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Moment de l’encesa dels llums de Nadal als carrers del centre de la vila i de l’arbre a la plaça del Mercat, divendres. || J. NIÑEROLALa directora castellarenca, a la dreta, amb l’actriu Anna Castillo.|| ELLAS COM

Anna R. Costa estrena 
la minisèrie ‘Fácil’ 
a Movistar Plus+
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L’Ajuntament de Castellar del  Va-
llès  ha millorat des d’aquest mes de 
desembre el servei de neteja viària 
amb la incorporació d’un equip ad-
dicional que recorre carrers i pla-
ces de la vila i que utilitza l’escom-
bradora d’aspiració.

El servei s’ha ampliat en 248 
jornades anuals, de manera que 
a partir d’ara permetrà cobrir no 
només la franja horària de matí 
sinó també totes les tardes de di-
lluns a dissabte.

L’equip que utilitza l’escom-
bradora està format per un conduc-
tor i un peó. El vehicle que utilitzen 
és dual, ja que neteja mitjançant el 
sistema d’aspiració i, com a novetat, 
s’utilitza d’aigua freàtica no apta 
per al consum domèstic.

La millora del contracte, ad-
judicat a FCC Medio Ambiente SA, 
respon a la necessitat de donar ser-
vei a diversos espais de carrers i 

El servei de neteja viària s’amplia a la tarda
D’aquesta manera, 
l’activitat s’ajusta a la 
necessitat de neteja 
de noves superfícies 
pavimentades

  Jordi Rius

una ampliació de contracte per in-
tentar cobrir aquestes zones amb 
un servei nou”, remarca el regidor 
d’Espai Públic, Pepe Leiva. L’ampli-
ació serà vigent fins a la finalitza-
ció del contracte amb FCC el juny 
del 2024. El servei de tarda es farà 
aproximadament entre les 13 i les 
19 hores. Leiva ha explicat que l’am-
pliació de la neteja viària a la tarda  
“era una necessitat que han detec-
tat els serveis tècnics de l’Ajunta-
ment, no tant ara a l’hivern, però 
sí més de cara a  l’estiu”.

Aquesta ampliació es va apro-
var en el ple del mes d’octubre i 
està xifrada en uns 117.000 euros. 
De fet, és la segona ampliació de 
contracte del servei de neteja amb 
FCC Medio Ambiente SA. La pri-
mera, també d’una quantitat simi-
lar i que també es va aprovar al ple 
d’octubre, ha estat incloure “dins 
del contracte la recollida porta a 
porta als comerços, un servei que  
ja estava funcionant a la nostra 
vila, però com a prova pilot”, es-
pecifica el regidor d’Espai Públic.  

En aquesta ampliació, el servei 
de  recollida porta a porta comerci-
al inclou l’Illa del Centre i els trams 
de carrers adjacents. 

places que s’han remodelat en els 
darrers temps, la qual cosa ha in-
crementat la superfície de paviment 
que hi ha a Castellar. “Hi ha hagut 

un augment d’espais després de 
diferents projectes que ha portat 
a terme l’Ajuntament de Castellar 
del Vallès. El que s’ha fet ha estat 

Dos operaris del servei de neteja viària al costat d’un vehicle escombradora utilitzant l’aigua per netejar.  || AJ. CASTELLAR

Una imatge d’arxiu del cartell que acredita Castellar com a membre de Viles Florides. || Q. P.

 VILES FLORIDES | DISTINCIÓ

Es renoven 
les 3 Flors 
d’Honor
El jurat de Viles Florides, el moviment 
impulsat per la Confederació d’Hor-
ticultura Ornamental de Catalunya 
(CHOC) ha atorgat recentment les 
Flors d’Honor 2022, els reconeixe-
ments als municipis que treballen per 
a la millora dels seus espais verds ur-
bans i enjardinats. Castellar del Va-

llès, que es va adherir al projecte el 
2020, ha renovat les 3 Flors d’Honor 
per part del jurat.

La distinció reconeix el treball 
del municipi en la millora i la promo-
ció d’espais verds urbans a través de 
la flor i la planta ornamental. El regi-
dor d’Espai Públic, Pepe Leiva, expli-
ca que “mantenir aquestes tres flors 
és un reconeixement a la feina feta 
i ens esperona a millorar per tenir 
un poble encara més bonic”.

En l’actualitat, 13 poblacions 
compten amb 1 Flor d’Honor; tenen 
2 Flors d’Honor 49 poblacions més; 
hi ha 74 poblacions, inclosa Castellar, 
que compten amb 3 Flors d’Honor, i 
finalment n’hi ha 19 que disposen de 

4 Flors d’Honor. Viles Florides és un 
moviment que vol mostrar i posar en 
valor la riquesa natural i paisatgísti-
ca del país mitjançant el reconeixe-
ment públic de tots aquells projectes 
d’enjardinament, ornamentació floral, 
mobiliari urbà i espais lúdics que, tant 
en l’àmbit públic com privat, esdevin-
guin un exemple a seguir.

Amb la incorporació al projecte, 
Castellar és objecte d’una avaluació 
anual de l’estat general de l’enjardina-
ment i els espais verds i de les actuaci-
ons, així com d’activitats i programes 
que s’hagin dut a terme que potenciïn 
els espais verds com a atractiu turístic 
i de dinamització comercial.

 ||  REDACCIÓ

VIA PÚBLICA | MEDI AMBIENT
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Es renova 
l’adhesiu 
per a la 
zona blava
L’Ajuntament enviarà per carta, 
aquest mes de desembre, el nou 
adhesiu de la tarifa especial de 
zona blava als titulars de 12.600 
vehicles empadronats al muni-
cipi. El distintiu serà vàlid de l’1 
de gener del 2023 al 31 de de-
sembre del 2025 i permetrà als 
usuaris que el tinguin continuar 
gaudint de mitja hora d’estaci-
onament gratuït de zona blava. 
Aquesta modalitat de tarifa, que 
es va posar en marxa l’abril del 
2012, s’adreça exclusivament a 
les persones que estan al cor-
rent de pagament de l’impost 
de circulació. Per tal de poder 
gaudir de la mitja hora d’apar-
cament gratuït, els benefici-
aris han d’enganxar el distin-
tiu a l’interior del parabrisa 
del seu vehicle, de manera que 
sigui visible des de l’exterior. 
Cada adhesiu du imprès el nú-
mero de matrícula, de mane-
ra que només el pot utilitzar 
pel vehicle que correspongui. 
Cal recordar que els usuaris 
d’aquesta tarifa han de dipo-
sitar a la màquina expenedora 
un import mínim de 30 cèntims 
d’euro, que permet l’estaciona-
ment durant 15 minuts. Per tant, 
els 30 minuts gratuïts s’afegei-
xen al temps d’estacionament 
que figura en el tiquet de la zona 
blava.  || REDACCIÓ

VIA PÚBLICA | MOBILITAT
INFRAESTRUCTURES | CONSELL D’ALCALDIES

El nou responsable de la Conselleria 
de Territori, el sabadellenc Juli Fer-
nàndez (ERC), té clar que la solució 
per a la mobilitat dels Vallès passa 
per prioritzar la connexió de la Ronda 
Oest amb la B-124 entre Castellar i 
Sabadell per afavorir la sortida dels 
castellarencs i castellarenques a la 
C-58, connectant amb la rotonda de 
Can Deu de la Ronda Oest. Així ho 
va manifestar el conseller dijous de 
la setmana passada en el decurs del 
Consell d’Alcaldies que es va cele-
brar a la seu del Consell Comarcal.

“Hem tingut la capacitat de 
posar al centre allò que compar-
tim en l’àmbit de la mobilitat pel 
que fa a transport ferroviari i de 
transport públic viari”, va destacar 
Fernàndez. El conseller va precisar 
que “estem d’acord en la connexió 
entre Castellar i la Ronda Oest” 
però, tot i que el territori aposta per 
una connexió entre Terrassa i Saba-
dell per una Ronda Nord, el conseller 
va apuntar que “Terrassa té el repte 
de millorar la seva mobilitat inter-
na” i amb la millora de connexió amb 
l’altra cocapital “volem intervenir 
a través de vies existents com l’N-
150, com ja recull el pla específic de 
Mobilitat del Vallès”. El conseller 
va ser molt clar respecte a Terrassa 

El conseller de Territori, Juli Fernàndez; l’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, i l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés. || J. RIUS

  Jordi Rius

L’obra consistiria 
a enllaçar la B-124 
amb la Ronda Oest 
per la rotonda de Can 
Deu de Sabadell

Acord per la connexió amb l’autopista

i la B-40: “Com a via d’alta capaci-
tat, acaba a la C-58 i nosaltres fem 
la intervenció per fer aquesta con-
tinuïtat, i el nostre repte és que la 
ronda de Terrassa sigui urbana”.

El president del Consell Co-
marcal i alcalde de Castellar, Igna-
si Giménez, va explicar que “hi ha 
acord pel que fa a la circumval-
lació de Sabadell, però no n’hi ha 
pel que fa a la connexió entre Sa-
badell i Terrassa”. Giménez va de-
manar “posar-nos d’acord sobre 
les definicions de les coses” i va 
explicar que “quan es va fer el Pla 
Específic de Mobilitat dels Valle-
sos, es parlava de la Ronda Nord i 

dels sistemes urbans de Terrassa i 
Sabadell”. Per tant, “quan es parla 
de la Ronda Nord, s’està parlant de 
la Ronda Nord de Sabadell. I quan 
es parla de la connexió dels siste-
mes urbans de Terrassa i Sabadell 
amb una mateixa denominació, en 
realitat són infraestructures dife-
rents”. Giménez va avançar que al 
primer trimestre del 2023 es podria 
“fer una altra sessió de treball en 
la qual podrem veure d’una mane-
ra detallada quin és el grau d’im-
plementació d’aquest Pla Especi-
al de Mobilitat del Vallès”.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta 
Farrés, va traslladar al conseller la 

seva preocupació respecte a la Ronda 
Nord, “una infraestructura que ens 
cal, on hi ha acord dels diferents 
ajuntaments implicats, de l’Arc 
Metropolità i del Parlament”. Sa-
badell també demana conjuntament 
amb Terrassa “que es connecti el 
tram Abrera-Terrassa de la B-40 
amb Sabadell però aquí no hi hagut 
acord”, però “en tot cas el més intel-
ligent és centrar-se en les parts 
que podem acordar”. L’alcalde de 
Terrassa, Jordi Ballart, va abando-
nar la trobada del Consell d’Alcaldi-
es abans de l’inici i no ha fet valora-
ció de les propostes que hi ha sobre 
la taula per part de Territori. 
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Aquest era l’aspecte de la plaça del Mercat amb l’arbre de Nadal encès. || R. GOMEZ

La companyia Brincaderia amb l’espectacle Perculights. ||J. MELGAREJO

Castellar encén l’espurna de Nadal

Fa dies que el fred ens acompanya i 
les bufandes, els abrics i els guants, 
també. L’ambient hivernal anuncia 
l’arribada d’un dels moments més 
esperats per bona part de la ciuta-
dania, i particularment, pels més 
menuts de casa. Des de fa uns anys, 
el tret de sortida de l’avantsala de 
les festes de Nadal coincideix amb 
l’encesa de l’enllumenat de Nadal. 
I de fet, divendres passat es va en-
cendre aquesta guspira nadalenca 
a cop de música, dansa, moltíssima 
il·lusió i uns bons gots de xocolata 
calenta per proporcionar l’energia 
necessària per esperar, a peu de 
pista, l’encesa de l’arbre de la plaça 
del Mercat. 

Així, poc abans de les 18 hores, 
Casa Córdoba –a tocar de la plaça 
Europa– va organitzar una xocola-
tada popular que va aplegar mol-
tíssims castellarencs i castellaren-
ques que volien donar la benvinguda 
al Nadal plegats. La xocolata des-
feta rega sempre les celebracions 
d’aquestes festes i, amb els termò-
metres vora els 7 graus, va ser una 
aliada per aguantar el fred abans de 
l’arribada d’uns dels convidats es-
trella: la cia. Brincaderia. El grup de 
dansa va oferir l’espectacle Percu-
lights, una batucada molt especial 
perquè integra una coreografia de 
llums led que formen part del vestu-
ari de la banda. Canvi de colors a cop 
de salt i repic de tambors, mans en-
laire i crida la comitiva a seguir-los. 
D’aquesta manera va ser com, amb 

La vila va donar la benvinguda a les festes amb una xocolatada, una batucada, el Bosc Màgic i l’encesa de l’enllumenat

 Rocío Gómez bona part dels assistents embada-
lits, van dirigir els més valents a 
seguir-los en el recorregut que co-
mençava al carrer Tarragona, i que 
va travessar diversos carrers fins a 
arribar a la plaça d’El Mirador, punt 
de trobada de la celebració.

Allà, des de les 18 hores es va 
poder participar en la instal·lació ar-
tística col·laborativa el Bosc Màgic. 
Es tracta d’una proposta interactiva 
creada per Eloïsa López i Lluís Camp-
majó en què tant els infants com els 
adults podien decorar amb llums leds 
unes estructures amb forma d’ar-
bre per crear la seva pròpia compo-
sició i experimentar amb els llums 
i el contrast entre els colors. L’any 
passat es va instal·lar una proposta 
semblant que convidava la ciutada-
nia a experimentar i, d’alguna ma-
nera, col·laborar a engalanar la vila 
i en l’encesa de l’enllumenat. De fet, 
Castellar viurà una de les celebra-
cions amb més il·luminació dels úl-
tims anys. S’han incorporat 168 nous 
punts d’il·luminació als 300 habitu-
als per decorar més carrers, crear 
més ambient nadalenc i fomentar 
l’activitat comercial de proximitat.

