

Javi Hervás (3’), Álex Martí-
nez (11’) i David Mirapeix (14’) van 
fer marxar els visitants amb un con-
tundent 0-3 al descans, després de 
superar minuts complicats. En la 
segona, l’equip va rematar la feina 
després de reaccionar a l’1 a 3 local, 
amb cinc gols més d’Antonio Rosado 
(26’), Mirapeix (32’), Pau Clarà (33’ 
i 34’) i Marc Mas (38’), una victòria 
que els treu de sobre la llosa d’estar 
en posicions de descens.

“Estic satisfet amb l’equip i la 
victòria, ja que després de quatre 
jornades sense guanyar, aquests 
tres punts trenquen amb la dinà-

mica negativa en què estàvem en-
trant. El resultat pot enganyar 
una mica, perquè el rival va llui-
tar en tot moment, però en els mo-
ments clau vam estar encertats. 
En la segona va estar tot més con-
trolat, amb un plantejament més 
especulatiu, i ens va sortir rodó”, 
va explicar el tècnic Darío Martínez.

Amb els tres punts sumats, 
l’equip puja a la 12a posició, només 
un per sobre de les places de des-
cens, en què torna a caure el Parets, 
equip que la jornada anterior va su-
perar els taronges (3-6).

Aquest dissabte, el Mataró B 
visitarà el Joaquim Blume (20:30 h), 
un rival directe, ja que suma un punt 
més i els precedeix a la taula.  || A.S.A.
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El CB Castellar es complica la vida, només ha sumat una victòria en la temporada. || A.S.A.

BÀSQUET | COPA CATALUNYA

VÒLEI | FS CASTELLAR

El CB Castellar no aixeca 
el cap a Olesa (83-55)

Continua la mala ratxa de l’FS de vòlei

Vuitena derrota del CB Castellar en 
Lliga, cosa que condemna als d’Isi-
dre Travé a la penúltima posició, de 
manera que entren en descens di-
recte. Una caiguda lliure d’un equip 
que no aconsegueix aixecar el cap 
des de fa cinc jornades, quan van 
superar el CB Vilatorrada (101-87).

Aquesta vegada el Nou Bàs-
quet Olesa va ser el botxí, en un par-
tit en què va emportar-se la victòria 
per 83 a 55. Amb 28 punts de dife-
rència, aquest és el pitjor resultat 
d’aquesta temporada per als groc-i-

Com ja va passar la setmana passa-
da, els dos equips sèniors de vòlei de 
l’FS Castellar no van poder aconse-
guir la victòria en els partits de Lliga 
respectius. El femení va caure al tie-
break contra l’Alpicat, mentre que el 
masculí es va deixar els tres punts 
a domicili contra l’Alella.

Els dos equips taronges són 
nouvinguts en les categories res-
pectives i estan pagant el desgast 
just a meitat de la primera fase en 
dues categories molt més exigents 
que la temporada passada.

Les noies de David Fernández 
encara no coneixen la victòria des-

negres, que en cap moment del par-
tit van saber superar el domini local.

Ja en el primer quart, els lo-
cals van fer del tir exterior la seva 
millor arma i amb cinc triples van 
noquejar el Castellar, que no va 
funcionar des del perímetre, amb 
només un tir de tres a l’inici. Amb 
26-16, els montserratins van encar-
rilar un partit que al descans domi-
naven per 48 a 31.

Amb només quatre triples en 
tot el partit i un percentatge del 
20% (4 de 20), els groc-i-negres 

prés de vuit jornades disputades, 
però van fer un pas quan van acon-
seguir sumar un punt en la derro-
ta al tie-break contra l’Alpicat Vòlei 
Associació. Les taronges van caure 
per 2-3 (25-15/21-25/14-25/25-21/14-
16) en el primer partit de la segona 
volta, però gràcies al punt sumat 
van aconseguir igualar el seu pre-
decessor, el Vòlei Molins, que va 
perdre per 0-3 amb el CN Terras-
sa. El Vòlei Sant Esteve continua 
en el liderat de la categoria amb ple 
de victòries.

La mala ratxa de la secció es 
va ratificar amb la derrota per 3-1 Tot i la derrota, l’equip masculí conserva la quarta plaça al campionat. || CEDIDA

Sant Just - Sant Cugat 4-6
HC Castellar - Bigues i Riells 4-4
Mollet - La Garriga 1-6
Vilassar Descansa

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

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J11 2A CATALANA · GRUP 2-B · J08

UE Castellar 25 10 8 1 1
CE Berga 21 10 7 0 3
CE Puigreig 19 10 6 1 3
FC Joanenc 19 10 6 1 3
FC Sant Quirze V. 16 10 4 4 2
Vic Riuprimer REFO 14 10 4 2 4
At. Junior 13 10 4 1 5
CF At. Gironella 10 10 3 1 6
CF Voltregà 9 10 2 3 5
UD Taradell 6 10 1 3 6
UE Gurb 4 10 1 1 8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

PHC S. Cugat 16 7 5 1 1
HC Castellar 16 7 5 1 1
CHP Bigues i R. 13 7 4 1 2
HC Sant Just 7 7 2 1 4
Mollet HC 7 7 2 1 4 
CH Vilassar 6 6 2 0 4
UE La Garriga 4 7 1 1 5

Montsant - Sant Quirze 4-2
Arenys de Munt - Montcada 6-2
Vacarisses - FS Castellar 1-8
Vallseca - Floresta 1-4
Prosperitat - Parets 4-3
CN Caldes - Gràcia 7-9
Rubí - Unión 6-2
Mataró B - Sant Joan V. 5-5

