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SUPLEMENT
NADAL A 
CASTELLAR

El Pessebre Vivent 
torna a escena 
diumenge

CULTURA  | P 18

Gairebé una trentena d’entitats de Castellar 
impulsen La Marató de TV3 d’aquest any

De tot cor
SOLIDARITAT | P 03

Responsables d’entitats locals i municipals que organitzaran els actes de la Marató de TV3 durant tot aquest diumenge a Castellar del Vallès.  || C. DÍAZ
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Aquest dissabte a partir de les 18 
hores l’Auditori Municipal Miquel 
Pont acollirà un concert per donar 
suport a Càritas Castellar. Les corals 
Espaiart, Artcàdia, l’escola Torre Ba-
lada amb el combo Canvi de Plans, Ce-
cília Tena i Carles Miquel, i el pianista 
Ariel Fernàndez, el grup de cambra 
de l’escola Artcàdia, el cor Atzamares 
del Cor Sant Esteve, i Mariona i Pere 
Roca participaran en aquesta actua-
ció solidària a El Mirador, que compta 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Segons detalla Begoña Lasao-
sa, coordinadora de Càritas Caste-
llar, la proposta sorgeix per recaptar 
diners per a l’entitat per poder com-
pletar els lots de Nadal per a les famí-
lies usuàries. Lasaosa precisa que en 
l’últim més i mig el nombre de famí-
lies usuàries ha augmentat notable-
ment fins a situar-se en una xifra si-
milar a la dels pitjors moments de la 
pandèmia. “Atenem  25 famílies més 
que fa unes setmanes. Actualment, 
donem suport a 190 famílies”, apun-
ta. Per tant, més de mig miler de cas-
tellarencs visiten Càritas de manera 
habitual. La crisi energètica i la pujada 
dels preus de la cistella de la compra 
ofeguen les famílies més vulnerables, 

que busquen l’aixopluc de l’entitat. 
Tanmateix, la voluntària recor-

da que gràcies al conveni amb l’Ajun-
tament, que es tradueix en 20.000 
euros, a banda de la contribució del 
Banc d’Aliments i les donacions a 
títol personal, Càritas segueix a pri-
mera línia per assistir les famílies en 
risc d’exclusió social. “Amb el Banc 
d’Aliments rebem productes, però 
per exemple no ens arriba farina 
o sucre, que comprem nosaltres. 
També intentem posar en els lots 
una mica de carn i de peix”, concreta 
Lasaosa. És per això que Càritas Cas-
tellar posa en marxa aquest concert 
solidari per recaptar diners a través 
de les entrades –que tenen un preu 

Concert de suport a Càritas Castellar
Serà aquest dissabte 
a les 18 h a l’Auditori 
per recaptar fons per 
a l’entitat, que atén 
prop de 200 famílies 

  Rocío Gómez 

concert amb músics del poble del 
molta qualitat”, emfatitza. 

Davant la bona resposta per 
part de la comunitat artística de la 
vila, Falcó avança que per primavera 
organitzaran un altre concert per re-
captar fons, “amb alguns dels artis-
tes que volien col·laborar però no 
han pogut per agenda. Per Nadal 
hi ha moltes activitats”. 

tradició, clàssica i una mica de pop

El repertori serà variat i en el cas d’Es-
paiart, sota la direcció de Sònia Gatell 
i amb Sergi Rodríguez al piano, inter-
pretaran cançons de la banda sonora 
de Les choristes i El gran showman, del 
musical Rent i també del grup Txa-
rango. El duet Cecília Tena i Carles 
Miquel pujarà dalt de l’escenari de 
l’Auditori amb la Sonata per a flauta 
i piano, de Serguei Prokófiev. D’altra 
banda, el grup de cambra de l’esco-
la Artcàdia ha triat el primer movi-
ment de Palladio, de Karl Jenkins, el 
primer moviment del concertino per 
a trombó baixa en fa menor d’Ernest 
Sachse, i un apunt més modern amb 
la peça Una aclucada d’ull, d’ABBA.