Amb l’arribada de la batucada 
a la plaça d’El Mirador, va arribar 
també el moment de l’encesa oficial. 
En representació del Mercat, David 
Casé, el president de Comerç Cas-
tellar, Marc Górriz, i l’alcalde Igna-
si Giménez, van pujar dalt de l’esce-
nari per adreçar unes paraules als 
assistents que es van aplegar tant a 
la plaça d’El Mirador com a la plaça 
del Mercat, abans de prémer l’in-
terruptor que encenia l’enllumenat 

nadalenc. Casé va voler fer un reco-
neixement a les àvies que de mane-
ra desinteressada vetllen i cuiden de 
tota la família durant tot l’any. “És 
un dels moments més solidaris 
de l’any, per estar amb la família i 
els amics, i recordar els que no hi 
són”, va dir, tot remarcant la il·lusió 
d’embolicar i d’obrir regals, i la bona 
feina que fan els Reis d’Orient, mal-
grat la difícil conjuntura econòmi-
ca. Górriz també va fa menció a “un 
futur incert” quant a la pujada dels 
preus dels subministraments, entre 
altres qüestions, “que tots junts i fent 
equip superarem”. El president de 
Comerç Castellar va agrair “la con-
fiança que els castellarencs i caste-
llarenques dipositen en el comerç 
local”. Al seu torn, l’alcalde Ignasi Gi-
ménez va posar en valor l’esforç i bona 
feina dels comerciants i paradistes de 
la vila, en una de les campanyes més 
importants per al sector. “Si volem 
un poble viu, on hi hagi comerç, ne-
cessitem que tots col·laborem, espe-
cialment els castellarencs i caste-
llarenques”, va assegurar Giménez.

Després de desitjar unes bones 
festes als assistents, va ser el moment 
del compte enrere que es va projec-
tar a la façana d’El Mirador abans 
que es premés l’interruptor que en-
cenia l’espurna del Nadal a la vila. Un 
compte enrere en què, com passa per 
Cap d’Any, només per uns segons, res 
és més important que mirar de reüll 
–amb aquelles mirades que s’empor-
ten el fred– la persona que tens a 
tocar, per compartir aquella alegria 
de saber que en aquell precís moment 
tot anirà bé. 
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ASSOCIACIONS | CENTRE

Tres associacions de la vila han 
sumat esforços per organitzar 
una jornada ben nadalenca. Dis-
sabte 17 de desembre l’Asso-
ciació de La Mitja Galta, l’As-
sociació de veïns El Pujalet i 
l’Associació del Centre han pre-
parat una festa per a tots els pú-
blics al parc de Canyelles. Entre 
les 10 i les 17 hores els més petits 
podran fer la cerca del tió dels 
desitjos. I a partir de les 17 hores 
s’ha programat el conte del tió, 
un arbre dels desitjos, on es po-
dran escriure i penjar els anhels 
de cadascú, una xocolatada ca-
lenta per als més llaminers i la 
gran encesa de llums. 

A més, ja està en marxa fins 
al 22 de desembre la 5a gimcana 
dels tions, que estan repartits i 
amagats pels diferents comer-
ços de l’Associació del Centre.

Es tracta de trobar als apa-
radors on són els tions –fets a 
mà– i identificar el que tenen al 
seu costat. Per aconseguir el lot 
de productes que han preparat 
els comerciants de l’associació 
com a premi cal emplenar una 
butlleta que trobareu als establi-
ments que hi participen.    || C. D

Festa al parc 
de Canyelles

Els participants en l’activitat de te-
atre del Casal de Catalunya fa des 
de setembre que assagen diferents 
escenes de l’obra Els Pastorets, que 
representaran els dies 16 i 23 de de-
sembre a les 17 hores a l’equipament 
municipal, situat al carrer Prat de la 
Riba. A banda de la representació  
del grup de teatre Xitxarel·lo, actu-
arà també la coral L’Olivera, amb 
cançons de Nadal, sota la direcció 
de Montserrat Gurri. 

Una vintena d’actors i actrius 
amateurs estan perfilant aquests 
dies les seves actuacions amb di-
ferents assaigs: “L’obra original 
és molt llarga, dura més de dues 
hores, per això el que hem fet és 
adaptar algunes escenes del prò-
leg i de la Bíblia, com l’anunciació 
de l’àngel a Maria o la tornada del 
fill pròdig a casa”, va detallar Carles 
Gutés, director de l’obra i responsa-
ble de l’activitat al Casal, que fa 50 
anys que està vinculat amb el món 
del teatre, sobretot fent d’actor. “En-
cara no tenim tot el text memorit-
zat, però confiem que el 16 sortirà 

El Casal Catalunya adapta ‘Els Pastorets’

Foto de família del grup de teatre Xitxarel·lo, en un dels assajos de l’obra que oferiran els dies 16 i 23 de desembre. || CEDIDA

 Cristina Domene

GENT GRAN I TEATRE

El grup de teatre Xitxarel·lo representarà l’obra el 16 i el 23 de desembre a les 17 hores

tot bé, sinó, tocarà fer algun assaig 
extra en dissabte”, va afegir Gutés. 

Si us apropeu a gaudir de l’es-
pectacle, podreu veure actuar Mar-
garita Sallent, Maite Boluda, Àngel 
Sánchez, Xavier Garcia, Lolita 
López, Juan Martin, Gloria Grau, 

Dylan Martin, Micaela Egea, Santi 
Seira, Francisco Espinosa, Joan Cot, 
Julià Ribatallada, Isabel Ciuró, Mont-
serrat Sidón, Pilar Aguilar, Dolors 
Sanz, Rosario Pérez, Ana Moya i 
l’ajudant de direcció Marina Segarra.

Una vegada passi Nadal, el grup 

de teatre començarà a preparar l’es-
pectacle que oferirà com a tanca-
ment de curs, al juny. “En comptes 
d’assajar una altra obra de teatre, 
preferim preparar un xou dinà-
mic, que consisteixi en diferents 
gags còmics”.  
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La CUP de Castellar, des de la pri-
mera rotonda de l’entrada del mu-
nicipi venint des de Sabadell, va de-
nunciar dissabte la perillositat que 
suposa pels usuaris del TEB haver 
de travessar la carretera cada ve-
gada que volen agafar l’autobús. 
Especialment, perquè molts cot-
xes circulen a gran velocitat i no 
s’aturen al pas de vianants. 
Amb aquest exemple, van voler 
alertar que “Castellar no ha fet 
els deures en matèria d’integra-
ció” i que “és un municipi amb un 
munt de barreres arquitectòni-
ques i entrebancs a les persones 
amb diversitat funcional”, se-

gons la cap de llista de la forma-
ció, Marga Oncins.  El grup local 
considera que al municipi hi ha di-
ferents “discriminacions” que 
suposen “una manca d’igualtat 
i d’oportunitats” per a les perso-
nes que les pateixen. 
“Falten l’accessibilitat a docu-
ments, com per exemple els que 
tenen a veure amb informació 
d’activitats o amb la normativa 
d’accés a determinats ajuts, com 
les beques, falten mesures per a 
les persones amb dificultats vi-
suals, falta formació en tracte in-
clusiu i falta transport adaptat”, 
denunciava Oncins.  || G. PLANS

Suprimir barreres a la
diversitat funcional

Membres de la CUP a l’entrada del municipi denunciant barreres arquitectòniques.  || G. P.

CUP  | INCLUSIÓ

L’actual presidenta local del PP, 
Alicia García, encapçalarà la can-
didatura popular a les properes 
eleccions municipals de Castellar, 
previstes per al 28 de maig del 2023. 
A través d’un comunicat, el PP ha 
informat que l’elecció es va fer el 29 
de novembre passat en una convo-
catòria en què els militants van es-
collir Alicia Garcia per unanimitat. 
La ja alcaldable popular ha manifes-
tat que “aquests 10 anys amb el PP 
de Castellar m’han ajudat a conèi-
xer de prop les necessitats de cada 
racó del nostre poble, i també ha 
suposat una formació per a mi. 
Estic preparada per encapçalar 

aquesta llista i treballar pel nos-
tre municipi des del consistori”.

El PP porta dos mandats sense 
representació municipal, però, se-
gons afirmen, “això no ens ha tret 
les ganes de seguir treballant a 
peu de carrer, registrant propos-
tes a l’Ajuntament, recollint pe-
ticions dels nostres veïns i sense 
tenir respostes del govern muni-
cipal”. “Castellar no pot estar en 
mans d’un govern que no escolta 
les propostes d’altres formacions 
i dels veïns”. Properament s’anun-
ciarà la data de l’acte de presentació 
de la candidata popular a les urnes. 

 || REDACCIÓ

Alicia García, cap de llista 
del PP a les municipals

Alicia Garcia, candidata del PP, en una imatge recent.  || PP

PP  | ELECCIONS MUNICIPALS OCUPACIÓ | NOVEMBRE

Castellar tanca el mes de novem-
bre amb un lleuger repunt del nom-
bre d’aturats. El mes passat, hi va 
haver 11 persones més inscrites al 
Servei d’Ocupació de Catalunya 
(SOC) amb la qual cosa el nom-
bre d’aturats se situa en 978, amb 
una taxa d’atur del 7,68%, una de 
les més baixes de la comarca  de les 
ciutats de més de 10.000 habitants 
només superada per Sant Cugat 
del Vallès i Sant Quirze. 
En el conjunt de la comarca, el 
nombre de persones sense feina 
se situa en 46.071, 224 menys que 
a l’octubre. A part de Castellar, 
l’augment del nombre d’aturats 
s’ha produit a Badia, Barberà, Sant 
Cugat, Sant Quirze del Vallès, Re-
llinars, Terrassa i Viladecavalls. En 
el conjunt de Catalunya, l’atur re-
gistrat puja 986 persones un 0,28% 
més després de la caiguda rècord 
de l’octubre, segons les dades del 
Ministeri de Treball. Tot i l’in-
crement, el nombre d’aturats és 
de 348.982, la xifra més baixa en 
aquest mes des del 2007. En com-
paració amb el novembre del 2021, 
hi ha 20.840 desocupats menys 
(-5,6%).  || REDACCIÓ

Lleuger 
augment 
de l’atur
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Sobre les nou de la nit de dilluns 
passat, 5 de desembre, es va 
produir un accident mortal a la 
carretera B-124, a l’interior del 
terme municipal: en concret, a 
l’altura de l’establiment Viena, 
on hi ha una cruïlla amb girs en 
diverses direccions.

Segons les informacions 
de la policia local de la vila, que 
va ser present al lloc dels fets, 
es van veure implicats una mo-

Mor un motorista en una
topada amb dos cotxes

tocicleta i dos vehicles en un acci-
dent frontolateral. En concret, es 
podria haver produït una primera 
topada entre la moto i un dels vehi-
cles i, posteriorment, s’ha produït 
una segona topada entre la moto i 
un segon cotxe amb un desenllaç 
fatal per al motorista.

La víctima, que va resultar 
morta a l’acte, és Blas Ruiz López, 
veí de 51 anys molt conegut a Sant 
Feliu del Racó.   || REDACCIÓ

Una de les darreres imatges de Cornet, de fa nou mesos a l’Auditori. || R. GÓMEZ

SUCCESSOS | ACCIDENT DE TRÀNSIT

El castellarenc Albert Cornet, cate-
dràtic del Departament d’Enginyeria 
Electrònica i Biomèdica de la Facul-
tat de Física de la Universitat de Bar-
celona, va morir divendres passat de 
matinada a conseqüència d’una ma-
laltia que havia estat patit en els dar-
rers mesos, i va ser enterrat dissabte 
passat. Amb 67 anys, Cornet deixa un 
gran buit a Castellar com persona vin-
culada a la cultura popular i esporti-
va de la vila, però també com a home 
de ciència a la seva universitat de tota 
la vida, la UB, on feia gairebé 40 anys 
que exercia la docència i investigació.

De fet, tot just fa poc més d’un 
any, el castellarenc va rebre una dis-
tinció a la qualitat docent per part del 
Consell Social de la UB i va ser l’en-
carregat d’obrir el curs amb una lliçó 
magistral. Posteriorment, en una en-
trevista a L’Actual, va confessar la sa-
tisfacció tan important que li suposava 
la distinció “perquè és el reconeixe-
ment d’una tasca continuada de pro-
fessor, molt entusiasta de la meva 
feina, i per tant, que t’ho recone-
guin, satisfà”. La seva trajectòria es 
va orientar en la millora constant dels 

Home de ciència, enamorat 
de la cultura popular i l’esport

Restes de l’accident que es va produir a la B-124, dilluns al vespre. || A. TIRADO

L’accident es va produir a la B-124, a 
l’altura del Viena. És un veí de Sant Feliu

aprenentatges introduint canvis meto-
dològics, ús d’eines TIC o mètodes in-
novadors en pràctiques de laboratori. 
Des de 2005 era director del Departa-
ment d’Electrònica i també havia estat 
delegat del rector de la UB.