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J09

CFS Montsant 21 9 7 0 2
S. Joan Vilassar FS 17 9 5 2 2
CN Caldes FS 16 9 5 1 3
Unión Santa Coloma 15 9 5 0 4
S. Quirze V. AEFS 15 9 4 3 2
Estel Vallseca 15 9 5 0 4
CFS Arenys de Munt 14 9 4 2 3
Rubí CEFS 13 9 4 1 4
CEFS Prosperitat 13 9 4 1 4
Olimpyc Floresta 12 9 3 3 3
F. Mataró CE B 11 9 3 2 4
FS Castellar 10 9 2 4 3
Gràcia FSC 10 9 3 1 5
Parets FS 9 9 3 0 6
CFS Montcada 9 9 2 3 4
CE Vacarisses 4 9 1 1 7

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

La Salle - Alpicat 73-81
Olesa - CB Castellar 83-55
CN Sabadell - Artés 83-66
Mollerussa - Vilatorrada 62-59
Vedruna - CN Terrassa 69-61
Lluïsos - IPSI 61-49
Molins - Espanyol Ajornat

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J09

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

CV Monjos 25 10 8 1 1
CEV L’Hospitalet 22 9 7 1  1
AEE I. Montserrat 17 10 4 3 3
FS Castellar 14 10 3 4 3
CV Alella 13 10 3 2 5
Aula Sant Martí 13 9 3 3 3
CV Roquetes 7 10 1 3 6 
CV Rubí 5 10 1 1 8

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J08

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 24 8 8 0 0
CN Terrassa 21 8 7 0 1
Vòlei Vilassar 13 8 4 1 3 
DSV Sant Cugat 11 8 2 3 3
Igualada VC 9 8 3 0 5
Alpicat Vólei 8 8 1 3 4
Vòlei Molins 5 8 1 1 6
FS Castellar 5 8 0 4 4

CB Alpicat   9 8 1
CB Artés   9 6 3
CB IPSI   9 6 3
Nou Bàsquet Olesa   9 6 3
Vedruna Gràcia   9 6 3
Lluïsos de Gràcia   9 5 4
CN Sabadell   9 5 4
SD Espanyol   8 5 3
La Salle Manresa   9 4 5
CB Vilatorrada   9 4 5
CN Terrassa   9 2 7
CB Mollerussa   8 2 6
CB Castellar   9 1 8
Bàsquet Molins   7 1 6

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

van fer un triple per quart i no van 
tenir opció de reacció amb la seva 
millor arma. En el tercer, el parci-
al de 19-13 va deixar pràcticament 
sentenciat el partit, que va iniciar 
els últims 10 minuts amb 67-44 al 
lluminós. No hi va haver reacció en 
l’última part i es va encaixar la der-
rota més dolorosa de la temporada. 
Marc Figueras, amb 10 punts, va ser 
el màxim anotador per als castella-
rencs. La segona victòria consecu-
tiva del Mollerussa contra el Vila-
torrada (62-59) els ha fet caure al 
penúltim lloc de la taula, una po-
sició, però, que encara pot empit-
jorar si el cuer, el Bàsquet Molins, 
guanya algun dels dos partits que 
té pendents contra el Mollerussa i 
l’Espanyol.  || A. SAN ANDRÉS

(25-20/25-22/21-25/30-28) de l’equip 
masculí de Rafa Corts. Els nois acu-
mulen tres jornades sense conèixer 
la victòria, en què només han sumat 
dos punts amb derrotes al tie-break.

L’equip va caure contra un rival 
directe, el CV Alella, que s’apropa 
a només un punt en la taula i fa pe-
rillar la quarta posició que manté 
l’equip des de la jornada anterior, 
amb un empat a 14 punts amb el ter-
cer, l’Institut Montserrat Gràcia. Si 
l’equip vol disputar la fase de promo-
ció i eludir la de descens, ha de clas-
sificar-se entre els quatre primers. 

 || A. SAN ANDRÉS
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L’associació Fun Music 
Club actua al Calissó 
Cultural aquest divendres

Les Jam Session continuen, amb èxit, 
al Calissó Cultural. Aquest divendres, 
compten amb la participació de Fun 

Music Club, una associació formada 
per músics castellarencs que dina-
mitaran l’activitat. La sessió s’inici-
arà, com és habitual, a les 21 hores. 
La setmana que ve, 2 de desembre,  
la protagonista serà Silvia Ugarte, 
que oferirà un repertori de boleros.

Cinema amb ‘La isla de 
Bergman’, a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont

Aquesta nit, a les 21 h,  el Club Cine-
ma Castellar del Vallès ha progra-
mat la projecció de la pel·lícula ‘La 

isla de Bergman’, a l’Auditori Mu-
nicipal. La cinta parla d’una parella 
de cineastes nord-americans que 
es retira a l’illa de Fårö, on va viure 
el cineasta suec Ingmar Bergman, 
buscant inspiració per escriure les 
seves properes pel·lícules. 

S’obren els pessebres a Castellar
El Grup Pessebrista de Castellar inaugura dissabte la 72a mostra centrada aquest any en invents i descobriments

El Grup Pessebrista de Castellar in-
augura la mostra de pessebres del 
2022 Invents i descobriments de la 
humanitat, aquest dissabte dia 3 de 
desembre, en un acte que requereix 
invitació, per qüestions de l’espai li-
mitat. Enguany es recupera una in-
auguració al mateix local, després 
que l’any passat es decidís ubicar-la 
a l’Auditori Municipal per qüesti-
ons de seguretat contra la Covid-19.

Com ja és habitual, s’ha previst 
l’assistència i parlaments de les auto-
ritats, amb l’alcalde Ignasi Giménez i 
la regidora de Cultura, Joana Borre-
go; del mossèn de l’església de Sant 
Esteve de Castellar, Xavier Blanco, 
i del president del Grup Pessebris-
ta de Castellar, Joan Juni.  

L’obertura dels pessebres al 
públic serà diumenge 4, a partir de 
les 11 i fins a les 13.30 h, i també de 
17 h a 20 h. Seguirà obert cada dis-
sabte i diumenge, fins al dia 22, i a 
partir d’aquest moment, serà obert 
cada dia de la setmana, els labora-
bles de 17 ah a 20 h, i els dissabtes, 
diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i 
de 17 h a 20 h. 