Quant al Cor Atzamares del Cor  
Sant Esteve, sota la direcció de Jaume 
Sala, oferirà un repertori de cançons 
tradicionals com Pastorets i pastore-
tes o Pels carrers de Freixenet, entre 
altres. La música d’autor comptarà 
amb Mariona i Pere Roca, que posa-
ran veu a clàssics com Tornarem de 
Lax’n Busto o la melodiosa Somewhe-
re over the Rainbow. La traca final ar-
ribarà amb el combo musical Canvi 
de Plans, que clouran el concert amb 
èxits de totes les èpoques  com Por la 
boca vive el pez, de Fito & Fitipaldis, 
Venus de Schoking Blue o Eso que tú 
me das de Pau Donés. 

de cinc euros– per continuar donant 
un cop de mà als usuaris. “Enguany 
amb la loteria que hem fet hem re-
captat prop de 800 euros, no ens 
podem queixar. Esperem recap-
tar una mica més amb el concert”, 
afegeix. “Necessitem més recur-
sos per poder atendre amb solvèn-
cia aquestes famílies. Cada vegada 
hi ha més gent que ho passa mala-
ment”, lamenta Ramon Falcó, se-
cretari de Càritas Castellar, i un dels 
impulsors del concert, de bracet de 
la seva dona, Cinta Serrat, professo-
ra jubilada de l’Escola Municipal de 
Música Torre Balada. 

Falcó assenyala que, a banda 
de recaptar diners, el concert és una 

manera de visibilitzar la situació, i 
de posar damunt la taula el proble-
ma perquè quan passin les festes de 
Nadal, aquestes famílies continuaran 
necessitant un cop de mà. “A més dels 
lots de Nadal, també comprarem 
joguines per als infants d’aquestes 
famílies, i visitarem les residènci-
es de gent gran. Per Nadal s’ajun-
ten moltes despeses i no arribem 
a tot arreu”, reconeix el secretari.

En referència al concert d’aquest 
dissabte, Falcó subratlla que tothom 
que ha pogut s’ha arromangat per par-
ticipar-hi, i valora molt positivament 
la predisposició dels músics. “Volíem 
que hi participessin totes les esco-
les de música de Castellar. És un 

Imatge d’arxiu del cor Sant Esteve, una de les entitats que participa en la proposta solidària de dissabte a El Mirador. || ARXIU

Els escaladors, al cim de la Castellassa de Can Torras, diumenge passat. || CEC

CEC  | PESSEBRE

CÀRITAS  | AUDITORI

Pujada del Pessebre a la Castellassa aconseguida
La 57a edició es va dur 
a terme, un any més, en 
aquest lloc emblemàtic

Diumenge passat, dia 11, durant tot el 
matí, una colla de castellarencs aficio-
nats a l’excursionisme, molts d’ells socis 
del Centre Excursionista de Castellar, 
van pujar fins a la Castellassa de Can 
Torras per a dipositar-hi, un any més, 
el pessebre creat per Josep Llinares.

Enguany, la data no semblava gaire 
favorable, per la coincidència amb el 
pont, però tot i així, una bona colla de 
famílies no van faltar a la cita. 

La sortida es va fer, a peu i des del 
local del CEC, a les 7.30 h amb el pesse-
bre, i també des del Girbau, on es van 
aparcar els cotxes, des d’on es va sortir 

al punt de les 9 hores.  
Un cop al peu de la Castellassa, la 

gent va poder esmorzar i, després, pas-
sant-se de mà en mà el pessebre per 
apropar-lo als escaladors, també van 
poder cantar nadales. 

Malgrat el fred i el vent, els escala-
dors valents van atrevir-se a pujar fins 
al cim de la Castellassa, on van ancorar 
el pessebre.  Per refer-se del fred, es va 
servir mistela i torró. 

A més, els més petits també van 
poder fer cagar el tió, ja que com cada 
any estava tot a punt, amb el tió que 
s’amaga, la resta de l’any, ben a prop de 
la Castellassa de Can Torras.