Com a veí de Castellar va tenir 
sempre una forta implicació amb la 
vida cultural i esportiva –sense anar 
més lluny, fa uns mesos va fer una xer-
rada a L’Aula universitària de la gent 
gran en una de les seves darreres apa-

  Redacció

OBITUARI | ALBERT CORNET (1955-2022)

ricions públiques. A la UE Castellar i a 
la Penya de Lahiguera, on va ser juga-
dor dels dos clubs i on va exercir de di-
rectiu  i d’entrenador. També va parti-
cipar en la comissió organitzadora dels 
actes del centenari de la UE Castellar, 
on va ser l’ànima d’aquella celebració. 
Però, sense dubte, la seva dedicació al 
Ball de Gitanes, que va presidir, segu-
rament és una de les empremtes més 
destacades del seu llegat com a cas-
tellarenc. 
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Hi ha persones que contribueixen al 
progrés amb aportacions que trans-
cendeixen qualsevol àmbit geogrà-
fic. D’altres, en canvi, construeixen 
igualment un món millor en el marc 
d’una comunitat molt determina-
da. L’Albert deixa un llegat inesbor-
rable en tots dos vessants, el global 
i el local, d’una manera tan indepen-
dent i complementària que gairebé es 
podria considerar única, fruit d’una 
personalitat excepcional.
La genialitat i la senzillesa. El ta-
lent i la humilitat. El rigor i el sentit 
de l’humor. La comunitat científica 
plora i lamenta avui la pèrdua d’un 
home brillant, una eminència, que 
ha portat la física electrònica a un 
altre nivell. Però és que Castellar del 
Vallès també és queda orfe d’un ciu-
tadà modèlic, extravertit i generós, 
que deixa empremta com a jugador 

Geni global, referent local

 Marc Cornet

 Esther Font*

ormalment no m’agra-
da parlar de temes que 
no tenen a veure direc-
tament amb la política 
municipal, o els temes 

que preocupen directament els cas-
tellarencs, però en aquest cas, haig 
de fer una excepció.
Normalment parlem de les bondats 
de la pràctica esportiva i, princi-
palment en la formació d’infants i 
joves per tal d’adquirir-los per tota 
la vida, alguns d’aquests valors són 
els d’aprendre a treballar en equip; 
gaudir de l’activitat física per l’alli-
berament d’endorfines; aprendre a 
gestionar les frustracions i les emo-
cions; saber guanyar i saber perdre; 
reconèixer les qualitats de l’adver-
sari quan aquest ha jugat millor o, 
simplement és millor en la pràcti-
ca esportiva, ser generós i empà-
tic amb els companys i companyes 
d’equip... i tantes altres virtuts que 
podríem dir derivades de la pràcti-
ca esportiva.
Ja sabem, però, que en el cas de l’es-
port professional i en alguns esports 
com el futbol que generen passions 
sovint els espectacles són lamenta-
bles pel que fa a l’ètica i comporta-
ment de socis, espectadors, juga-
dors, pares i mares de nens i nenes 
que practiquen l’esport, etc. Però 
aquesta vegada ens trobem en una 
situació ja del tot vergonyosa, el fet 
que la FIFA autoritzi un mundial en 
un país on no es respecten els drets 
humans. No cal repetir les dades que 
surten als mitjans de comunicació 
respecte a tots els drets vulnerats, 
als accidents i morts de treballadors, 
als drets de les dones... tot plegat és 
lamentable. I, encara més, si pen-
sem en totes les tones de CO

2
 que 

emet anualment aquest país, que 
no compleix cap de les normatives 
que es demanen per lluitar contra 
el canvi climàtic.
Com a ciutadans del primer món, 
nosaltres lluitem a escala munici-
pal per intentar millorar la recollida 
selectiva, generar menys residus... 
quantes llars de Castellar ja tenen les 
seves instal·lacions fotovoltaiques? 
Malauradament sembla que fem pe-
tits esforços de formiga en aquests 
temes i en la lluita per l’accessibili-
tat i la igualtat de drets de les perso-
nes, per després acabar permetent 
situacions aberrants i vergonyoses 
com la que vivim avui dia.
Ja sé que aquestes paraules no agra-
daran a molta gent, però sí que de-
manaria que, encara que ens agradi 
el futbol, fóssim capaços d’enguany 
no fer-ne seguiment ni donar més 
rèdits dels que ja tenen i, sobretot, 
que aprenem per un futur que no 
“ens colin més gols” i siguem capa-
ços d’aturar iniciatives com aques-
tes. Només el poble, els ciutadans 
podem aconseguir fer els grans can-
vis necessaris per esdevenir la soci-
etat que volem ser. Si no, al final ens 
queixem, però acabem tenint allò 
que permetem.

*Regidora de Junts per Castellar

N
El Mundial de Qatar o la 
corrupció dels valors de 
l’esport

La senyora Elvira Sanz Puigdomènech ha estat homenatjada i felicitada per 
l’Aula de Castellar pels seus 90 anys. No va poder rebre aquest reconeixe-
ment com a sòcia a l’inici de curs i ara celebrem que continuï activa i present 
en els nostres actes. Per molts anys.  || TEXT I FOTO: L’AULA

Reconeixement de L’Aula a Elvira Sanz Puigdomènech

LA FOTO

(Dirigit als voluntaris del banc d’ali-
ments de Castellar del Vallès)

“Talment la pobresa sobrecreix, 
i està castigant els més necessitats”.
Són molts anys, els anys viscuts
en un poble compromès 
a donar-se als més necessitats.
Faig un tomb pels voltants de la vila
i en el taulell on es recullen aliments 
una humil donant va comentar:
“Soc vídua amb dos fills a l’atur 
ben poca cosa puc donar,
qui sap si d’avui a demà
hauré estat necessitada?”
Oh, marejador gest. Benaurat Nadal.

Amitjanar Nadal

 Josep Bernal Piqué (92 anys)

Resident de la Residència Les Orquídies

Mestre: persona que ensenya una ciència, un art, un ofici, o té el títol per fer-
ho. I a més en el cas de l’Albert: en sap per ensenyar-ne, per ser pres com a 
model. Des del Ball de Gitanes, especialment, hem tingut l’honor d’apren-
dre al teu costat i de gaudir del teu gran somriure, sempre generós, humil 
i proper. Feies que tot fos fàcil i còmode, animant tots els pavellons, dinars 
de germanor, fent bromes i creant una bona atmosfera. Orgullós de la teva 
terra i de la teva família, artífex dels estatuts del Ball de Gitanes, dels quals 
tan cofoi et senties. Encomanaves entusiasme arreu i el teu esperit i les teves 
idees van fer que Ball de Gitanes creixés, arribant a mobilitzar tot el poble 
pel rècord Guinness. No es pot parlar del Ball de Gitanes de Castellar sense 
parlar de l’Albert. 
Des de Gitanes volem acompanyar la família de l’Albert en aquest moment 
difícil amb tot l’escalf que es mereixen i sumar-nos amb un gran repic de cas-
tanyoles per fer més planer aquest viatge.
Gràcies per tot, sempre ballaràs amb nosaltres, t’estimem, Albert.  || TEXT I 

FOTO: BALL DE GITANES DE CASTELLAR

Mestre de mestres

La família Cornet Lladós volem 
agrair les mostres de con-
dol i escalf que hem rebut al 
llarg d’aquests dies tan difícils. 
Rebre les vostres abraçades, missat-
ges i suport ens ha ajudat, i ens aju-
darà molt a seguir endavant.

Agraïment de la família 
Cornet Lladós

 Família Cornet Lladós 

La setmana passada ens va dei-
xar l’amic Albert Cornet i Calve-
ras. Deixa un bonic record i molta 
herència. Tothom que ha tingut la 
sort de coincidir amb ell només té 
paraules amables, elogis i moltes 
lliçons apresses.
A l’Albert se l’havia de deixar parlar 
i escoltar amb atenció. Afable, pro-
per, amable, actiu... i podríem con-
tinuar enllaçant adjectius i encara 
faríem curt.
Deixa orfe la família i també els seus 
amics, veïns i totes les entitats cas-
tellarenques. Trobarem a faltar tro-
bar-lo pels carrers i fer petar la xer-
rada, parlar del país, del Barça, del 
poble, de les entitats o del que toqu-
és en aquell moment.
Com a barcelonista era dur i exigent, 
crític però silenciós. Un assidu a les 
sessions de quinto de la penya du-
rant les festes de Nadal amb tota la 
seva família.
Ens ha deixat un gran català i un bar-
celonista excepcional. Allà on sigui 
de segur que continuarà impartint 
noves lliçons.
I, com deia Josep Pla, ens ha deixat 
un gran Homenot. En cada pèrdua 
d’un amic, perdem alguna cosa de 
nosaltres, segurament la millor part.

Ens deixa un gran català i un 
barcelonista excepcional

 Penya Solera Barcelonista 1952

de la UE Castellar, entrenador de la 
Penya Lahiguera, president del Ball 
de Gitanes i professor de repàs. I 
és que generacions i generacions 
d’alumnes castellarencs poden ex-
plicar els bons resultats acadèmics 
per la seva clarividència intel·lectual 
i divulgativa.
Ningú mor del tot si roman en la 
memòria. 
Del teu nebot Marc, que t’ha estimat 
i t’estimarà sempre.

Llevo un tiempo pensando dar 
este paso, y ha llegado el momen-
to: dejo totalmente la política. 
A mediados de septiembre pre-
senté mi dimisión en el partido de 
mi municipio, así como la renun-
cia a formar parte de la junta del 
mismo. No hay que buscar motiva-
ciones extrañas en esta decisión. 
Simplemente, motivos personales 
me llevan a dejar el paso a otros. 
Desde que mi mujer fue operada el 
pasado mes de octubre, y todo lo que 
conllevó y conlleva esa operación, 
hacen ver lo que es realmente impor-
tante en la vida, y en este momento 
desarrollar una actividad política, 
y más con posibilidades de éxito en 
las próximas elecciones municipa-
les, sin la dedicación adecuada sería 
engañarme a mí mismo y a quienes 
depositaran su voto por mi candida-
tura. Por tanto, llega el momento de 
decir que hasta aquí hemos llegado. 
Han sido más de diez años en los que 
he disfrutado de las dos caras de la 
política, conociendo a personas ex-
traordinarias y recibiendo el apoyo 
de gente de todo tipo; y también el 
triste camino de las insidias y otros 
vicios que prefiero olvidar. Ahora 
toca el momento de disfrutar de los 
placeres que ofrezca la vida, com-
partir todo el tiempo posible con mi 
mujer y mis hijos, y quizás me dedi-
que a escribir, qué sé yo. Si algo he 
aprendido es que la vida es muy corta 
y debe vivirse con intensidad, y eso 
es lo que ya estoy haciendo.

Adiós a la política

 Agustí Bernad
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opinió

s possible que t’ha-
gi succeït trobar-te 
amb un conegut des-
prés d’un llarg temps 
sense veure’l. També 

és possible que aquest et faci el co-
mentari: “-Hola, noi. Com estàs? Et 
trobo canviat”. Doncs no tinguis cap 
dubte que, fins a cert punt, la seva im-
pressió estigui molt fonamentada.
És ben sabut que el cos humà es com-
pon de cèl·lules, que el Science Desk 
Reference de la Biblioteca Pública 
de Nova York xifra entre 50 i 75 bi-
lions, a més d’altres matèries mine-
rals. També és conegut que tot aquest 
embalum s’esmicola en elements 
molt més petits, que són les molè-
cules, i aquestes en àtoms. Doncs 
el 99% d’aquests àtoms són dels se-
güents elements: oxigen (65%), car-
boni (18%), hidrogen (10%), nitrogen 
(3%), calci (2%) i fòsfor (1%).
El doctor en Enginyeria Informàtica 
Félix Torán (Valencia, 1973), autor del 
llibre de divulgació científica Consci-
encia cuántica,* afirma que cada cinc 
anys canviem tots els àtoms del nos-
tre cos. Això vol dir que ens despu-
llem dels que teníem i n’agafem de 
nous. Aquesta afirmació està basa-
da en el fet que les cèl·lules del nos-
tre cos tenen un cicle vital que les fa 
renovar-se, tot i que no totes a la ma-
teixa velocitat. Així tenim que els glò-
buls vermells tenen una vida de qua-
tre mesos; els blancs, d’un any; les 
cèl·lules de la pell viuen dues o tres 
setmanes; les del colon caduquen 
en quatre dies, i els espermatozous 

  NGC 2500. || JOAN MUNDET

No ets el d’abans

É PLAÇA MAJOR

JESÚS GÓMEZ
Poeta

 Ignasi Giménez*

os il·lustres castella-
rencs ens van deixar 
la setmana passada, 
amb només tres dies 
de diferència.