Com ja es va dir en el seu mo-
ment, enguany s’ha escollit una te-
màtica que ha sorprès molt la gent, 
i és que es podran veure diorames 
amb  les escenes bíbliques acompa-
nyades d’invents o descobriments de 
la humanitat com a temàtica. 

Hi haurà una mostra d’invents 
de diverses èpoques històriques. Des 
del papir o la impremta, fins al wifi o 

  Marina Antúnez

TV3 va visitar els pessebres del Grup Pessebrista de Castellar, diumenge passat, i va gravar una peça que s’emetrà properament.

l’escala d’incendis, passant la per la 
vacuna, la pólvora, la roda hidràuli-
ca, el telefèric, el telèfon, el calendari 
solar, el zepelí, el motor de combus-
tió dièsel, la xeringa mèdica, el rega-
diu, el telescopi, l’escriptura jeroglí-
fica, el ferrocarril i la ràdio. 

Els pessebristes, que ja en són 
més de 60, i entre els quals la pre-
sència de les dones és superior a la 

dels homes, aquestes últimes set-
manes han estat treballant frenèti-
cament per tenir-ho tot a punt. Tot 
i que sempre es comencen les cre-
acions ben d’hora, a finals d’estiu, 
acostuma a ser ara quan s’invertei-
xen més hores en finalitzar els dio-
rames pessebrístics. 

Aquest 2022 podran veure un 
total de 15 diorames, comptant el del 

pati, i també tres vitrines on s’inclou 
com a la resta l’escena bíblica i un in-
vent o descobriment de la humanitat.

Enguany, els visitants també 
es podran entretenir amb el Joc dels 
Paranys. En aquest sentit, a dins  de 
cada pessebre hi haurà un objecte 
que el visitant podrà buscar i que 
podrà anotar en un full, per com-
provar a la sortida si l’ha encertat.

visita de tv3

Un any més, la cadena catalana no 
ha volgut faltar a la cita pessebrista 
i és per això que, diumenge passat, 
el responsable habitual dels repor-
tatges al Grup Pessebristes de Cas-
tellar, el periodista Enric Oller, va 
visitar el local on els pessebristes 
estaven acabant d’enllestir els dio-
rames, en una setmana que acostu-
ma a ser força frenètica.

A diferència de l’any passat, 
quan TV3 va enregistrar els pesse-
bres ja finalitzats, enguany s’ha optat 
per fer-ho durant els dies de prepa-
ratius i últims retocs.

D’aquesta manera, l’audiència 
també podrà descobrir la cara B dels 
pessebres. El reportatge encara no 
té data d’emissió, tot i que serà emès 
properament al TN de la cadena. 

exposició al primer pis

Seguint la temàtica, al primer pis 
s’ha fet un recull de figures i invents. 
Es podran admirar figures de pes-
sebre que utilitzen diversos objec-
tes que són invents de la humanitat. 
Cada figura anirà acompanyada de 
l’invent o descobriment correspo-
nent i d’una breu explicació sobre la 
seva història.

Hi haurà figures del pessebre 
popular de la primera meitat del segle 
XX i també figures d’autor. Tant les 
figures com els objectes provenen 
del fons del Grup Pessebrista i de 
col·leccions particulars dels matei-
xos pessebristes de Castellar. 

L’exposició es tancarà definiti-
vament el dia 3 de febrer del 2023, co-
incidint amb la Candelera. 
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El retorn és el títol de la proposta te-
atral que divendres passat, 25, es va 
estrenar a l’Esbart Teatral de Caste-
llar. L’obra explica les conseqüències 
de la guerra de Bòsnia i Hercegovina 
a través de la veu de cinc testimonis, 
uns amics que es retroben acabada 
la guerra, i que són de diferents èt-
nies. Una d’elles ja no hi és, però hi 
ha la seva presència.  

El text és de Manuel Brugaro-
las, autor que diumenge 27 va assistir 
al col·loqui posterior de l’obra, també 
amb Sifa Siljic, una supervivent de 
la guerra de Bòsnia. La direcció del 
muntatge és de Ramon Falcó, veterà 
membre de l’Esbart Teatral de Cas-
tellar.  La interpretació va a càrrec 
de Jaume Clapés, Agnès Hernàn-
dez, Joan Romeu, Olga Torrents i 
Dolors Castells.

Les històries dels personatges 
teixeixen una realitat dramàtica, un 
passat tràgic. Perquè pel camí han 
perdut amics i familiars i han temut 
morir, fins i tot. Els centenars de 
morts escampats en ciutats arrasa-
des marquen, a les memòries d’al-
guns d’ells, la resta de la seva vida.

Els espectadors reben aquest 
missatge i entenen que la de Bòsnia 
podria ser qualsevol altra guerra. 
Perquè la tristesa, la ràbia, la impo-
tència, i altres sentiments, són sem-
pre conseqüència d’una guerra cruel 
i massa llarga. Durant aquest tràgic 
camí, els personatges han canviat, i 
han triat com volen encarar el seu 
present i el seu futur. I en aquest 
camí, en el retrobament, hi haurà 
posicions irreconciliables.

La posada en escena d’El re-
torn, que va caure per casualitat a 
mans del director Falcó, és impe-
cable. En ell trobem l’elegància de 

Les ferides després de la 
guerra de Bòsnia, a l’ETC

Joan Romeu i Jaume Clapés, durant l’actuació a  ‘El retorn’, a l’ETC. || J. MELGAREJO

L’Esbart va estrenar ‘El retorn’ amb èxit; repeteixen aquest 2, 3 i 4

saber fer les coses bé, de moure les 
escenes només just quan toca i d’es-
collir un escenari del tot idoni i molt 
útil perquè l’espectador entengui la 
posició de cada personatge que apa-
reix a escena.

En aquest sentit, l’escenogra-
fia és minimalista, però suficient. 
Una grossa heura al fons serveix 
per separar el món dels vius i dels 
morts, on Olga –ja morta– sent tot 
el que passa i, en un diàleg amb els 
vius, intenta aportar la serenor i va-
lentia a la resta de personatges, que 
no saben o no volen afrontar el que 
ha passat i que no acaben de decidir 
com volen viure. 