Aquesta cita arriba enguany a la 
57a edició i ja és una de les propostes en 
el calendari més participatives i trans-
versals del CEC, ja que es recupera la 
tradició, l’amor a la natura i les fites ex-
cursionistes.  ||  M. A.
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A la vila, solidaritat de tot cor
El gruix de les activitats de La Marató, dedicada a les malalties cardiovasculars, tindrà lloc diumenge

El diumenge 18 de desembre La Ma-
rató dedicarà la 31a edició a les ma-
lalties cardiovasculars, la principal 
causa de mort als països desenvo-
lupats i un dels problemes actuals 
de salut pública més rellevants. Un 
any més, Castellar col·labora amb 
la Marató de TV3 organitzant di-
verses activitats, gràcies a la impli-
cació d’una trentena d’entitats, co-
merços i regidories de l’Ajuntament. 
El gruix de les activitats tindran lloc 
diumenge, però també se n’han pro-
gramat altres dies.

Per a avui divendres dia 16 hi 
ha dues activitats programades. Al 
CEC tindrà lloc a les 19 hores la in-
auguració d’una exposició d’Urban 
Sketchers, i a les 19.30 h una xerrada 
i projecció sobre dones acusades de 
bruixeria, a la Sala Violant Carne-
ra del CECV-AH. També els alum-
nes de FEDAC faran una activitat 
de zumba al seu gimnàs per activar 
el cor. L’endemà, dissabte 17, també 
a la Sala Violant Carnera, s’ha pro-
gramat a partir de les 12 hores la in-
auguració de l’exposició “A reveure”, 
de Maria Losada, i un taller de gravat 
amb tubercles. A les 19 hores arri-
ba la proposta musical de Castellar 
per les Llibertats. Un concert a duet 
de Llongue & Ricard LT que tindrà 
lloc a L’Alcavot Espai Cultural. L’es-
port arribarà de bracet de Racó Es-
ports, que ha organitzat una ameri-
cana de pàdel, dissabte a partir de 
les 9.30 hores, on es posarà un pot 
perquè la gent participi en la causa.

Diumenge 18, l’escenari princi-
pal de la majoria de propostes serà 
la plaça d’El Mirador, on es faran ac-
tivitats de 9 a 14 hores per recaptar 
fons per aquesta iniciativa. “Cada 
entitat ha preparat una activi-
tat, gairebé totes orientades a la 
canalla perquè puguin gaudir de 
la jornada, i tots plegats fer una 

  Cristina Domene

Representants de diferents entitats que participen en La Marató en un moment de la reunió de coordinació al local del CEC. || C. DÍAZ

LA MARATÓ | SALUT

+ MARATÓ

Un 15% de les         
hospitalitzacions 

Segons una anàlisi fet per la 
Diputació de Barcelona, un 15% de 
les hospitalitzacions als municipis 
majors de 10.000 habitants de la 
província, entre els quals estaria 
Castellar, són a causa de malalties 
cardiovasculars. En concret, l’any 
2021 van haver-hi 50.000 hospitalit-
zacions per patologies relacionades 
amb el cor. La distribució per sexes 
dels ingressos per malaltia cardio-
vascular és desigual. La taxa d’ingrés 

en homes és significativament 
superior a la de les dones, amb 19 i 
11 ingressos anuals per cada 1.000 
habitants. No obstant, l’anàlisi de 
la mortalitat en els últims 15 anys 
mostra que són la primera causa de 
mort en dones i la segona en homes.
Les malalties cardiovasculars són 
patologies amb un caràcter crònic 
que afecten la qualitat de vida de les 
persones i poden generar seqüeles 
irreversibles. Mantenir una alimenta-
ció saludable i equilibrada, no fumar, 
eliminar o reduir el consum d’alcohol, 
fer exercici físic, reduir l’estrès i con-
trolar la pressió arterial i els nivells de 
sucre i colesterol en sang són hàbits 
per a un estil de vida saludable.

recaptació que anirà a parar a la 
causa, que enguany se centra en 
el cor. Com a novetat, enguany ve 
un autobús groc, d’aquells ame-
ricans, i a dins es vendran llibres 
de segona mà”, ha manifestat Rafa 
Serra, un dels membres que formen 
part de la coordinació de La Mara-
tó a la vila.