Dues persones arrelades a la nostra 
vila i que han contribuït que el nos-
tre municipi sigui més ric i més savi.
Jordi Garròs, als 91 anys, ha deixat 
un llegat impagable en forma de fons 
fotogràfic de gairebé 30.000 imatges 
del nostre municipi, preses durant 
més de 50 anys. 
Inspirant-se sempre amb els nostres 
carrers, les nostres places, les nos-
tres fonts, els nostres edificis, la nos-
tra gent, el Jordi ens ha ajudat a il-
lustrar la nostra memòria col·lectiva 
com a poble. Gràcies a la seva gene-
rositat, a Castellar tenim a disposi-
ció, tant a l’Arxiu Municipal com a la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort, el 
seu material gràfic de primer ordre. 
La mort d’Albert Cornet, als 67 anys, 
ens ha produït un dolor molt profund. 
Massa d’hora, Albert, en plena ma-
duresa vital i intel·lectual.
L’Albert ha estat un exemple de ta-

D
En la mort de dos grans 
castellarencs: Jordi 
Garròs i Albert Cornet

lent, d’humilitat i d’estima a la seva 
vila d’acollida, on va arribar de ben 
petit provinent de Gironella.
El recordarem sempre per la seva 
implicació en nombroses entitats 
castellarenques: de manera desta-
cadíssima la seva passió pel Ball de 
Gitanes, pel futbol, tant a la Unió Es-
portiva Castellar com a l’enyorada 
Penya Lahiguera, també a la Penya 
Solera Barcelonista, l’Associació de 
Famílies d’Alumnes d’El Casal i tan-
tes altres. La seva brillant trajectòria 
acadèmica i professional el van portar 
a ser catedràtic del Departament d’En-
ginyeria Electrònica i Biomèdica de la 
Facultat de Física de la Universitat de 
Barcelona. D’aquest talent extraor-
dinari s’han pogut beneficiar cen-
tenars i centenars d’alumnes de la 
vila, per als qui va ser un referent a 
les seves mítiques classes de reforç 
d’assignatures científiques, i també 
a xerrades pels més experts, com la 
recent a la nostra Aula d’Extensió 
Universitària. Jordi, Albert, ara ens 
toca honorar el vostre llegat, i ser al 
costat de les vostres famílies, a les 
quals tant heu estimat, i que tant us 
han estimat.
Mai us podrem agrair tot el que heu 
aportat a Castellar.
Descanseu en pau.

*Alcalde

“Existeix la 

possibilitat de tenir 

àtoms procedents 

de la banya d’un 

triceratop”

viuen uns tres dies. Les úniques cèl-
lules que ens acompanyen en tot el 
nostre cicle vital són les neurones, 
que no tenen relleu quan es moren.
Antoine-Laurent Lavoisier (París, 
1743-1794), conegut com el pare de 
la química, va fer famós aquell afo-
risme que diu: “La matèria no es 
crea ni es destrueix, es transforma”. 
També d’altres menys populars com: 
“En una reacció química la suma de 
la massa dels reactius és igual a la 
suma de la massa dels productes” o 
“En una reacció química els àtoms 
no desapareixen, simplement s’or-
denen d’una altra forma”. Això ens 
permet dir que els àtoms de les cèl-

lules mortes del nostre cos passen 
a formar part d’altres matèries i, al 
contrari, les noves cèl·lules que es ge-
neren als nostres teixits procedeixen 
dels àtoms d’altres matèries que ab-
sorbeix el nostre cos.
Què passa, doncs, amb els àtoms que 
circulen per tot arreu? Queda clar 
que es produeix un intercanvi entre 
les diferents matèries que els conte-
nen. Es pot afirmar que en el nostre 
cos, actualment, existeix la possibi-
litat de tenir instal·lats àtoms pro-
cedents de la banya d’un triceratop.
Fins i tot, segons un article publi-
cat per la Royal Astrolonomical So-
ciety amb el títol The cosmic baryon 

cycle and galaxy mass assembly in the 
FIRE simulations,* el nostre cos por 
contenir àtoms procedents d’altres 
galàxies. No seria gens impossible 
tenir àtoms de la galàxia Andróme-
da al dit índex de la mà dreta i àtoms 
de la galàxia NGC 2500 a l’ungla del 
dit gros del peu esquerre.
Com a conseqüència de tot això, el 
teu vell conegut té raó: estàs molt 
canviat. No ets el d’abans. 

*TORÁN, Félix. ‘Consciencia cuán-
tica’. Editorial Carena (2018). ISBN: 
9788417258337.

** https://academic.oup.com/mnras/
article/470/4/4698/3871367
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actualitat dia de les persones amb diversitat funcional

Dissabte passat, 3 de desembre, es 
va celebrar el Dia Internacional de 
les Persones amb Diversitat Funci-
onal. Gairebé una vintena d’activi-
tats  s’han dut a terme des del 9 de 
novembre per commemorar aquest 
dia: tallers d’art i dansa, de manu-
alitats, de neurogym i mindfulness, 
exposicions de treballs manuals re-
alitzats per a persones amb diver-
sitat funcional, contes, i xerrades .

Dissabte va ser el torn per a 
l’espectacle de  màgia de David Va-
lència amb intèrpret de llengua de 
signes que es va dur a terme a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà amb la 
presència de més de 200 persones. 
“Prèviament a l’espectacle, vam 
tenir dos tallers a porta tancada 
amb la gent que s’havia apuntat a 
la sessió amb el mag, i aquest des-
prés va fer servir com a volunta-
ris les persones que havien assis-
tit al taller”, constata la regidora 

Fer  passes per la 
diversitat funcional
El projecte ‘Avança per la diversitat’ suma més 
de 2 milions de metres per arribar a Santiago

de Diversitat Funcional, Anna Mar-
galef. Abans de la màgia, diversos 
membres del projecte Sortim van 
llegir el manifest del Dia Interna-
cional de les Persones amb Diver-
sitat Funcional, centrat en el dret 
a treballar.

Però la novetat d’enguany era 
el projecte Avança per la Diversi-
tat, pensat per donar visibilitat a 
les persones amb diversitat funci-
onal. “Necessitàvem intentar ar-
ribar a Santiago de Compostel-
la, d’una manera simbòlica i al 
final hem anat i tornat”, apunta 
Margalef. La intenció del projecte 
era visibilitzar que “quan la gent 
ens  ajuntem per un objectiu i 
unim forces podem aconseguir 
la nostra fita”.

De fet, es necessitaven 
1.030.000 metres  i es demanava a 
les persones que avancessin algu-
na distància, ho anotessin en me-
tres a un aplicatiu que anava su-
mant la distància recorreguda. Al 
mercat hi havia ubicat el marca-

  C. D. / J.  R. 

dor que durant dues setmanes ha 
assenyalat els dies, hores i minuts 
que faltaven pel dia del recompte 
final. El recompte final del marca-
dor, que es va fer públic dissabte, 
va sumar 2.073.364 metres. Al final 
de festa s’hi va sumar la batucada 
dels Atabalats de l’IE Sant Esteve 
i un pica-pica a càrrec de l’escola 
d’educació especial Xaloc. 

“Va ser un acte molt emo-
tiu  per a tothom perquè les per-
sones amb diversitat funcional 
van ser els protagonistes, el pú-
blic era familiar i a la batucada 
final es van posar tots a ballar”, 
recorda Margalef.

‘La bella i la bèstia’ del TEB va fer aixecar el públic de les butaques en el moment de la salutació dels actors i actrius. || C. DOMENE

TEATRE INCLUSIU

Èxit de ‘La bella i        
la bèstia’ del TEB 

Ja van 14 edicions. Des que el 2008 
TEB Castellar va pensar a preparar 
un teatre inclusiu fet pels usuaris 
i usuàries del centre ocupacional, 
ubicat al Pla de la Bruguera, l’èxit 
i l’expectació no han fet més que 
créixer any rere any. L’activitat 
s’espera cada desembre amb il·lusió 
tant pels participants en l’espectacle, 
com pels familiars i amics. L’aposta 

d’aquest 2022, ja sense limitacions 
per la Covid, ha estat l’adaptació 
del musical ‘La bella i la bèstia’, 
que es va representar dissabte a 
l’Auditori Municipal Miquel Pont, ple 
a vessar. Un data que prenia especial 
rellevància pel fet de coincidir amb 
el Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional, que 
se celebra el 3 de desembre. Els 
actors i actrius, professionals 
i espontanis dalt de l’escenari, 
van recordar en la introducció 
que les persones amb diversitat 
funcional també “som capaços”.
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Sense tensió ni concentració (57-75)

Aquesta temporada serà molt difí-
cil per al CB Castellar, que segueix 
sense sumar victòries i oferint una 
versió molt pobre durant els 40 
minuts. Aquesta vegada, la derro-
ta a casa contra La Salle Manresa 
(57-75) ha tornat a deixar a la vista 
les carències d’un equip que només 
aconsegueix mantenir el ritme du-
rant mitja part.

Després de la dura derrota a 
Olesa (83-55), on l’equip va tocar fons, 
el partit contra La Salle oferia la pos-
sibilitat d’esmenar els errors i de re-
trobar-se amb el joc de principis de 
temporada. També d’aconseguir la 
segona victòria de la temporada per 
no deixar escapar el Mollerussa i el 
CN Terrassa, sortir de la zona de des-
cens directe i, de pas, donar una ale-
gria a la gent de casa, unes intenci-
ons que només van durar 20 minuts 
sobre el parquet del Puigverd, tot i 
que la part negativa no es va veure 
fins a la segona part, ja que els pri-
mers dos quarts de partit van oferir 
un joc vibrant i complet, entre dos 
rivals d’un nivell semblant i en què 
el tir exterior va ser el protagonista.

Aprofitant el físic del rival, un 
equip sense gaire altura i en què el 
joc exterior és la seva millor arma, 
els d’Isidre Travé van iniciar el par-
tit de manera fulgurant, incorporant 
les jugades interiors de manera efec-
tiva i sense arriscar més del neces-
sari en els triples. Una lectura del 
tècnic que va funcionar de mane-
ra perfecta i va contrarestar els 
quatre tirs de tres punts dels del 

De poc li van servir al CB Castellar els 19 punts aconseguits pel seu millor jugador, Albert Germà, per no perdre. || A. S.A.

La competitivitat del CB Castellar només dura mitja part contra una Salle que va mantenir el ritme els 40 minuts

Bages, dominant per 23-17, en un 
parcial entretingut i bonic entre 
els dos rivals.

El segon va oferir més del ma-
teix, sense cap triple per part local 
i sabent mantenir les distàncies 
al marcador, fins i tot en els mo-
ments en què els d’Antoni Maño-
sas es van posar a només un punt 

  Albert San Andrés

al marcador. Una defensa correc-
ta i un atac efectiu que va deixar 
bones sensacions i un joc complet, 
que va combinar l’exterior i l’inte-
rior, com feia temps que no es veia 
en aquest equip. La bona actuació 
dels pivots i la solidaritat entre 
companys a l’hora de la defensa i 
els rebots va demostrar que l’equip 

és capaç de fer-ho quan juga con-
centrat i en tensió.

Però tot es va acabar en la se-
gona part. Després de dos minuts 
de mesurar-se en el tercer quart, 
en què cap dels dos equips va ano-
tar, els manresans van aconseguir 
tres triples consecutius, tot i que 
cinc punts d’Albert Germà van 

mantenir la balança equilibrada 
amb un 42-41 favorable. Eren mi-
nuts de dubte entre els dos equips, 
però en què el Castellar va comen-
çar a perdre la concentració i no 
va saber sortir d’una zona defen-
siva que va capgirar els plans del 
joc en combinació. Això, i la baixa 
aportació dels jugadors de reem-
plaçament, van fer aparèixer els 
primers dubtes en els groc-i-ne-
gres, que van encarar els últims 10 
minuts dos punts per sota al mar-
cador (47-49).

La Salle es va limitar a apro-
fitar les ocasions i va marxar a 18 
punts per acabar 57 a 75, en deu 
minuts que van ser un cúmul de 
despropòsits dels locals, desgave-
llats i precipitats en atac, i sense 
cap mena de defensa efectiva. Un 
resum de què està sent la tempo-
rada i en què el principal problema 
és la falta de tensió en els minuts fi-
nals i la falta d’experiència de juga-
dors de talent però molt joves, que 
en els moments difícils no agafen 
el relleu dels pilars de l’equip com 
Cadafalch, Germà –que està fent 
una temporada amb números ex-
traordinaris– o Viladomat, cosa que 
trenca la cadena de la transmissió 
generacional tan vital a hores d’ara 
per al club castellarenc.

Al CB Castellar només li queda 
un partit aquest any, la visita al 
cuer, el Bàsquet Molins (18/12, 19.15 
h). Un duel que serà agònic per als 
dos equips, que sumen un balanç 
de només una victòria en 10 jorna-
des –els de Molins amb un partit 
menys– i que definirà qui serà el 
cuer de la categoria.  

El jugador del Club d’Escacs de Cas-
tellar, Ian Rodríguez, va aconseguir 
la victòria en la seva categoria en 
el XXXVIII Torneig Obert d’Escacs 
Vila de Cerdanyola de sistema suís, 
on també va acabar en 20a posició 
absoluta en el grup B. El també cas-

tellarenc Marc Torralba també va 
entrar en el top 20 del torneig, en el 
grup A, amb un 18è lloc i amb David 
Carbó en 21a plaça. En el grup B 
absolut també van participar Josep 
Carbonés (9è), Miquel Baldrís (13è), 
David  Carbó  fill (17è).