També, una mica més enda-
vant, un parell de taules i quatre ca-
dires. I dues espelmes. La resta, fons 
negre. Un escenari perfecte perquè 
el públic no es distregui i pugui parar 
atenció als diàlegs d’aquests perso-

ETC | ESTRENA

natges ferits. 
Edin, Marija, Olga, Milan i Da-

nica ens mostren les diferents cares 
d’una moneda que té un origen comú, 
més aviat dos. El lloc on van créixer i 
la guerra que els va destruir aquest 
lloc i, en conseqüència, la vida.

El text que escull Falcó és molt 
adequat, no només per posar llum a 
la guerra de Bòsnia i Hercegovina, no 
prou coneguda, sinó per com ens fa 
reflexionar sobre moltes altres guer-
res. Ara mateix, per exemple, amb la 
dissortada guerra a Ucraïna, i amb 
tantes altres encara latents. 

També posant èmfasi en les 
conseqüències d’aquestes guerres, 
que sovint ens deixen morts desapa-
reguts amb cossos encara perduts. 
No cal que marxem gaire lluny, a casa 
nostra mateix, encara tants morts en 
fosses comunes amb cossos que no 
s’han trobat.  

  Marina Antúnez La Biblioteca Municipal Anto-
ni Tort ha programat, aquest di-
vendres a les 19 hores, una lec-
tura dramatitzada de fragments 
d’obres de teatre de Molière, in-
clores al llibre Set comèdies i un 
ballet, traduït pel castellarenc 
Miquel Desclot. 

A l’acte, s’ocuparan de la 
recitació els actors i actrius de 
l’Esbart Teatral de Castellar Bet 
Tena, Sara Schkot, Marçal Porto-
lés, Joan Solé, Héctor Hernández 
i Mònica Mimó. Miquel Desclot 
farà la introducció de les escenes.

La cita literària vol homenat-
jar els 400 anys del naixement de 
Molière i, alhora, la valuosa tasca 
de Desclot amb la seva traducció, 
que posa a l’abast dels lectors una 
traducció en català d’un dels co-

La Biblioteca reviu 
Molière amb Desclot 

BIBLIOTECA MUNICIPAL | POESIA

Divendres s’ha previst la recitació de 
textos de Molière traduïts pel castellarenc

mediògrafs més importants de la 
història i un dels clàssics del teatre 
universal.  En català, doncs, Desclot 
ha recollit  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.  

Miquel Desclot va considerar 
que era de justícia recordar el crea-
dor de la comèdia moderna, i a més, 
tenint en compte la commemoració 
del 400 aniversari, i que no s’havia 
fet massa res enlloc.

Segons el traductor castella-
renc, Molière va escriure una tren-
tena d’obres al llarg de tota la seva 
vida. “Si no de totes, encara es po-
dria publicar un altre llibre com 
aquest, segur”, deia Desclot. 

 || M. ANTÚNEZ

El projecte del Teatre Akadèmia El Papa, amb la participació castellaren-
ca, a l’elenc interpretatiu, de l’actriu Núria Farrús i l’actor Marc Tresser-
res, finalitza les funcions el dia 4 de desembre. El muntatge compta amb 
la magistral actuació de Lluís Soler i Xavier Boada. L’obra està dirigida 
per Guido Tolonia.  || M. A.

TEATRE | CASTELLARENCS

Últim cap de setmana d’‘El Papa’
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La cantautora
mallorquina actua 
amb el pianista Dani 
Espasa en un concert 
ajornat des de l’abril

El Sant Jordi passat li va marxar 
la veu i no va poder tocar al nostre 
poble. Al concert de dissabte, però, 
la seva veu hi era plena i completa, 
amb unes paraules de disculpa per 
allò i amb unes cançons que adap-
taven, la majoria, poemes de dones 
o amb nom de dones. No li calia dis-
culpa des del primer moment, des 
que va entonar el primers versos, 
ja que tot el concert es desfilaria en 
bellesa de paraules i cançons inter-
pretades amb la valentia i força de 
la seva veu única. 

Darrere de la humilitat de les 
explicacions que donava a cada 
cançó, admirant i recomanant les 
poetesses, músics i poetes que les 
havien escrit, la presència de la can-

Una Maria del Mar 
Bonet immensa

MÚSICA | ‘NOSALTRES LES DONES’

DANSA | FLAMENC

tant, acompanyada per les melodi-
es al piano del seu músic amic i col-
laborador des de fa molts anys, Dani 
Espasa, va fer que el concert fluís 
com un encís. Perquè bruixes i va-
lentes ens va dir que eren les dones, 
i que “Nosaltres les dones som molt 
a prop de la terra, preguntem als 
ocells que esperen la primavera”, 
cantava adaptant el poema de la fi-
nosueca Edith Södergran que dona 
títol al concert i a la cançó que ja va 
incloure al disc Alenar (1977). 

Les projeccions estel·lars, so-
lars, de foc i de mar que van acom-
panyar el concert no eren pas més 
impressionants, i ara, que la veu 
amb què la mallorquina ens can-
tava des de l’escenari. I de com de 
bé es compenetrava la veu amb el 
piano d’Espasa. 

Va parlar-nos de poetesses com 
la mallorquina Maria Antònia Salvà, 
de qui va cantar cançons que havia 
adaptat al disc Jardí tancat (1981), 
va cantar “El país secret” de l’es-
criptor anglès Robert Graves, gran 
coneixedor de la mitologia i les de-
ïtats femenines, establert a Deià i 
referent per a músics i escriptors 
dels anys 70, cançó que va publi-

Maria del Mar Bonet a l’Auditori acompanyat del pianista Dani Espasa dissabte passat.  || Q. PASCUAL

car al disc Terra secreta (2007), i va 
adaptar al català a la poetessa ga-
llega Rosalía de Castro en la solem-
ne “Ombra negra”.