Les activitats programades són 
les següents: xocolatada i sorteig de 
dues places per a infants per anar a la 
carrossa de l’ambaixador el dia de la 
cavalcada (Grup Il·lusió); pinta bas-
toners i tasta el Ball de Bastons (Ball 
de Bastons); manualitats de gitanes 
(Ball de Gitanes de Castellar del Va-
llès); fes el teu tió de Nadal i coneix 
l’ADF (ADF Castellar): vine a escalar 

i puja al rocòdrom (Centre Excursi-
onista de Castellar); taller de titelles 
El Sol i La Lluna i ballades amb els 
gegantons (Gegants de Castellar); 
Tots som caganers i caganeres! Pinta 
l’auca del caganer i fes-te una foto al 
‘photocall’ (Colònies i Esplai Xiribec); 
l’Hoquei Castellar amb la Marató 
(circuit d’hoquei) (Hoquei Club Cas-
tellar); pintar i retallar la cartolina 
del pessebre, dibuixada per Pilarín 
Bayés (Grup Pessebrista de Caste-
llar del Vallès); exhibició de Nadales 
i taller de Nadal (Banda i Majoret-
tes de Castellar); Tió gegant. Petits i 
ganàpies podreu fer cagar el Tió de 2 
metres amb l’acompanyament musical 
de la cançó tradicional (AFA Institut 
Puig de la Creu); taller de castellers i 
actuació amb un pilar (Castellers de 
Castellar - Capgirats); actuació del 
grup Walking to the Bar (Acció Musi-
cal Castellar-Artcàdia); concert amb 
el combo Canvi de Plans de l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada; 
obra de teatre: Gina Ginger and Char-
lie Chieves (Kids&Us). “Cap a les 
dues del migdia farem entre tots 
un dibuix d’un cor gegant acompa-
nyat de músiques de tambor que 
simularan el bum-bum del cor”. 

Altres activitats que tindran 
lloc en diferents espais és, per exem-
ple, el torneig de pàdel del Club Ten-
nis Castellar, que es farà a les instal-
lacions del club de 9 a 18 h; l’itinerari 
Un Tomb per la Història: “No eren 
bruixes” del CEC-AH, que sortirà a 
les 10 des de l’Era d’en Petasques; la 
representació de l’obra Uns pastorets 
diferents!, a les 12 h a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu a càrrec dels 
Teatrer@s del Sol i la Lluna; el con-
cert Combos per Nadal d’Acció Mu-
sical Castellar - Artcàdia a partir de 
les 19 hores al Calissó i el Pessebre 
Vivent de Sant Feliu del Racó a par-
tir de les 19.30 hores. 

A més, als comerços que tin-
guin penjat el cartell de La Mara-
tó a l’aparador, es podrà adquirir la 
polsera commemorativa de La Ma-
rató de TV3 a la vila, amb un donatiu 
solidari a partir de 2 euros. “Gaire-
bé tots els comerços de Castellar 
tenen polseres per vendre de La 
Marató d’enguany. N’hem repar-
tit 1.750 unitats i cada entitat s’ha 
encarregat de distribuir-ne unes 
quantes”, ha explicat Rafa Serra. 
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L’Agrupació de Defensa Forestal 
(ADF) de Castellar ha fet una crida 
per captar voluntaris i voluntàries 
que vulguin formar part de l’entitat, 
dedicada a la gestió de boscos i pre-
venció d’incendis forestals.

El coordinador de l’agrupació, 
Xavi Ruano, assegura que a les enti-
tats sempre hi ha moments de canvi, 
gent que entra i gent que marxa, i jus-
tament ara, els ADF necessiten afe-
gir nous components: “Volem gent 

Els ADF fan una crida per 
captar voluntaris per a l’entitat

Una de les tasques que fan els ADF és la retirada d’arbres caiguts. || ADF

L’entitat s’encarrega de la gestió i prevenció dels incendis forestals 

que s’engresqui, que vulgui tenir 
cura de la natura. Formar part de 
l’ADF aporta moltes coses. Recór-
rer el terme municipal, conèixer 
pam a pam els camins, els corriols. 
I després, col·laborar amb l’entorn 
immediat del poble i la satisfacció 
personal que aporta un voluntari-
at, de fer coses pels altres”. 