Ian Rodríguez, campió 
de categoria en l’Obert 
Vila de Cerdanyola

esports
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Xavi Planas, del CA Castellar, continua engran-
dint el seu palmarès i es va imposar en la categoria 
màster del 56è Cros Internacional de Catalunya 
Ciutat de Granollers, de manera que reedita el 
triomf de la temporada passada. L’atleta verd va 
marcar un temps de 0:14,56 en el traçat de 4.500 
m; davant de Javier Martínez (CA Canovelles), 
amb 00:15,21, i de Daniel Bordallo (CA Vic), amb 
00:15,30. En la mateixa prova, Montse Rodríguez 
(00:18,30) va ser tercera en W35, es va quedar 
a les portes del podi absolut màster femení. Jan 
Casamada () va ser quart en categoria sub-20.

Pel que fa a Karim Cabeo, l’atleta del CAC 
de Sentmenat, va ser profeta en la seva terra, ja 
que es va imposar en els 12k de la 36a Pujada i 
Baixada a Guanta, on la temporada passada va 
acabar segon. Joan Garcia (00:58,15) va ser el 35è 
en M45 i Martí Arnau (00:59,41) va acabar sisè 
en categoria ProM.

D’altra banda, en la Marató de València 
Òscar Bertrán va millorar el rècord CAC sub-50 
en cinc segons, fins ara en poder de Josep Pons, 
en la mateixa marató del 1992, amb una marca 
de 2:46,21.  || REDACCIÓ

Xavi Planas s’imposa al cros de  
Granollers i Karim Cabeo, a Guanta

Xavi Planas en el calaix més alt del podi màster del 56è Cros Internacional de Granollers. || CEDIDA

ATLETISME | CA CASTELLAR

L’FS Farmàcia Catalunya Castellar va caure 
a casa una setmana després de trencar la di-
nàmica negativa a Vacarisses, amb un 3-7 con-
tra el Mataró B, que va ser més murri en els 
minuts finals.

El joc de l’equip continua brillant en algu-
nes fases del partit, com acostuma a ser des de 
la temporada passada, però els de Darío Martí-
nez estan obligats a treballar més la concentra-
ció en els partits per no deixar escapar punts, 
sobretot a casa. Contra el Mataró B, un equip 
de classificació semblant, els taronges van plan-

tar cara, i van arribar 2-3 al descans, però amb 
cert control del partit. Però en la represa, tot 
i aconseguir empatar en els primers cinc mi-
nuts, l’equip va tornar a cometre els mateixos 
errors dels pitjors partits d’aquesta temporada.

En una categoria en què això es paga car, 
el rival va ser capaç de fer quatre gols en els úl-
tims 13 minuts, per emportar-se la victòria del 
Joaquim Blume, on l’equip encara no ha gua-
nyat. Aquesta derrota els condemna a caure a 
la penúltima posició, empatats a punts amb el 
Parets, antepenúltim.  || A. SAN ANDRÉS

Els mateixos errors de sempre 
per deixar escapar els punts (3-7)

Aquesta temporada l’FS Castellar encara no coneix la victòria al Joaquim Blume. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | 3A DIVISIÓ
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Una setmana després d’haver per-
dut el liderat per l’empat amb el Bi-
gues i Riells, l’HC Castellar continua 
deixant clar que la pèrdua de punts 
no serà barata en aquesta primera 
fase. I així ho van demostrar contra 
la Garriga, on van golejar per 0-3, per 
recuperar el lideratge del subgrup 2B 
de 2a Catalana. A més, la derrota del 
Sant Cugat a casa contra el Mollet, 
li fa recuperar els tres punts d’avan-
tatge i el primer lloc perdut la jorna-
da anterior.

Amb partit en divendres, l’HC 
Castellar va arribar al Vallès Orien-
tal sense cap mena de complex, tot i 
viatjar sense el lesionat Ferran Gar-
cia. Amb gols de Gerard Tantiñá (2) 
i de Tato Homet, els de Pep Mateo 
van veure com el Mollet va superar 
per 5-6 el seu màxim rival, el Sant 
Cugat, cosa que els deixa com a lí-
ders en solitari.

Això passa dues setmanes 
abans –aquesta hi haurà descans–
de l’enfrontament directe que pot 
ser decisiu per aquesta primera fase 
i en què els granes han de capgirar 
a casa l’average, després del 4-3 de 
la primera volta.  || A. SAN ANDRÉS

Els granes, líders de nou (0-3)

L’HC Castellar celebra al vestidor de la Garriga el 0-3 aconseguit. || CEDIDA

L’HC Castellar fa la feina a la Garriga i el Mollet, el favor amb el Sant Cugat

HOQUEI | 2A CATALANA

L’hoquei patins català està de dol des-
prés del fatal accident de trànsit que 
va costar la vida a Alexandre Acsen-
si, de 29 anys, capità i un dels jugadors 
franquícia del CH Caldes.

El jove jugador, una institució al 
club on va jugar des de la base fins a 
arribar a comandar el primer equip, 
va patir una col·lisió diumenge de 
matinada a la C-59, a Palau de Plega-
mans, una via molt conflictiva pel seu 
alt volum d’accidents. Amb ell viatja-

va el seu company Xavi Rovira, que va 
resultar ferit, però va ser donat d’alta 
poc després. Un dia després, el club 
arlequinat va fer un emotiu comiat al 
jugador en un desbordat pavelló de la 
Torre Roja de Caldes de Montbui, on 
van assistir les autoritats de federaci-
ons, equips, amics i familiars i on tam-
poc va faltar la representació de les di-
rectives dels clubs castellarencs, com 
la UE Castellar o l’HC Castellar, entre 
d’altres.  || A. SAN ANDRÉS

Dol a l’hoquei català per la 
mort d’Alexandre Acsensi

Alexandre Acsensi en un partit del CH Caldes d’OK Lliga. || A. SAN ANDRÉS

HOQUEI | OK LLIGA
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El tècnic Xavi Calm en la recepció institucional de l’Ajuntament. ||CEDIDA

FUTBOL | RECEPCIÓ INSTITUCIONAL

El tècnic Xavi Calm, rebut per les 
autoritats de l’Ajuntament de Castellar 

El tècnic Xavi Calm va ser el prota-
gonista d’una recepció institucional 
a l’Ajuntament de Castellar, on va ser 
rebut per l’alcalde, Ignasi Giménez.

Després de classificar el Ham-
marby IF per a la Conference Lea-
gue, de manera que ha aconseguit 
el tercer lloc de la lliga sueca, el tèc-
nic assistent de Martí Cifuentes en 
l’Allsvenskan va ser rebut pels seus 
últims èxits al consistori castella-
renc. L’acte de recepció va tenir lloc 
al Palau Tolrà i va comptar amb l’as-
sistència de l’alcalde, Ignasi Gimé-

nez; el tinent d’alcalde Joan Creus i 
el regidor d’Esports, Nakor Bueno, 
on van poder canviar impressions 
sobre la carrera del tècnic.

Després d’haver entrenat com 
assistent a Rubí, Sant Andreu, L’Hos-
pitalet, Birmingham City i de fer-ho 
com a tècnic principal al Cornellà i 
l’Atlètic Balears, el castellarenc va 
recalar a mitja temporada en l’equip 
suec, on entrena el seu amic Cifuen-
tes, amb qui ja va compartir ban-
queta a Sant Andreu i l’Hospitalet. 
L’equip del davanter Zlatan Ibra-

Sant Cugat - Mollet 5-6
La Garriga - HC Castellar 0-3
Vilassar - Sant Just 4-2
Bigues i Riells 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 · J09

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 15 11 4 3 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 5 11 1 2 8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 19 8 6 1 1
PHC S. Cugat 16 8 5 1 2
CHP Bigues i R. 13 7 4 1 2
Mollet HC 10 8 3 1 4 
CH Vilassar 9 7 3 0 4
HC Sant Just 7 8 2 1 5
UE La Garriga 4 8 1 1 6

Floresta - Prosperitat 2-2
Gràcia - Vallseca 2-2
Unión - CN Caldes 5-1
Sant Joan V. - Montsant 3-5
FS Castellar - Mataró B 3-7
Parets - Vacarisses 2-2
Sant Quirze V. - Rubí 2-4

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J10

CFS Montsant 24 10 8 0 2
CFS Arenys de M. 17 10 5 2 3
S. Joan Vilassar FS 17 10 5 2 3
Rubí CEFS 16 10 5 1 4
Estel Vallseca 16 10 5 1 4
CN Caldes FS 16 10 5 1 4
Unión Santa C. 15 10 5 0 5
S. Quirze V. AEFS 15 10 4 3 3
F. Mataró CE B 14 10 4 2 4
CEFS Prosperitat 14 10 4 2 4
Olimpyc Floresta 13 10 3 4 3
CFS Montcada 12 10 3 3 4
Gràcia FSC 11 10 3 2 5
Parets FS 10 10 3 1 6
FS Castellar 10 10 2 4 4
CE Vacarisses 5 10 1 2 7

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

IPSI - Vedruna 51-65
Espanyol - CN Sabadell 48-55
Lluïsos - Artés 51-67
Vilatorrada - Olesa 63-68
CN Terrassa - Mollerussa 66-64
Alpicat - Molins 54-53
CB Castellar - La Salle 57-75

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J10

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

CV Monjos 28 11 9 1 1
CEV L’Hospitalet 27 11 8 1  1
AEE I. Montserrat 18 11 4 4 3
FS Castellar 16 11 3 5 3
CV Alella 13 11 3 2 6
Aula Sant Martí 13 11 3 3 5
CV Rubí 8 11 2 1 8
CV Roquetes 8 11 1 4 6

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J09

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 27 9 9 0 0
CN Terrassa 22 9 7 1 1
Vòlei Vilassar 15 9 4 2 3 
DSV Sant Cugat 14 9 3 3 3
Alpicat Vólei 11 9 2 3 4
Igualada VC 9 9 3 0 6
Vòlei Molins 5 9 1 1 7
FS Castellar 5 9 0 4 5

CB Alpicat   10 9 1
CB Artés   10 7 3
Nou Bàsquet Olesa   10 7 3
Vedruna Gràcia   10 7 3
CN Sabadell   10 6 4
CB IPSI   10 6 4
SD Espanyol   10 6 4
Lluïsos de Gràcia   10 5 5
La Salle Manresa   10 5 5
CB Vilatorrada   10 4 6
CN Terrassa   10 3 7
CB Mollerussa   9 2 7
CB Castellar   10 1 9
Bàsquet Molins   9 1 8

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

himovic ha tancat una de les seves 
millors temporades històriques i la 
temporada que ve disputarà compe-
tició europea.

Ara, amb la lliga sueca finalit-
zada, Calm ha aprofitat les vacances 
per tornar a la vila i continuar ve-
ient futbol, ja que va ser el convidat 
d’excepció de l’últim partit de Lliga 
disputat, en què la UE Castellar va 
superar per 3-0 el Vic Riuprimer. El 
tècnic és, ara mateix, el castellarenc 
amb més rellevància en el món del 
futbol professional.  || A. SAN ANDRÉS

VÒLEI | FS CASTELLAR

Dos importants punts per a l’equip masculí 

El sènior masculí de vòlei de l’FS Cas-
tellar va sumar dos importants punts 
al tie-break contra el CV Roquetes per 
a aconseguir mantenir la quarta plaça 
de la Lliga per setena setmana conse-
cutiva. El femení va tornar a perdre i 
encara no coneix la victòria a Segona 
Catalana.

L’equip dirigit per Rafa Corts va 
imposar-se a domicili al Roquetes per 
2-3 (25-20/16-25/22-25/25-16/11-15) en 
un partit en què van reaccionar al pri-
mer set perdut i van capgirar amb un 1 
a 2 que va encarrilar el partit. Tot i en-
frontar-se amb el cuer de la categoria, 
els taronges van haver de patir fins al 

cinquè i definitiu set al tie-break, en 
què l’equip va sumar dos punts d’or 
que li serveixen per ampliar a tres 
punts la diferència en la taula amb el 
CV Alella, en cinquena posició, i evi-
tar caure a falta de tres jornades pel 
tancament de la primera fase, a posi-
cions del grup de permanència.

Els de Corts han d’enfrontar-se al 
segon classificat, el CEV L’Hospitalet, 
la jornada que ve i al líder, el CV Mon-
jos, en la següent, tancant la primera 
fase amb el CV Rubí, penúltim classi-
ficat. Classificar-se per a la ronda de 
promoció garanteix evitar el descens 
i la lluita per l’ascens.L’equip femení continua sense sumar cap victòria en nou jornades. || CEDIDA

Pel que fa a l’equip femení de 
David Fernández, la seva trajectòria 
en l’any de debut a Segona Catalana 
no està sent tan satisfactòria i el con-
junt continua sense veure la llum, des-
prés d’una nova derrota a casa contra 
el DSV Sant Cugat C per 0-3 (21-25/26-
28/24-26).

El femení és l’últim en la classifi-
cació, amb només cinc punts, i gaire-
bé ho hauria de guanyar tot en les cinc 
jornades que queden per evitar la fase 
de permanència. L’últim partit de l’any 
serà amb el Molins, equip amb el qual 
empata en la cua, un bon moment per 
a redirigir el rumb.  || A. SAN ANDRÉS
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cultura sèries

· Què explica la minisèrie ‘Fácil’?
Parla de quatre noies amb discapa-
citat que viuen per primera vegada 
la seva vida fora d’una residència. 
Són noies de fora de Catalunya que 
fa poc que viuen aquí, i per primera 
vegada, els posen un pis tutelat. Tin-
dran l’experiència d’haver-se d’es-
pavilar i viure soles i veure com és la 
societat, en convivència. Quan mai 
has conviscut, encara que tinguis 
una edat, et xoca, és una experièn-
cia difícil. La sèrie planteja aques-
ta situació, la de viure una vida in-
dependent.