 Maria Mercè Marçal també 
va ser cantada, així com la precio-
sa “Teresa” d’Ovidi Montllor i “Epi-
grama” de Joan Salvat-Papasseit i 

música de Toti Soler. La cantant va 
tocar la guitarra i va picar de mans 
amb les seves “Dansa de la prima-
vera” i l’emotiva “Mercè”, inspira-
da en la seva mare. I més cançons 
d’altres inclouria com “Cançó de na 
Ruixa-mantells” de Miquel Costa i 
Llobera, “Dansa de l’amor” de Toti 

Soler i “Amor petit” de Joan Manu-
el Serrat. 

L’actuació de Maria del Mar 
Bonet va acabar entre reclams dels 
qui hi érem amb l’himne mallorquí 
“La Balanguera” de Joan Alcover. 
Immens el que va oferir Maria del 
Mar Bonet en aquest concert.  

La majestuositat del flamenc tradi-
cional, l’impuls de la innovació i una 
bona història que atrapa. La gran 
combinació, equilibrada i elegant, 
de l’espectacle de referència mun-

dial Luxuria va meravellar l’Auditori 
Miquel Pont, que diumenge al migdia 
es va rendir en aplaudiments. L’obra 
va ser traslladada a l’escenari per la 
Companyia Internacional Barcelo-

La majestuositat i la luxúria envaeixen l’Auditori
Barcelona Flamenco Ballet, convidada per la Federación Andaluza de Comunidades, va escenificar un espectacle universal

bogeria, ambició i solitud. La luxú-
ria que dona nom a l’espectacle de 
la companyia. Un espectacle molt a 
tenir en compte per la intensitat de 
les seves emocions, el seu estil únic 
i el tractament de temes profunda-
ment íntims i universals a la vegada.

A l’escenari, sota la coreogra-
fia de Tania Martín, Carlos Romero i 
Costi el Chato, van lluir també Paula 
Reyes (ajudant de direcció), Alicia 
Reyes, Andrea Amaya, Alba Soto, 
Claudia Martinell, María Bardolet 
i Estefanía Maiz. Tot plegat, amb la 
direcció escènica de Salvador Llor-
ca i els músics Albert Casas, Rafael 
Bueno, Jordi Centeno, Alberto Gar-
rido, Rafael Palomares i Alejandro 
Martínez. 

Amb la interpretació de Mont-
serrat Pons i a l’equip tècnic Daniel 
Pellecin, Marcos Prieto, Mauro Rizzo 
i Salvador Lloreca, producciones Gu-
tierrez i Hokerty (vestuari). Un equip 
coral i especialitzat al servei del pú-
blic. L’espectacle es va estrenar al 
prestigiós Sibiu International Thea-
tre Festival el 22 d’agost del 2021, un 
dels festivals d’arts en viu més des-
tacats del món.  || G. PLANS

na Flamenco Ballet, convidada per 
la Federación Andaluza de Comuni-
dades. Castellar va atraure membres 
d’entitats culturals andaluses d’arreu 
de Catalunya, que no es volien per-

dre la trobada ni el talent convocat 
de grans músics i ballarins. 

La companyia flamenca, aquest 
any, ha estat al Teatre Nacional de 
Kosovo, al de Sèrbia o a l’Òpera Na-
cional de Romania, representant el 
ballet flamenc de Barcelona per tot 
el món. Per això, va ser una gran sort 
que Castellar pogués tenir l’oportu-
nitat d’acollir l’espectacle, en què 
instruments, cant i ball van dina-
mitzar l’hora i mitja de durada de la 
funció. Els artistes van demostrar 
un gran domini del moviment, una 
combinació de dansa contemporà-
nia, moderna, espanyola i flamenca 
conjugades amb una fusió de música 
clàssica, jazz i flamenca. Un espec-
tacle 360 graus. 

Foscor a l’Auditori i un focus de 
llum centra el protagonisme a l’es-
cenari en David Gutiérrez, ballarí i 
director musical i de dramatúrgia. 
Ressonen els passos de ball, trepi-
dants, i la sala s’inunda d’aplaudi-
ments. L’espectacle segueix el fil 
argumental d’una història d’amor, 
que neix amb una sola mirada. Uns 
ulls captivadors que submergeixen 
el protagonista en un maldecap de 

El ballarí i director musical i de dramatúrgia de l’espectacle, David Gutiérrez, amb el cos de ball de la companyia. || Q. PASCUAL

  Emili Miró
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L’autor castellarenc Pere Bartrés 
acaba de publicar una nova novel·la 
del gènere de literatura fantàstica, 
Las figuras arcanas, de l’editorial Indie. 
S’inclou en un títol genèric, Los reinos 
conocidos i serà el primer dels dos o tres 
llibres més que podria tenir aquesta 
saga. De fet, Bartrés reconeix que ja 
està enllestint el segon volum. 

“Parlo d’un món pseudomedi-
eval, tipus ‘El senyor dels anells’”, 
apunta Bartrés. Dels gèneres que ell 
acostuma a llegir, el fantàstic és el 
que més li agrada. “També llegeixo 
novel·la policíaca i ficció històrica”. 
Apunta que sempre té al cap alguna 
història per explicar, “i aquesta té un 
component de misteri força impor-
tant”. Com a lector, tindrem coses per 
a esbrinar.

La seva anterior novel·la, també 
del gènere del fantàstic, es titula Jerik 
y la piedra de Milenas i estava pensa-
va per a un públic infantil i juvenil. 
“Aquest cop, és a partir dels 12 i 13 
anys i per a adults”. 

En aquest cas, no hi ha un perso-
natge principal sinó que és una obra 
coral: “Hi ha diverses històries, algu-
nes conflueixen, d’altres no, i hi ha 
una història principal, que és la de 
les figures arcanes”, apunta. Aques-

Nou llibre de Pere Bartrés

Pere Bartrés va visitar Ràdio Castellar per presentar ‘Las figuras arcanas’.  ||  L’ACTUAL

‘Las figuras arcanas’ és el nou títol de novel·la fantàstica del castellarenc

ta història és la que teixeix la resta de 
la trama, però també es poden seguir 
“personatges situats en diferents 
punts de la terra que he creat, i cada 
història té el seu misteri”. 