Les persones interessades, a 
partir dels 16 anys, han d’enviar un 
correu a l’entitat adf@castellarvalles.
cat i a partir d’aquí començarien una 
formació per fer tasques bàsiques, 
les que duen a terme els aspirants, 

NATURA | COOPERACIÓ

que disposen de carnet verd. Des-
prés d’un any, es poden presentar a 
l’examen per obtenir el carnet groc, 
que permet la intervenció en zona ca-
lenta. “A més de la prevenció dels 
incendis forestals, fem altres tas-
ques com retirades de branques o 
arbres, protecció civil o tirar sal si 
baixen les temperatures”, recor-
da Ruano. Darrerament, a més, els 
ADF Castellar han col·laborat en la 
cerca de persones desaparegudes o 
en el control de competicions com la 
prova de muntanya 5 Cims. Diumen-
ge, per a La Marató, els ADF seran a 
la plaça d’El Mirador, fent tions per 
als nens i nenes: “És un bon mo-
ment per conèixer la gent i veu-
re’ns cara a cara”. 

ADF és una de les moltes en-
titats que s’han adherit al projec-
te educatiu del servei comunita-
ri. Alumnes de secundària han de 
passar deu hores en l’entitat que 
escullin fent tasques relacionades, 
amb la intenció d’adquirir un com-
promís cívic envers la comunitat: 
“Ja fa tres anys que ho fem i els 
joves són molt treballadors, no 
tenim queixa de cap ni un dels 
grups. Però normalment no con-
tinuen el voluntariat perquè això 
de dedicar el cap de setmana als 
altres quan tenen 16 anys no els 
crida tant. Així i tot, segur que 
d’aquí uns anys, algú s’engresca 
i hi torna”, opina el coordinador.  

Ràdio Castellar continua apos-
tant per la seva vocació de servei 
a la comunitat i aquests mesos 
està acollint diversos projectes 
de servei comunitari, que té per 
objectiu promoure que els alum-
nes de secundària experimentin i 
protagonitzin activitats de com-
promís cívic alhora que aprenen 
l’exercici actiu de la ciutadania. 
Aquest darrer mes, durant qua-
tre jornades, Àlex Bolart i Kirill 
Kravchenko, alumnes de 4t d’ESO 
de l’Institut Puig de la Creu, han 
estat a l’emissora municipal pre-
parant un pòdcast, precisament 
sobre aquest programa educatiu, 
obligatori a l’educació secundària. 

Els alumnes van aprendre, de 
bracet de diferents professionals 
de la ràdio local, nocions de com 
parlar davant d’un micròfon, com 

funciona una taula de so i quines 
pautes s’han de seguir per crear un 
contingut radiofònic. Després de 
la formació, ells es van encarregar 
d’escriure el guió del seu pòdcast, 
que van decidir dedicar-lo a parlar 
sobre el servei comunitari, fer en-
trevistes, buscar sintonies apropi-
ades i editar-ho tot. El resultat és 
un pòdcast anomenat Paper i boli. 

Els dos joves han marxat 
satisfets del seu pas per Ràdio 
Castellar: “És una experiència 
que es gaudeix moltíssim. Triïs 
l’entitat que triïs, si l’actitud és 
bona, t’ho passaràs bé”, va opi-
nar l’Àlex. 

“Jo crec que he escollit molt 
bé. He provat micròfons, he lle-
git notícies i fins i tot he simulat 
una tertúlia d’esports”, va dir el 
Kirill.  || CRISTINA DOMENE

Servei comunitari a 
l’emissora municipal

Els alumnes Kirill i Àlex entrevistant la professora Cristina Soler. || J. MELGAREJO

EDUCACIÓ | RÀDIO CASTELLAR

  Cristina Domene
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Es crea la 
cooperativa 
Clash5

Dimecres passat l’alumnat de 
5è de l’Escola FEDAC Castellar 
va fer el tràmit de constitució 
de la cooperativa Clash5, en el 
marc del programa de Cultura 
Emprenedora CuEmE en què 
el centre educatiu participa des 
de fa sis anys.