· Com se t’acut, la idea?
Vaig llegir el llibre Lectura fácil, de 
Cristina Morales, i em va agradar 
molt, però de seguida vaig veure 
que no se’n podia fer una sèrie, amb 
aquella novel·la, perquè són quatre 
monòlegs. Per aixecar una sèrie ne-
cessites trames. Em vaig reunir amb 
ella i li vaig proposar que la novel·la 
fos el punt de partida, i que agafaria 
els quatre personatges i els rodejaria 
d’altres personatges que no són a la 
novel·la, i que plantejaria trames i 
conflictes per donar una forma nar-
rativament audiovisual. Ella ho va 
acceptar i, després, va venir el pro-
cés de presentar-ho a Movistar, i 
el contracte de Desarrollo, on vaig 
tenir un temps per escriure i veure 

“Sempre faig coses arriscades, que em motiven”

  Marina Antúnez

La guionista i directora castellarenca 
Anna R. Costa  va estrenar dijous, 1 
de desembre, la minisèrie ‘Fácil’ amb 
Movistar Plus+. Està protagonitza-
da per Natalia de Molina, Anna Cas-
tillo, Anna Marchessi i Coria Castillo, 
a més de Bruna Cusí, Clara Segura, 
Àgata Roca, Albert Pla, Eloi Costa, 
Martí Cordero i Francesca Piñón com 
a actors principals.

ENTREVISTA

ANNA R. COSTA
Directora de cinema

si tirava endavant.

· Va ser fàcil convèncer Movistar 
Plus+ perquè hi apostés?
No. Durant tot aquest temps, Movis-
tar bé però amb poca confiança que 
jo pogués fer una cosa tan compli-
cada. A força d’escriure i escriure, 
d’assaig-error, em van donar l’OK. 
Després, va venir el rodatge. Va 
costar perquè sembla que sempre 
porto coses arriscades, però justa-
ment són les que em motiven per-
què em donen vida, em fan investi-
gar, perquè aprenc. 
M’agrada viatjar per universos que 
jo tampoc conec. Per a ells (Movis-
tar), és com si tinguessin un edifi-
ci i haguessin d’obrir portetes que 
no han obert mai. S’entén que això 
també costa, i no només pels que li-
deren el contingut, sinó pels seus 
caps, perquè tot té un sistema je-
ràrquic de poder. Potser al cap de 
Desarrollo el convenç, però ell ho ha 
de defensar en un comitè que des-
prés no ho veu clar. 
Ha estat un procés que he anat fent 
de mica en mica. Ha costat molt 
però, en canvi, ara n’estan encan-
tats, perquè tenen la satisfacció de 
tenir un producte que no té ningú.

· Tractes molts temes socials i 
compromesos, com ho fas?
És molt difícil. Jo tendeixo a estar 
molt farcida de continguts. I em 
diuen, vols dir que cal? Normalment, 
les sèries tenen una trama. Però a mi 
m’agrada molt tractar temes i que 
els personatges, per petits que si-
guin, tinguin la seva pròpia història. 
Si cada personatge porta un tema, és 
veritat que acabes parlant de molts 
temes. Però és on jo gaudeixo més, 
soc de pollastre farcit [riu]. És cert 
que, després, perquè tot aquest ma-
terial no quedi rígid i massa espès, 
necessites la feina de construir un 
guió fluid, que no sigui un rotllo, fer-
ho fi, lleuger, que entri amb humor. 
Soc molt tossuda amb l’escriptura 
i, si em deixen, arribo a port.

· S’entén fàcilment, la sèrie?
Quan mires el primer capítol (n’hi 
ha cinc), fins al minut 15 no saps si 

estàs veient una paròdia de perso-
nes amb discapacitat (que seria de 
molt mal gust) o sobre la integració, 
o què. Aquest desconcert, a mi com 
a espectadora, m’agrada.

· Quan la vas començar a gestar?
Fa dos anys i mig. L’estiu del 2020 em 
vaig llegir el llibre i vaig començar a 
crear un ideari al voltant dels per-
sonatges de la novel·la. Vaig marxar 
de vacances i ja vaig tornar amb un 
material força contundent.

· Hi ha molta presència catalana.
Per a mi, això ha estat una il·lusió 
increïble, perquè he pogut retro-
bar companys d’estudi, com Clara 
Segura. He pogut rodar en família i 
això fa que treballis d’una altra ma-
nera. I “uau” amb l’equip que vaig 
tenir al rodatge. 
Tothom estava supermotivat pel 
projecte, perquè era una cosa tan 
diferent! Tothom hi era com si fos la 

seva primera feina. L’equip és molt 
català, com havia de ser. Vaig dema-
nar molt a Movistar poder comptar 
amb aquests actors, a qui jo conec 
molt, són els meus amics. Vull donar 
a conèixer tota aquesta gent perquè 
són boníssims. Ara, tothom qui veu 
la sèrie a Madrid em pregunta: “Qui 
són aquests actors?”, és el que està 
passant. 
He fet uns lligams amb l’equip i ara 
volen que sempre rodem junts, hem 
creat una família.

· ‘Fácil’ està rodada a Barcelona, 
t’ha agradat, això?
M’ha encantat tornar a Catalunya. 
He pogut tornar a Barcelona i he 
pogut tenir un pis a primera línia 
de mar per rodar, a la Barcelone-
ta, com vaig escriure al guió. Qui es 
pot permetre un pis a primera línia, 
i amb terrassa? A la sèrie, una famí-
lia burgesa té un pis a la Barcelone-
ta. Van tenir una filla discapacitada 

Anna R. Costa, durant el rodatge de ‘Fácil’, una sèrie de Movistar Plus+ de temàtica social estrenada el dia 1 de desembre.  || CEDIDA

i és per aquest motiu que cedeixen 
aquest pis a la fundació. Això em 
permet proporcionar personatges 
molt desvalguts, un privilegi que a 
mi m’emociona perquè són coses de 
justícia social. Jo em considero de 
classe obrera i per això em satisfà 
molt, això del pis va ser un luxe. I 
poder rodar al MACBA, on jo vaig 
rodar durant molt temps... va ser 
com tornar a casa.

·  Hi haurà segona temporada? 
Jo, com a espectadora, no miro mai 
segones temporades perquè hi ha 
una cosa de concepte. Ja has ense-
nyat l’univers, els personatges. Si 
has de construir trames que con-
tinuïn... per a això ja hi ha els cule-
brots. Tinc projectes en marxa, al 
cap. Ara em toca contagiar l’entu-
siasme a qui sigui! [riu]. 
Aquesta feina és així, tornar a co-
mençar de zero cada vegada. Espero 
que cada cop es vagi confiant més.  
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La Nur és el titella protagonista de ‘La llàntia meravellosa’, de Festuc Teatre. ||  CEDIDA

CRÒNICA | FAMILIAR

El desig amb 
més valor, de 
Festuc Teatre 
El desig queda concedit quan tens 
l’oportunitat de veure la proposta 
de teatre familiar La llàntia mera-
vellosa de Festuc Teatre. Diumen-
ge passat, en un Auditori Municipal 
força ple, les famílies van emocio-
nar-se amb la història de la Nur, la 
d’una nena que es troba una llàn-

tia meravellosa per casualitat, amb 
el que això comporta, perquè té la 
possibilitat de demanar tres desit-
jos, però ella només en vol un, que 
la seva mare es curi de la malaltia 
greu que té. 

Amb empenta, valentia, alegria 
i companyia, la Nur emprèn un llarg 
viatge que la portarà fins al desert. 
Allà coneixerà la Jasmina, i també 
comprovarà que els genis no sempre 
són el que semblen. Junts hauran 
de vèncer les malèvoles intencions 
del Jafar, un sultà que vol arrasar el 
poble de la Jasmine. 

Festuc Teatre dona forma a un 
espectacle total, que inclou titelles, 
titellaires, una escenografia poliva-

lent i efectes especials i sonors. A 
més d’interpretar personatges, els 
titellaires també canten i fan cantar 
i picar de mans el públic.
Si bé l’argument parteix d’una his-
tòria trista, a La llàntia meravellosa 
riem, cantem, ens emocionem, per-
què és una aventura genial, plena de 
màgia i de cels estrellats.

La posada en escena de Fes-
tuc Teatre és impecable, aquesta 
companyia fuig de la cursileria i fa 
una picada d’ullet a les diverses re-
alitats del segle XXI i valors univer-
sals: l’amistat, l’amor filial, la lliber-
tat per escollir el seu camí i ser qui 
vulguem ser, la descoberta del món 
i l’acceptació.   ||  M. ANTÚNEZ

Aquest dilluns es 
posen a la venda 
els abonaments 
culturals

La Regidoria de Cultura ha donat a 
conèixer les propostes de la tempo-
rada d’arts escèniques hivern-prima-
vera 2022-2023, que s’inicia al mes de 
gener. S’han programat set muntat-
ges per al públic general i tres per al 
públic familiar.

Dilluns, 12 de desembre, a les 10 
h, la venda anticipada de dues moda-
litats d’abonaments per a sis de les 
propostes de la temporada s’activa-
rà al web www.auditoricastellar.cat. 
També es podran adquirir presenci-
alment, demanant cita prèvia amb la 
Regidoria de Cultura al telèfon 93 714 
40 40 (extensió 1338, de dilluns a di-
vendres de 9 a 14 h). D’una banda, es 
podrà comprar l’abonament complet 
a un preu de 60 euros, o per a quatre 
espectacles, per 40 euros.

Les propostes arrenquen dis-

Propostes de la 
nova temporada

CULTURA | ESPECTACLES 2022-2023

sabte 28 de gener, a les 18 h i a les 
20.30 h, a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu amb  NUA (Radiografia d’un 
trastorn), de la Sala Flyhard. L’obra 
retrata en primera persona els tras-
torns d’alimentació i com ens afecta, 
ens ofega i ens posseeix. L’obra està 
dirigida per Marta Aran i escrita per 
Andrea Ros i Ann Perelló, que també 
n’és la intèrpret. Per aquest paper va 
rebre el premi a Millor Actriu de l’As-
sociació de Teatres i Auditoris Públics 
de les Illes Balears.

Divendres 10 de febrer, a l’Au-
ditori Municipal es representarà La 
trena, de La Perla 29. Aquest és un dels 
plats forts de la temporada. Basat en 
la novel·la La tresse, de Laetitia Co-
lombani, explica la història de tres 
dones que han nascut en continents 
diferents però que comparteixen unes 
idees i sentiments que les uneixen en 
un poderós desig de llibertat. Clara 
Segura és la directora d’un reparti-
ment de luxe, amb ella mateixa i Cris-
tina Genebat, Marta Marco i Carlo-
ta Olcina.

Dissabte 11 de març s’ha pro-
gramat 360 grams, d’Ada Vilaró, un 

Ann Perelló interpreta el monòleg de ‘NUA (Radiografia d’un trastorn)’.  || CEDIDA

espectacle poètic que fusiona parau-
la, cos i dansa. Dissabte 18, a les 20 h, 
Els colors de Duke Ellington, de Mar-
cel Tomàs i Girona Jazz Project om-
pliran de música l’Auditori. Es tracta 
d’un concert teatralitzat.

Dissabte 1 d’abril, Carles Sans 
presenta Per fi sol! Sans, exmembre 
de Tricicle, després de 40 anys de si-
lenci, parla a l’espectacle d’anècdotes 
professionals i personals.

Divendres 27 d’abril, el Teatre 
de l’Aurora presenta L’amic retrobat, 
un espectacle dirigit per Joan Arqué 
basat en la novel·la de Fred Uhlman. A 
aquestes sis propostes s’hi ha d’afegir 
l’espectacle de dansa Que du bonheur 
(?), de Man Drake i Tomeu Vergés, in-
terpretat per Sandrine Maisonneu-
ve. Tindrà lloc dissabte 11 de març a 
l’Espai Sales d’El Mirador i serà gra-
tuït. Hi haurà col·loqui postfunció.

espectacles familiars

Pel que fa als espectacles familiars, la 
venda anticipada d’entrades també 
s’activarà el 12 de desembre a través 
dels mateixos canals. El preu serà de 
5 euros (6 euros a taquilla), 4 euros en 
el cas de famílies nombroses i mono-
parentals i persones amb discapaci-
tat, amb acreditació. 

Diumenge 5 de febrer, 10.30 h i 12 
h, s’ha programat Sona la llum a l’Au-
ditori. Es tracta d’una proposta de La 
Curiosa adreçada a infants de 0 a 5 
anys que fa un petit recorregut per 
diferents racons de la natura a tra-
vés dels sons i les imatges plàstiques.

Diumenge 5 de març, a les 12 
h, s’han previst Les aventures del lleó 
vergonyós, d’El Pot Petit. La forma-
ció proposa un viatge divertit per a 
infants de 2 a 5 anys, amb titelles i 
música per descobrir les emocions.