La història de les figures arcanes 
queda més o menys tancada en aquest 
primer llibre “però s’obren nous in-
terrogants”, que probablement es 
desvetllaran als següents llibres. Està 
ambientada a l’època medieval i s’ins-
pira en referents de Bartrés com Joe 
Abercrombie, “no explicant  del tot 
el món on viuen, sinó fent que el lec-

  Marina Antúnez

LITERATURA | LOCAL

tor s’esforci una mica, ho va desco-
brint a mesura que va llegint, i va 
lligant caps”.

Ha escrit la novel·la en castellà 
perquè és l’idioma amb què llegeix 
la literatura fantàstica. “I m’és més 
fàcil tenir al cap el vocabulari, hau-
ria de buscar recursos i quan escric 
no m’agrada parar-me”, aclareix. 
També escriu en català si ho fa en al-
tres registres.

El llibre ja es pot trobar a les lli-
breries de Castellar i a la pàgina web 
de l’editorial.

Amb 91 anys ha mort Jordi Garròs 
Sampere, un castellarenc emble-
màtic que havia generat més de 
50 anys de material fotogràfic del 
municipi. El seu fons arribava a les 
29.000 fotografies de Castellar, el 
seu motiu d’inspiració. Garròs, veí 
de la plaça Vella del nucli antic, pas-
sarà a la història del municipi per 
la seva sèrie “Castellar en imat-
ges”, un abundant material gràfic 
classificat que l’any 2011 va cedir a 
l’Arxiu Municipal i a la Biblioteca, i 
del qual es van arribar a editar vo-
lums de consulta. D’aquesta mane-
ra, els usuaris tant de la Biblioteca 

Un llegat de més de 29.000 
imatges de Castellar

Jordi Garròs en una imatge del 2011. || ARXIU

OBITUARI | JORDI GARRÒS

El 19 de novembre els Castellers 
de Castellar - Capgirats van ce-
lebrar el final de la temporada 
amb un sopar a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà, que va anar seguit 
d’una festa amb discjòquei ober-
ta a tot el poble. Ara els esperen 
dos mesos de repòs, fins que torni 
a començar la temporada al fe-
brer i aprofiten per fer balanç 
d’aquest any.

La junta tècnica valora posi-
tivament la temporada, tot i que 
no ha estat gens fàcil, sobretot, 
pel que fa al volum de gent,  tant 
als assajos com a les actuacions.

Després de l’aturada força-
da per la pandèmia de la Covid-
19 i d’una primera represa amb 

Els Capgirats fan 
balanç del 2022

  Redacció

CASTELLERS I BALANÇ

La colla celebra la incorporació de canalla 
però reconeix que la  pandèmia encara cueja

Pilar de 5 dels Capgirats. ||  CAPGIRATS

moltes restriccions i sense actu-
acions, ha costat recuperar l’em-
branzida que havia agafat la colla 
l’any 2019.

Els Castellers de Castellar, 
però, esten molt satisfets de les 
noves incorporacions que han tin-
gut i celebren haver pogut acabar 
la temporada amb sensacions po-
sitives,  ja que s’han assolit part 
dels objectius que es van propo-
sar a l’inici: eixamplar la massa 
social, recuperar un castell de 
gamma alta de 6 com és el 2 de 6, 
tornar a descarregar el pilar de 5 
i engrescar més canalla, una peça 
importantíssima per poder pro-
posar-se reptes més ambiciosos.

Els Capgirats també estan 
contents de la implicació de la 
colla en les activitats proposa-
des, com, per exemple, el sopar 
de final de temporada que van ce-
lebrar o els dinars que s’han fet 
després d’algunes de les actuaci-
ons castelleres.

De cara a la temporada que 
ve, l’any 2023, l’objectiu principal 
de la colla castellera és consoli-
dar la massa social assolida fins 
ara i, com cada any, incorporar 
el màxim de gent nova possible 
per poder muntar pinyes més 
completes i treballar estructu-
res més altes. L’any 2022 finalit-
za amb una bona sensació i amb 
l’esperança posada al 2023.

Municipal Antoni Tort com de l’Ar-
xiu Municipal tenen al seu abast un 
material ingent. De fet, durant molt 
de temps, van ser fotos procedents 
del seu fons les que nodrien la secció 
actualment batejada com a Postals 
de Castellar de L’Actual. Sense el seu 
llegat, no hi hauria testimoni fidel i ex-
haustiu de com eren les masies, els 
rellotges de sol, el riu, les xemeneies, 
els carrers, els comerços, les urbanit-
zacions, els paisatges d’un Castellar 
que ja no existeix o s’ha transformat, 
i del qual sempre en disposarem grà-
cies a una afició que va omplir tota 
una vida.   || REDACCIÓ

El dijous 24 de novembre, l’artis-
ta castellarenc Ivonis va presen-
tar a L’Alcavot la seva proposta 
musical, barreja de música elec-
trònica, guitarra i teclats. Ivonis 
compon i produeix els seus pro-
pis temes, i comparteix experièn-
cies amb altres artistes. El còctel 
cultural es va completar amb la 
poesia d’Enric Casasses. 

Dissabte 25 va ser nit de 
concert a L’Alcavot. La vetera-
na banda de pop-rock de Bada-
lona El  Gordo de Minnesota va 
demostrar que l’experiència és 
un grau. Després de molt temps 
sense poder actuar per la pan-
dèmia –1254 dies–, d’aquí surt el  
títol del  concert. Van oferir en 
acústic un recull de temes pro-
pis nascuts durant aquest perí-
ode de vacances obligades. Van 
barrejar temes propis nous amb 
temes més antics i amb versions 
d’altres autors. 