El projecte CuEmE, im-
pulsat per la Diputació de Bar-
celona, consisteix en la creació 
i desenvolupament d’una coo-
perativa, des del seu planteja-
ment formal i fins a la venda 
del producte en alguna fira o 
mercat. Per a la seva creació, 
els i les alumnes, un total de 26 
en aquesta sisena edició que es 
porta a terme a Castellar, faran 
una aportació de capital de 5 
euros cadascun, i ara es troben 
en el procés de disseny i pro-
ducció. També han d’encarre-
gar-se del pla de comunicació 
i disseny, la comercialització i 
la gestió econòmica i adminis-
trativa. Pròximament, en un 
procés participatiu, decidiran 
a quina acció solidària destina-
ran els beneficis. 

Per registrar la coopera-
tiva, cinc representants dels 
alumnes, juntament amb la tu-
tora, van anar dimecres a la Fi-
nestreta Única Empresarial, 
situada a El Mirador, amb els 
documents necessaris per fer 
el tràmit de constitució, i van 
obtenir-hi un NIF.  || REDACCIÓ

EMPRESA | FEDAC
INFRAESTRUCTURES | MOBILITAT

L’anunci que va fer el conseller de 
Territori, Juli Fernàndez, en el marc 
del Consell d’Alcaldies, que la Gene-
ralitat era partidària de l’enllaç de 
Castellar amb Sabadell per la Ronda 
Oest sense donar continuïtat a la con-
nexió entre Sabadell i Castellar per la 
Ronda Nord ha tingut una resposta 
per part de la patronal castellarenca 
Asemca. El president, Joaquim Sesé, 
ha explicat que, sigui quina sigui la 
connexió que es prioritzi, “volem  
des de Castellar que es faci allò 
que sigui més ràpid”.

De tota manera, “la sensació 
que tenim és que hi ha molta in-
certesa, no entenem en quin punt 
ens trobem, i l’única percepció 
que tenim és que tornem a un full 
en blanc, com si estigués tot per 
fer”, constata el president d’Asemca. 

Sesé ha afegit que “la percep-
ció que hi ha és de confusió” perquè 
“tot el que ha passat aquest dar-
rer any no ha servit per a res i tor-
nem a un punt d’inici”. El president 
d’Asemca ha constatat que en aquest 
darrer any s’ha pogut avançar “grà-
cies a la bona sintonia dels ajunta-
ments de Castellar, Sabadell i Ter-
rassa, que han defensat un projecte 
integral dins del Pla de Mobilitat 
del Vallès, i s’han barallat amb el 

La B-40 acaba ara en una rotonda al Pla de Bonaire de Terrassa. El senyal marca l’enllaç amb Castellar per la C-1415a. || GOOGLE

  Jordi Rius

El president 
d’Asemca, Joaquim 
Sesé, veu molta 
incertesa respecte a 
l’enllaç amb l’autopista

Asemca: “Que es faci el  més ràpid” 

ministeri perquè executés aques-
ta obra”, i que ara tornar a la conne-
xió entre Castellar i Sabadell suposa 
“tornar a buscar consensos perquè 
tothom lluiti perquè es pugui  fer”.

salvador illa demana la b-40

Pel que fa a l’àmbit polític nacio-
nal, també s’ha obert un nou capí-
tol del serial sobre el futur enllaç de 
Castellar a un via ràpida vallesana. 
En el marc de les negociacions per 
a l’aprovació dels pressupostos que 
treballa ERC com a govern de la Ge-
neralitat per al 2023, una de les exi-
gències del PSC per donar-hi suport 
és desencallar la B-40 a la zona del 

Vallès Occidental (via històricament 
batejada com a Quart Cinturó o més 
recentment com a Ronda Vallès i, en 
els darrers temps, Ronda Nord, i que 
ara acaba en una rotonda a Terrassa 
procedent d’Abrera). Així ho va fer 
públic dissabte passat Salvador Illa, 
líder dels socialistes catalans, en una 
entrevista a l’agència Efe. En la nego-
ciació pressupostària, el PSC ja havia 
posat sobre la taula desbloquejar dos 
grans projectes –l’ampliació de l’aero-
port del Prat i el macrocomplex Hard 
Rock– i ara afegeix la Ronda Vallès. 
Segons va dir Illa, el govern català 
hauria d’alinear-se “amb la volun-
tat molt majoritària dels respon-

sables de Sabadell i Terrassa i de 
la seva societat civil”.