Diumenge 7 de maig, a les 12 h, 
a la plaça d’El Mirador, s’ha previst 
la proposta del Circ Pistolet Potser no 
hi ha final. Es tracta d’un espectacle 
gratuït per a tots els públics a ritme 
de rock, amb acrobàcies sobre taula, 
verticals, minibàscula i equilibris de 
mans a mans en duo i trio.

Els preus indicats per a espec-
tacles familiars seran vàlids també 
per a les entrades dels infants me-
nors de 12 anys que vulguin assistir 
a la proposta de teatre i música Els 
colors de Duke Ellington. Per a menors 
de 2 anys que no ocupin localitat serà 
gratuït.  ||  REDACCIÓ
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PESSEBRE | SANT FELIU DEL RACÓ

CEC | TRADICIONS

El Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó continua amb la tradició i 
els dies 18 i 26 de desembre es torna a obrir al públic, de 19.30 h a 21 h. 
Un any més, els veïns i veïnes de Sant Feliu han previst un pessebre molt 
complet, amb diverses escenes que recreen el pessebre popular: els ofi-
cis, el mercat, el naixement, els pastors, els peixaters, etc. Fins i tot, hi 
trobarem els Reis de l’Orient i una escena amb l’infern i dimonis.  || M. A.

Diumenge 11, el Grup Pessebrista de Castellar pujarà el pessebre a la 
Castellassa en la 57a edició d’aquesta cita nadalenca. Una comitiva sor-
tirà, a peu, del local del CEC a les 7.30 h, i qui vulgui fer l’aproximació en 
cotxe, a les 9 h del Girbau. Cap a les 10.15 h és previst l’esmorzar al coll 
de la Castellassa i  a les 10.45 h, la cantada de nadales i trasllat del pes-
sebre, una creació de Josep Llinares, al cim de la Castellassa a càrrec 
dels escaladors del CEC. Els infants podran fer cagar el tió. A les 12 h és 
prevista la finalització de l’activitat i tornada a casa.  || M. A.

Els dies 18 i 25 es podrà visitar el 
Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó

El CEC celebra la 57a Pujada del 
Pessebre a la Castellassa de Can Torras

Dissabte al vespre, 3 de desembre, 
es va inaugurar la 72 Exposició de 
Pessebre Invents i descobriments de 
la humanitat del Grup Pessebrista 
de Castellar. A l’acte hi van assistir 
els pessebristes d’enguany, que ja 
són prop de 70 persones, a més de les 
autoritats Ignasi Giménez, alcalde de 
la vila; la regidora de Cultura, Joana 
Borrego; el mossèn Xavier Blanco, i 
Joan Juni, president de l’entitat. Els 
parlaments institucionals van donar 
el tret de sortida a aquesta mostra, 
que compta amb 15 diorames grans, 
a més de cinc vitrines de 60 x 60, i una 
exposició al primer pis. 

Juni va iniciar el discurs agra-
int l’esforç, professionalitat i dedi-
cació dels pessebristes de Castellar, 
remarcant que “enguany, ja hi ha 

Els pessebres queden beneïts

Inauguració dels pessebres. D’esquerra a dreta, Joan Juni, Ignasi Giménez, Joana Borrego i Xavier Blanco.  || M. ANTÚNEZ

Dissabte es va fer la inauguració de la 72 mostra pessebrista

més dones que homes i, sobretot, 
hi ha entrat moltíssim jovent”. En 
aquest sentit, va recordar que mol-
tes entitats pessebristes es queixen 
que només tenen gent gran. 

L’alcalde va destacar, també, la 
feina dels pessebristes “que fa nits 
que no dormen i amb els nervis que 
es pateixen els últims dies”. Va co-
mentar que, enguany, a més de la 
novetat de la temàtica, “tenim nou 
mossèn, i això no és cosa menor, 
un no s’estrena a Castellar com a 
mossèn fins que no fa el discurs 
de benedicció als pessebres”. El 
moment de lluïment de la inaugura-
ció també va acompanyat pel fet que, 
“estem celebrant que, d’aquí a uns 
dies, neix un infant, i això m’agrada 
molt recordar-ho”. Giménez també 
va demostrar satisfacció pel relleu, 
que queda assegurat a Castellar. Va 
dir que el Grup Pessebrista ha sabut 

copsar aquesta tècnica, “que no és 
només tècnica”, de fer pessebres. 

L’últim a parlar va ser mossèn 
Xavier Blanco. Va voler recordar “el 
dia dels pessebres remuntant-me 
a sant Francesc d’Assís, un sant 
entre els sants, sempre present, 
pel seu amor a les persones, a la na-
tura, un deu de misericòrdia”. Va 
destacar que és un mèrit fer arribar 
la fe d’una manera senzilla. “Quan 
la fe és viva crea cultura”, va dir. 

Després dels parlaments, els 
llums de sala es van apagar i es van 
encendre els dels diorames. L’assis-
tència els va poder veure, per prime-
ra vegada. Els pessebres seguiran 
oberts, els caps de setmana i festius, 
fins al 22 de desembre, que també 
seran oberts entre setmana, fins al 
dia 6 de gener. Passat Reis, encara 
seran oberts els caps de setmana i 
festius fins al 5 de febrer.  

  Marina Antúnez

INAUGURACIÓ | EXPOSICIÓ
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La sabadellenca Cristina (Lil Aiden) 
i el castellarenc Efren Kairos són 
Bounce Twice. Van néixer l’any 2019  
unint dos mons completament di-
ferents; ella, cantant, i ell, com a 
productor i DJ. Fa poc han fitxat 
per la discogràfica PICAP amb el 
segell Delírics i darrerament han 
presentat nous singles plens de 
força i personalitat. 

“Nosaltres venim de pols 
força oposats de la música, d’am-
bients i estils diferents”, diu la 
Cristina. Van intentar potenciar el 

Bounce Twice, nous valors del trap català
La discogràfica 
castellarenca PICAP 
aposta per nous 
talents del hip-hop

que cadascun podia aportar del seu 
gènere per donar forma al projecte. 

La base acaba sent de hip-hop 
i trap, però amb un toc més electrò-
nic, herència de l’Efren, que també 
fa la producció, gravació, mentre 
que la Cristina s’ocupa de les lle-
tres i és la cantant.

“Ara farà 4 anys que ens vam 
ajuntar a través d’una amiga que 
ens va posar en contacte i que 
sabia que tots dos volíem fer mú-
sica”, recorda la Cristina. Van co-
mençar a quedar, sense cap objec-
tiu concret, “Ho fèiem perquè en 
gaudíem”.  Ja han tret àlbum amb 
Delírics: “Són tirades diferents de 
singles i, un cop amb Delírics, el 
nostre àlbum ‘Rave on’”. 

Els temes del disc de Bounce 
Twice són els que han estat tocant  a 
l’estiu en concert, “i ara estem pre-

MÚSICA | GRUPS

parant música nova per al 2023”.  
Les seves influències són Lau-

ren Nine, Nicki Minaj, “músics del 
panorama més trap americà però 
passat al català, i amb un punt 
electrònic”, afegeixen. Hi ha diver-
sos estils representats, des del pop 
fins al reggaeton, passant pel trap 
cru, etc, sempre mantenint una es-
sència festiva. 

Canten en català, cosa que va 
sorgir com una suggerència de la 
discogràfica “i, a partir d’allà, jo 
m’hi vaig trobar molt còmoda i 
vaig tirar endavant”. Les lletres 
parlen, sobretot, del fet d’haver pas-
sat una etapa força dura abans d’es-
tar representats, “de quan teníem 
més ‘haters’ que seguidors”, i de 
com han encarat aquest procés per 
a ser reconeguts com a artistes, no 
com aficionats.   || MARINA ANTÚNEZEl castellarenc Efrén Kairos i la sabadellenca Lil Aiden formen Bounce Twice. || CEDIDA

La formació Double AM, de Caste-
llar i Sabadell, actua divendres a les 
21 h al Calissó Cultural. Compta amb 
Alba Cardona, Maria Bedson, Angi 
Recordà i Marle Recordà, i van néi-
xer fa 12 anys, tot i que la seva vida ha 
estat intermitent. “Fem una propos-
ta indie i pop, temes propis i ver-
sions de grups que ens han influït 
aquests anys”, diu Alba Cardona. 
La mescla resulta curiosa perquè, de 
part de l’Angi i la Marle s’acosten al 
punk i el rock, i per part de la Maria i 
l’Alba s’apropen a l’estil més melòdic. 

Algunes de les seves influènci-
es són MGMT, Kings of Leon, i “fins 
i tot, Lady Gaga”. 

L’indie pop de Double AM passa pel Calissó

La música de les quatre intèrprets vallesanes sonarà divendres 9

La Maria i l’Alba són amigues 
des de ben petites, amb la Marle, 
“vaig coincidir a l’institut”. Ella 
i la seva germana ja havien fundat 
un altre grup, el Disaster Jacks, “un 
grup de rock potent”. Es van unir 
a la Maria i l’Alba i han creat el pro-
jecte Double AM, “que ens estimem 
molt”. Canten les cançons  en anglès 
i parlen de l’amistat, d’amors i desa-
mors. “Som força emocionals”, re-
coneix Cardona. 

Fa 9 anys van enregistrar 
una maqueta de temes propis, 
amb sis temes. “El tenim penjat a 
SoundCloud”. Ara volen intentar 
donar forma a alguna altra cosa, ja 
que fa temps que no han enregistrat.  

Al Calissó, actuaran acompa-
nyades de guitarra elèctrica, acús-

CONCERT | INDIE

tica, baix i percussió. “I ens agra-
da molt jugar amb les veus, totes 
cantem i fem harmonies”. De fet, 
aquest és un dels punts forts de la 
formació que sentirem.

exposició

D’altra banda, dimecres es va inau-
gurar una nova exposició artística al 
Calissó Cultural. En aquesta ocasió, 
es tracta d’una mostra titulada Òxid i 
memòria d’Àngel Manzano. Aquesta 
és la seva primera exposició indivi-
dual, on apel·la als records i a la re-
membrança, vestigis i històries que 
queden representades en les seves 
pintures blanquinoses. L’exposició 
es podrà visitar un horari d’obertu-
ra del Calissó Cultural fins al 12 de 
gener del 2023.  

  M. Antúnez

Divendres 2, la Biblioteca Municipal Antoni Tort va oferir un acte litera-
ri centrat en l’obra traduïda per Miquel Desclot Set comèdies i un ballet, 
un llibre publicat per Edicions Proa. L’acte va comptar amb la presèn-
cia del traductor i de la dramatització a càrrec de Sara Schkot, Hèc-
tor Hernàndez, Bet Tena, Joan Solé, Marçal Portolés i Mònica Mimó. 
L’acte va comptar amb l’assistència de prop de cinquanta persones i va 
agradar molt. Amb Molière van riure i emocionar-se, i amb la recitació 
van reviure alguns dels passatges més importants del dramaturg fran-
cès.   || REDACCIÓ

BIBLIOTECA | CRÒNICA

Els versos de Molière van sonar a la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort
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agenda del 9 al 18 de deseme de 2022

DIVENDRES 9 

21 h - CINEMA
Karaoke Paradise
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV i L’Aula d’Exten-
sió 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: SonaSwing, 
SwingCopats i Calissó Cultural

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

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

DILLUNS 12
De 17.30 a 19.30 h – TALLER
Taller de dibuix sobre roba
La Fàbrica · Organització: La Fàbrica

DIMECRES 14
9.30 h – PROPOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

19 h – PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Mori el 
Borbó, de Jordi Ballart
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIJOUS 15
18 h, 19 h o 20 h - TALLER
“Remind: tècniques de relaxació 
per a pares i mares”
Inscripcions a www.castellarvalles.
cat/eduquemenfamilia
Taller 1 d’El Mirador
Organització: Ajuntament i PEC

19 h - PROPOSTA
Club de lectures de filosofia per 
pensar en el món, amb Felicitat Llop
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

19.30 h – PROPOSTA
Presentació del llibre ‘Microrelats 
amb Revolució’
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Castellar per les 
Llibertats

20.30 h - TEATRE
S’horabaixa. Cafè-teatre: “Spa 
Mocions”
L’Alcavot
Organització: L’Alcavot 

DIVENDRES 16 
16.15 h - PROPOSTA
Cafè feminista
La Fàbrica - Equipament juvenil
Organització: La Fàbrica

19 h - PROPOSTA
En to poètic: Juan Ramón Jiménez
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

19 h - MÚSICA
Concert de Nadal del Cor Di-
versions
Capella de Montserrat
Organització: Cor Di-versions
Hi col·labora: Castellar per les 
Llibertats

19.30 h – PROPOSTA 
Xerrada i projecció sobre dones 
acusades de bruixeria
Centre d’Estudis de Castellar del 
Vallès - Arxiu d’Història
Sala Violant Carnera del CECV-AH
Organització: Centre d’Estudis 
Castellar – Arxiu d’Història

21 h - MÚSICA
JAM especial temes de Nadal, a 
càrrec d’Acció Musical Castellar
Cal Calissó
Organització: Escola de Música Artcàdia

21 h - CINEMA
Softie
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

DISSABTE 17
10 h - FESTA
Festa de Nadal de l’Associació del 
Centre
C. Major i pl. de Cal Calissó (matí) i 
parc de Canyelles (tarda)
Organització: Associació del Centre

11 h i 12 h -  PROPOSTA
Contes, tió i taller de xapes de 
Nadal
L’Alcavot
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural i Associació La Taca Lleure i 
Cooperació