El diumenge 27 a la tarda, 
la companyia Les Kurtes, forma-
da per les actrius Laura Sabaté i 
Gemma Pellicer Solà, va presen-

Propostes teatrals i 
musicals, a L’Alcavot

Les Kurtes, a L’Alcavot. ||  CEDIDA

CRÒNIQUES | NOVEMBRE

tar una proposta teatral i literària 
basada en els textos de l’escriptora 
Mar Horno. Náufragas habitadas és 
un espectacle de teatre i de gest on, 
dues dones, en un espai indefinit, 
recorren un camí incert. Els tex-
tos de Mar Horno són el vehicle per 
explicar un món surrealista i oníric 
aparentment absurd.   || REDACCIÓ
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 02 a l’11 de desembre de 2022

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)
Organització: 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
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

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

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

21 h – MÚSICA
Jam Session amb Fan Music Club
Calissó Cultural
Organització: 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
Organització: 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
Organització: 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
Organització: Ajuntament

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

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

18 h - TALLER
Teatre: La bella i la bèstia
A càrrec de TEB Vallès
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/activitatsdiversitatfuncional
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: TEB Vallès
Hi col·labora: Ajuntament

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

22.30 h - BALL
Nit de ball a càrrec del duet 
Pentagrama
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: 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
Organització: Grup Pessebrista de 
Castellar del Vallès

12 h - TEATRE
Teatre familiar: 
La llàntia meravellosa
Festuc Teatre
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

12 h – PROPOSTA
Inauguració col·lectiva L’Alcavot
Exposició d’obres de diversos artistes
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

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

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

18 h – PROPOSTA
Taller de breakdance al Pati Obert
Espai Tolrà
Organització: Creu Roja Castellar

19 h – CINEMA
Mira cómo corren
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DIMECRES 7
09.30 h - SORTIDA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

DIJOUS 8
De 10 a 14 h - PROPOSTA
Campanya de donació de sang
Centre Excursionista de Castellar
Organització: Banc de Sang i Teixits

DIVENDRES 9 

21 h - CINEMA
Karaoke Paradise
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès i L’Aula d’Extensió 
Universitària per a gent gran

21 h – MÚSICA
Concert de Double AM
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 10 

17.30 h - ESPECTACLE
Espectacle de nadales i flamenc
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Casa de Andalucía de 
Castellar del Vallès

DIUMENGE 11 

7.30 h – PROPOSTA
57a Pujada del Pessebre a la 
Castellassa
Sortida: local del CEC
Organització: Centre Excursionista 
Castellar
*A les 9 h surten els que pugen des 
del Girbau

De 9 a 14 h - PROPOSTA
Curs d’iniciació a la marxa nòrdica
Castellar del Vallès
Organització: MNV Marxa Nòrdica 
Vallès

12 h -  BALL
Vermut swing amb Swingcopats i 
SonaSwing
Plaça Calissó
Organització: Calissó Cultural

12 h – PROPOSTA
Una de pallassos
Amb la Cia Pep i Tinet
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

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

19 h - CINEMA
L’emperadriu rebel
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

19 h - PROPOSTA
Plantada de l’arbre dels desitjos i 
encesa de l’estel
Sant Feliu del Racó
Organització: Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó

Teatre: ‘La llàntia meravellosa’
Diumenge 4  · 12 h · Auditori Municipal

Festuc Teatre presenta l’obra ‘La llàntia 
meravellosa’ aquest diumenge, a l’Audi-
tori Municipal.  Es tracta d’un espectacle 
de titelles i actors que parla dels desitjos, 
de l’acceptació i de l’amor que és capaç 
de sobrepassar les dificultats que ens 
presenta la vida. Un geni meravellós és 
capaç de concedir riquesa, bellesa, poder 
o fama. No obstant, es troba una nena 
que no anhela cap d’aquestes coses, sinó 
que la seva mare es curi d’una malaltia 
que pateix. La història ens farà qüestio-
nar si realment la llàntia serveix d’algu-
na cosa. La proposta està recomanada a 
partir dels 3 anys. 

Exposició de pessebres ‘Invents i descobriments de la humanitat’
Del 4 de desembre del 2022 fins al 3 de febrer del 2023
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Del 22 de desembre al 5 de gener, laborables a la tarda, de 17 a 20 h, i 
dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h 
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès

Exposició Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat. 
Recull de bibliografia
Fins al 10 de desembre · Biblioteca Municipal Antoni Tort

Exposició de treballs manuals de diferents entitats
Fins al 5 de desembre, de 9 a 20 h
Espai Sales d’El Mirador · Organització: Ajuntament

Gimcana de tions
Del 4 al 22 de desembre als comerços de l’Associació del Centre
Organització: Associació del Centre

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



DEL 02 AL 08 DE DESEMBRE DE 2022 23

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 02 LLUCH 
DISSABTE 03 CASTELLAR 
DIUMENGE 04 YANGÜELA 
DILLUNS 05 PERMANYER 
DIMARTS 06 CASTELLAR 
DIMECRES 07 CATALUNYA 
DIJOUS 08 YANGÜELA 
DIVENDRES 09 FENOY 
DISSABTE 10 YANGÜELA 
DIUMENGE 11 CASTELLAR 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“La discapacitat no et defineix; et defineix  com fas front als desafiaments que la discapacitat et presenta.”
Jim Abbott

@cerecin @josep.serra55 @tsegui
Pedraforca Ermita de Sant Jaume de Vallvert Albada encesa

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Al riu Ripoll podem trobar l’enigmàtic gorg del Diable, immortalitzat en aquesta fotografia. Al-
guns castellarencs són a la riba, un dempeus, els altres asseguts sobre les roques, amb les cames 
penjant sobre l’aigua. Pels vestits, sembla que es tracta de les primeres dècades del segle XX. || 

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

Gorg del Diable, principis del segle XX

penúltima

23/11/2022      

Maria Dolores López Delgado ·61 anys
23/11/2022       
Maria García Iniesta · 92 anys
24/11/2022   
Bonifacio Carreño Uroz · 77 anys
28/11/2022
Jordi Garròs Sampere · 91 anys