La proposta torna a entrar en 
òrbita després que l’1 de desembre 
el conseller de Territori, Juli Fer-
nàndez, oferís als alcaldes de Ter-
rassa, Sabadell i Castellar l’aposta 
de la Generalitat: prioritzar  la con-
nexió de la Ronda Oest amb la B-124 
entre Castellar i Sabadell. Per tant, la 
proposta que defensa l’executiu ca-
talà no contempla l’enllaç entre Ter-
rassa i Castellar. Cal tenir en comp-
te que l’enllaç amb la Ronda Oest és 
competència de la Generalitat i, en 
canvi, la B-40 és una infraestructu-
ra de caràcter estatal. 
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Dimarts passat el Departament 
d’Energia dels EUA va anunciar un 
avançament revolucionari quant a 
la producció d’energia: la fusió nu-
clear. Els científics del Laboratori 
Nacional Lawrence Livermore de 
Califòrnia han aconseguit una fita 
que podria revolucionar el funcio-
nament de les centrals nuclears i  
la creació d’energia neta. Però quin 
serà l’impacte real en la nostra vida 
quotidiana a curt termini? 

El científic castellarenc Fran-
cis Pérez, cap d’acceleradors del Sin-
crotró Alba –una de les principals 
instal·lacions científiques de Catalu-
nya– explica que fa dècades que s’in-
vestiga aquest camp per reproduir 
en un laboratori a la Terra un feno-
men que es produeix, per exemple, al 
Sol i als estels. “El procés de la fusió 
és la unió de dos àtoms d’hidrogen 
per crear un àtom d’heli, i un neu-
tró, i alliberar molta energia. Han 
aconseguit fer servir menys ener-
gia per fusionar els àtoms que la 
que s’allibera quan s’uneixen. És 
un procés de creació d’energia 

L’era de l’energia neta 

Els investigadors castellarencs Montse Pont i Francis Pérez, al Sincrotró. || CEDIDA

Els EUA anuncien un important avançament científic en la fusió nuclear 

 Rocío Gómez 

CIÈNCIA | DESCOBRIMENT

El diputat del Vox al Parlament de Catalunya, Manuel Acosta, ha anunciat 
que el partit es presentarà a les eleccions municipals de Castellar, el maig 
del 2023. Ho va fer en una taula informativa, dissabte passat al matí, on va 
ser present la coordinadora local del partit, Jennifer González. Acosta va re-
cordar que en les darreres eleccions autonòmiques del 2021 Vox va aconse-
guir 700 vots com a quarta força política a la vila, motiu que els ha esperonat 
a promoure una candidatura. La formació denuncia que Castellar i Catalu-
nya estan “submergits” en “una deriva preocupant” i, segons enumeren, 
el municipi viu problemes com “la proliferació de plantacions de marihu-
ana en polígons”, “el miler de veïns a l’atur” o el “creixement de roba-
toris amb força”. També critiquen el govern municipal perquè consideren 
“poc democràtic el projecte dels 100 pisos de la Playtex”.  || G. PLANS

VOX | MUNICIPALS 2023

El diputat de Vox, Manuel Acosta, a la parada informativa dissabte. || G. PLANS

neta i aquest és el gran avança-
ment”, detalla l’investigador caste-
llarenc. “Per aconseguir-ho es ne-
cessiten molt altes temperatures i 
pressió”, apunta. “És un dels avan-
çaments tecnològics més impor-
tants del segle, amb un gran im-
pacte social, perquè ataca un dels 
principals problemes que tenim, 
la producció d’energia neta, per 
créixer sense fer malbé el plane-
ta Terra”, afegeix.

En aquesta carrera per cap-
girar la producció d’energia Euro-

pa també hi té molt a dir. “Europa 
també està invertint en la fusió, 
però amb una altra tecnologia, 
amb un experiment molt impor-
tant a França”, detalla. 