11 h - MÚSICA
Concert d’Els Atrapasomnis Trio
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: AFA EBM Colobrers

11.30 h - CONTES
L’Hora del Conte infantil: “L’ocell 
d’argent”, amb Bufanúvols
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

12 h - PROPOSTA
Inauguració de l’exposició “A re-
veure” i taller de gravat amb tu-
bercles
Sala Violant Carnera del CECV-AH
Organització: Centre d’Estudis de 
Castellar del Vallès - Arxiu d’Història

12 h - MÚSICA
Concert “Musiquem per Nadal”
Auditori Miquel Pont
Organització:  Acció Musical Castellar 
i Escola de Música Artcàdia

17 h - TALLER
Taller de cuina per llepar-se’n els 
dits!
Safareig de la Baixada de Palau
Organització: Ajuntament

17 h – PROPOSTA
Got Talent Castellar
Inscripcions a l’a/e laia.gonzalez@
creuroja.org
Local de Colònies i Esplai Xiribec
Organització: Creu Roja

17.30 h - BALL
Festa Country
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18 h i 20.30 h - TEATRE
Kalumba
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Ajuntament

18.30 h – MÚSICA
Concert benèfic de suport a 
Càritas
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Càritas

19 h – PROPOSTA
29a Plantada del Pessebre
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Colònies i Esplai Xiribec

19 h – MÚSICA
Concert de Llongue & Ricard 
Latorre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: Castellar per les 
Llibertats · Hi col·labora: L’Alcavot 
Espai Cultural i Ajuntament

21 h – MÚSICA
Concert de Dokey Ahead
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

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

DIUMENGE 18
De 10.30 a 13 h – PROPOSTA
Trobada Urban Sketchers 
Dibuixant Castellar
Lloc de trobada: davant de l’Església
Organització: Centre Excursionista 
de Castellar

De 10 a 13 h – PROPOSTA
Un tomb per la història: “No eren 
bruixes”
Inscripcions a http://centreestudis-
castellar.cat 
Sortida des de l’Era d’en Petasques
Organització: Centre d’Estudis de 
Castellar – Arxiu d’Història

De 10 a 14 h - PROPOSTA
Castellar del Vallès amb La 
Marató de TV3
Pl. d’El Mirador
Organització: Comissió d’entitats per 
la Marató de TV3
Col·laboració: Ajuntament
*Consultar suplement (això no hi va, 
el suplement és el dia 16)

10 h - PROPOSTA
Fira de Nadal
Carrers de Sala Boadella, de l’Hospi-
tal i de Montcada
Organització: Comerç Castellar, amb 
la col·laboració de l’Ajuntament

12 h i 16.30 h - CINEMA
Lil, el meu amic cocodril
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

12 h – XERRADA
Vermut literari: No eren bruixes, 
eren dones, a càrrec d’Anna Madrid i 
Isabel Márquez
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot 

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

18.30 h – TEATRE
Teatre familiar: Pastorets
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot 

18.30 h - MÚSICA
Concert de Nadal del Cor Sant 
Esteve i la Coral Xiribec
Església de Sant Esteve
Organització: Cor Sant Esteve i Coral 
Xiribec

19 h - MÚSICA
Concert “Combos de Nadal”
Cal Calissó
Organització: Acció Musical Castellar 
i Escola de Música Artcàdia

19 h - CINEMA
La voluntaria
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

De 17.30 a 19.30 h – PROPOSTA
Pessebre Vivent de Sant Feliu
Sant Feliu del Racó
Organització: Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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“L’única funció del temps és consumir-se; crema sense deixar cendres.”
Elsa Triolet

penúltima

Optimón Òptics 
Passeig, 36

T| 93 714 22 88

Dona vida a les 
ulleres antigues

Recoma-
nació

Quan s’aproximen les dates més màgiques de 
l’any, en què estrenem, regalem, i fins i tot ar-
ribem a llençar, aturem-nos i pensem si altres 
poden fer ús d’allò que ja no necessitem. 
Si per Nadal et regalen ulleres noves, no llen-
cis les velles! Altres persones, amb menys re-
cursos, les podran reutilitzar. 
Des d’Optimón Òptics col·laborem des de fa 
molts anys amb l’ONG Òptics pel Món en el 
projecte “Ulleres Solidàries”. Des del nostre es-
tabliment (i altres que col·laboren amb el pro-
jecte) es recullen ulleres amb lents que les per-
sones ja no necessiten i s’envien a la universitat 
d’Òptica i Optometria de Terrassa. 
Una vegada allà, després de netejar i organit-
zar tot el material, s’especifica la graduació, el 
tipus de lents, i s’envia a països amb menys re-
cursos. Amb totes aquestes ulleres que tornen 
a ser aptes per ser reutilitzades, un grup d’òp-
tics-optometristes es desplacen aquests països 
i munten una consulta on es realitzen exàmens 
visuals al major nombre de persones possible. 
En cas de detectar qualsevol anomalia refrac-
tiva, l’equip determina la prescripció adequa-
da per a cada pacient i els lliuren les ulleres de 
manera totalment gratuïta. 
Aquest Nadal, dona vida a les teves ulleres. 
Regala la opció de veure-hi arreu del món.

DESTAQUEM

EXPOSICIONS I ALTRES

Concert amb 
Els Atrapasomnis Trio
Dissabte 17 · 11 h· Sala Blava de l’Espai 
Tolrà

El dissabte 17 al matí, l’AFA de l’Escola 
Bressol Colobrers ha programat un con-
cert de Nadal per a tota la família amb els 
Atrapasomnis Trio. L’acte tindrà lloc a 
la Sala Blava de l’Espai Tolrà  i té un preu 
7,5 euros l’entrada i és gratuït per a me-
nors d’1 any. Els Atrapasomnis són mes-
tre, amics i amigues amb moltes ganes 
de gresca i de somniar ben amunt. La 
felicitat és el seu motor. Porten totes 
les seves aventures i cançons a través 
d’aquesta banda de diferents formats i 
disposada a ‘Atrapar la festa’.

Exposició ‘Òxid i memòria’, d’Àngel 
Manzano · Fins al 12 de gener de 2023
Calissó Cultural
Exposició de pessebres ‘Invents i desco-
briments de la humanitat’
Fins al 5 de febrer de 2023
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès
Gimcana de tions
Fins al 22 de desembre als comerços de 
l’Associació del Centre
Arbre dels desitjos
Del 12 de desembre al 5 de gener a la 
Biblioteca Municipal Antoni Tort
tudis de Castellar - Arxiu d’Història

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 09 FENOY 
DISSABTE 10 YANGÜELA 
DIUMENGE 11 CASTELLAR 
DILLUNS 12 EUROPA 
DIMARTS 13 BONAVISTA 
DIMECRES 14 CASANOVAS 
DIJOUS 15 LLUCH 
DIVENDRES 16 PERMANYER 
DISSABTE 17 FENOY 
DIUMENGE 18 YANGÜELA

DEFUNCIONS 

POSTALS DE CASTELLAR 
 

La plaça va reformar-se darrerament el 2019. Ara lluu un mural de l’artista Anna Taratiel, nascuda el 1982, 
de quan data aquesta foto. La plaça ha tingut una història apassionant i va ser molt reivindicada, i recupe-
rada, pel veïnat a finals dels anys 70. || AUTOR: DESCONEGUT || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - ARXIU D’HISTÒRIA DE CAS-

TELLAR DEL VALLÈS

Plaça de la Llibertat, 1982

01/12/2022      
Albert Cornet Calveras 
67 anys

04/12/2022       
Antonia Calero Pérez 
90 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

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

Mercè Font 

M’agradava pentinar 
els cabells de l’àvia 
davant de la llar de foc

Perruquera a punt de jubilar-se i amant de la natura R
.G

Ó
M

E
Z

El 31 de desembre la perruqueria de la Mercè Font, al 
Passeig, 3,  abaixarà persianes. Després de gairebé 60 anys 
entre assecadors, tisores i tints –va començar amb només 
8 anys–  es jubila. El seu somni és viure a prop de la natura.

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
La timidesa 
Un defecte que no pots dominar?
No soc constant
Una persona que admires?
La meva família 
Quin plat t’agrada més?
El bacallà
Un animal?
Els cavalls
Un músic?
Joaquín Sabina
Una pel·lícula?
‘Ghost’, de Jerry Zucker
Un llibre?
‘El noi del pijama de ratlles’, de John Boyne
Una ciutat?
París
Un viatge per fer?
Suïssa
Un racó de Castellar?
El gorg d’en Fitó

”

“

· Per què has decidit que és el mo-
ment de jubilar-te?
Primer, perquè ja tinc 67 anys, i ja 
tinc l’edat. I després, perquè no vull 
jubilar-me quan no tingui salut. Fa 
des dels 8 anys que soc entre cabells. 
Després de gairebé 60 anys a la per-
ruqueria, és el moment. Hi haurà mo-
viment per festes, ens retrobarem 
amb les clientes. El 31 de desembre, 
a més, és dissabte. Tancaré i... any 
nou i vida nova!

· Com serà aquest últim dia, apa-
gar els llums i tancar la porta? 
És un dia que s’ha de celebrar. Po-
sarem alguna cosa per picar, potser 
una mica de cava per brindar. Ara per 
ara, no crec que em faci pena, perquè 
estic convençuda de la decisió. Pot-
ser més endavant ho trobaré a faltar. 
Començo una nova etapa per gaudir 

dels nets, però també de tenir temps 
per a altres coses, com passejar per 
la natura i del meu hort, que n’estic 
molt contenta. M’he passat tota la 
vida treballant al poble, amb clien-
tes de fa molts anys. Ara vull descan-
sar, ser a casa, i més endavant fer vi-
atges. M’agradaria anar cap al nord, 
voltar per països amb molta natura 
com Suïssa, Suècia o Noruega. 

· És veritat que a les perruqueries 
s’expliquen moltes xafarderies?
Al llarg de tants anys... alguna cosa. 
Però la veritat és que les clientes t’ex-
pliquen vivències i coses maques que 
t’omplen molt. A mi m’agrada molt 
el contacte amb la gent, sobretot 
escoltar, però no soc d’explicar les 
meves coses. Quan tens una clienta 
has d’estar per ella però també per 
la resta, per veure si tot funciona i va 
bé. A més, hi ha molt de soroll quan 
s’encenen els assecadors i... música! 
Sense música no podríem treballar. 

· Com recordes els teus inicis a 
la perruqueria?
Era ben petita i vaig començar com a 
aprenenta. Recordo que m’agradava 
pentinar els cabells de l’àvia que s’es-
tava a casa davant de la llar de foc, 
posant al seu lloc les seves ondes i la 
trena enroscada. La meva mare, que 
m’observava, va ser la primera que 
es va adonar que seria perruquera. 
Vam venir amb els meus pares des 
de Gallifa, on vaig néixer, a viure aquí. 
A la primera perruqueria que vam 
anar li van dir a la meva mare que 
necessitaven una aprenenta. Era la 
perruqueria de la Maria Teresa Ca-
sajuana, al carrer Major, 56. Hi anava 
cada dia quan sortia de l’escola, fins 
a quarts de nou del vespre. 

· Era la teva vocació?
No ho sé. Era molt petita i ningú no 
em va preguntar si volia ser perru-
quera. Però a mi m’encantava anar-hi 
i m’ho passava molt bé.  Com sempre 

he fet el mateix, no sé si m’agradaria 
haver fet una altra cosa.

· Quantes perruqueries has tin-
gut a Castellar?
Tres. La primera era al pis on vivia, a 
la carretera de Sentmenat, 46. Des-
prés al carrer Montcada, 5, que es 
deia Merce’s, i ara al Passeig, 3, amb 
el nom de Mercè Font, com la prime-
ra perruqueria. Vaig gaudir molt de 
l’etapa al carrer Montcada. Teníem 
molta feina, però era molt més jove 
i no em cansava mai. Per a mi és una 
alegria molt gran anar a treballar 
cada dia. Quan entro a la perruque-
ria desconnecto de les cabòries. He 
fet molt poques vacances en la meva 
vida, però m’ho he passat molt bé. 

· T’han demanat algun penti-
nat estrafolari?
Una noia em va demanar que li tenyís 
les celles de color lila. I d’això fa vint 
anys, que no era tan habitual. Ella va 

sortir ben contenta però a mi no em 
va agradar gens. Si em demanen un 
pentinat que sé que no quedarà bé, 
intento reconduir-ho i adaptar-lo per-
què quedi bé a la cara. Procuro no dir 
mai que no, perquè això és molt dur.

· Un dels moments més compli-
cats va ser la pandèmia, oi?
Sí. Vam tancar un mes i mig, com 
totes les perruqueries, però després 
a poc a poc les clientes van tornar a 
venir. No vaig tenir por perquè sabia 
que ens tornarien a fer costat.

· Al bell mig de la natura et sents 
com a casa. Per què?
Potser és perquè he nascut a pagès. 
Quan era petita m’enfilava als arbres, 
i anava per la muntanya i saltava pel 
camp. Quan vaig amb el cotxe, si no 
condueixo, em quedo embadalida mi-
rant per la finestra els arbres, els co-
lors de la tardor. M’agrada molt més 
que no pas passejar per Barcelona.

 Rocío Gómez