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

Julia López Ventura

Els experts no hem 
estat didàctics quant 
al canvi climàtic

Directora Regional per a Europa de C40 Cities 

C
E

D
ID

A
Des del 2015 viu a Madrid i dirigeix la secció d’Europa de 
C40 Cities, una fundació sense afany de lucre que assessora 
políticament i tècnicament una norantena de megaciutats en 
l’àmbit del canvi climàtic. Enyora la pau de Castellar i el mar.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
El sentit de l’humor 
Un defecte que no pots dominar?
L’autoexigència
Una persona que admires?
La meva mare
Quin plat t’agrada més?
La sopa de fredolics de l’àvia Carme
Un llibre?
Qualsevol de José Luis Sampedro
Un músic?
Ara, Izal. Sempre, Pavarotti
Una sèrie?
‘The Crown’
Una ciutat?
Istanbul
Un viatge per fer?
El sud-est asiàtic
Un racó de Castellar?
Les antigues piscines de Castellar 
Un somni?
Viure a prop del Mediterrani 

”

“

· Quina és la feina que desenvolu-
pa la fundació C40 Cities?
La va crear el 2005 l’alcalde de Lon-
dres Ken Livingstone, un gran am-
bientalista. Volia crear un grup de 
pressió als estats quan decidien per 
ells mateixos sobre temes relacionats 
amb el canvi climàtic. Es va crear jun-
tament amb altres alcaldes de grans 
ciutats del món. Les ciutats són les 
grans emissores de gasos amb efecte 
d’hivernacle però no tenen cap mena 
de poder de decisió. Disset anys des-
prés, C40 és un dels grups més cone-
guts pel que fa al suport de les grans 
ciutats contra el canvi climàtic. Tre-
ballem amb 96 ciutats i l’organització 
els dona suport des del punt de vista 
polític i des del punt de vista tècnic.    

· Què diries a les persones que 
són negacionistes del canvi cli-

màtic tot i les evidències?
Els diria que escoltin els científics. 
Afortunadament cada vegada hi ha 
menys persones que ho són. Consi-
dero que els experts hem sigut molt 
poc didàctics i no ens hem explicat 
bé.  De fet, en el meu cas, sempre faig 
servir la meva mare i la meva àvia 
com a espàrring i, si ho entenen, és 
que ho he explicat bé, perquè he fet 
servir un llenguatge més generalis-
ta i no tan tècnic. Ho hem d’explicar 
millor, i una cosa que ha funcionat 
molt bé és parlar dels beneficis de 
les mesures contra el canvi climàtic. 
Hi ha una gran confusió entre canvi 
climàtic, escalfament global i la qua-
litat de l’aire. 

· Quins són aquests beneficis?
Hem d’explicar bé que si ens allu-
nyem dels combustibles fòssils i pas-
sem a vehicles elèctrics, si aconse-
guim treure cotxes, elèctrics o no, 
del carrer per guanyar espai per als 

ciutadans, millorem la qualitat de 
l’aire i la salut de les persones, això 
es tradueix en menys morts deriva-
des de la pol·lució de l’aire, més espai 
per a aquelles persones que no uti-
litzen el cotxe, més espai per la gent 
més vulnerable com la gent gran i els 
infants... En les últimes dècades les 
nostres ciutats han estat construï-
des per als cotxes. Cal un canvi de 
mentalitat, explicar per què fem les 
coses, i no imposar-les.

· Canviar els hàbits de consum 
també és una de les estratègies?
El consum responsable és la gran 
frontera. A banda del Black Friday o 
les festes de Nadal hi ha molts cicles 
que ens tempten a consumir. La tor-
nada a l’escola, les vacances... El con-
sum responsable exigeix empoderar 
les persones amb coneixement, per 
explicar els beneficis d’un consum 
fet amb més lògica, que respecti els 
límits de la natura, i explicar la petja-

da ecològica que té tot el que consu-
mim. Hi ha iniciatives molt interes-
sants en aquest àmbit com l’estra-
tègia de circularitat d’Amsterdam. 
És important la gestió dels residus 
amb la filosofia que el millor residu 
és el que no es produeix. També és 
molt interessant el concepte de les 
ciutats de 15 minuts, de tenir tot allò 
que necessitem a 15 minuts caminant 
o en bicicleta.

· Les superpotències com la Xina i 
els EUA també hi tenen molt a dir.
Sí, i també l’Índia, Sud-àfrica i el Bra-
sil. Soc optimista perquè des que Joe 
Biden va arribar a la presidència dels 
EUA han passat dues coses molt in-
teressants. La primera llei que va 
signar va ser portar un altre cop els 
EUA a l’Acord de París. Una altra de 
les coses que han passat és la llei de 
la reducció de la inflació, és a dir, di-
verses mesures per donar suport a 
la societat nord-americana en l’aug-

ment del cost de la vida. En aques-
ta llei hi ha mesures per ajudar les 
ciutats a fer una transició verda. La 
Xina és un gran focus de treball per 
a nosaltres. Hi hem vist grans aven-
ços. S’ha compromès a descarbonit-
zar-se abans de 2060. Veurem.

· La teva feina t’ha portat a vol-
tar molt pel món. Quin ha estat 
el viatge que més et va marcar?
Vaig tenir la sort que amb 16 anys 
em van enviar als EUA, a casa d’uns 
familiars que vivien a Califòrnia, a 
aprendre anglès. Vaig passar d’un 
món que per a mi era conegut i segur, 
a un món molt consumista, individu-
alista, amb uns valors familiars dife-
rents, molt basat en la imatge. Vaig 
tornar sent una persona diferent i em 
va donar molta perspectiva. Un altre 
viatge va ser amb 22 anys, quan vaig 
marxar al Marroc a fer un volunta-
riat. Allà em vaig adonar que tenim 
més coses de les que necessitem. 

 Rocío Gómez