Després de demostrar que tec-
nològicament és possible, el pas se-
güent és crear un espai on es pugui 
reproduir a gran escala. “Enca-
ra queden dècades per aconse-
guir-ho, però els nostres fills 
viuran aquesta energia de fusió 
nuclear com una cosa normal”, 
conclou.   

Vox es presentarà a  Castellar
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COMERÇ | FIRA DE NADAL

El Nadal torna a les parades dels carrers de la vila

Hi haurà trenta estands 
als carrers Sala Boadella, 
Hospital i Montcada

Una trentena de parades repartides en 
tres dels principals carrers comerci-
als de la vila (Sala Boadella, Hospital i 
Montcada) oferiran a la ciutadania els 
seus productes en la tradicional Fira de 
Nadal organitzada per Comerç Caste-
llar en col·laboració amb l’Ajuntament 
de Castellar que es farà aquest diumen-
ge entre  les 10 i les 19 h. Entre d’altres, 
s’hi podran trobar articles de roba, òpti-
ca, cosmètica o restauració, a més d’ar-
ticles de màgia i moltes altres propos-
tes. També hi seran presents diverses 
entitats del municipi.

Però no tot serà activitat comercial, 
sinó que també hi haurà molta alegria i 

oci, amb activitats lúdiques per a grans 
i petits. Així, hi haurà el taller de manu-
alitats “Fes el teu arbre”, es farà cagar 
el tió (amb regals per a tots els nens i 
nenes) de 10 a 13 hores i de 17 a 19 hores 
i es podrà gaudir d’actuacions musicals. 
A més, a les 18 hores, hi haurà xocolata-
da gratuïta amb melindros (es pot por-
tar el got de casa).

En definitiva, segons destaquen des 
de Comerç Castellar,  la Fira de Nadal su-
posa “un dia per gaudir, retrobar-nos 
i fer poble, per sentir-nos afortunats 
d’on venim, de tenir una vida social 
en què ens relacionem amb la resta 
de veïns i veïnes, i amb els comerci-
ants de confiança”.

macropanera

També cal assenyalar que en algunes pa-
rades dels comerços participants en la 
fira es podran trobar butlletes per parti-

cipar en el sorteig de la macropanera que 
se celebrarà el dia 5 de gener al vespre i 
que inclourà productes, serveis i/o acti-
vitats que han aportat diversos comer-
ços associats. De fet, des d’aquest diven-
dres ja es poden trobar butlletes en les 
botigues que participen en la iniciativa. 

Els establiments participants són 
els següents: Llibreria Vallès, Espai 
Lector Nobel, Mito Sushi, Bruna, Cal 
Camilo, Pizza Punt, Parafarmàcia Nut, 
Optimón, Forn de Pa Valero, Farmàcia 
Permanyer, Farmàcia Yangüela, Farmà-
cia Casanovas, Impremta Castellar, Jo-
ieria i rellotgeria Casa Jordi, Massatges 
Les Mans, Rosa Tintoreria, Sílvia Moda i 
Complements, Pentina’t, Pessigolles, Bel-
la Castellar, Luque & Luque sabateria, 
CM62, Kids & Us Castellar, Vinalium, El 
Celleret, Pachuchis, Outlet Teixits per 
a la Llar, Xirimingu, Dicoma, Midudu i 
Àmbar Tours.  ||  REDACCIÓ

17 DESEMBRE | ASS.CENTRE 

Activitats al 
carrer Major i 
plaça Calissó

Aquest dissabte 17 de desembre, el car-
rer Major i la plaça Calissó acolliran la 
Festa de Nadal amb diverses activitats 
organitzades per l’Associació del Cen-
tre.  Entre les 10 i les 11.30 h hi haurà 
xocolatada a la plaça Major i Calissó. A 
partir de les 11 i fins a les 13 h hi haurà 

tallers. Al  carrer Major  hi haurà piz-
zes de Nadal amb Bona Pizza, Jocs per 
a petits i grans amb Tasta Jocs, Taller 
de mitjons de Nadal, gegants, confecció 
d’estrelles i cérvols amb materials reci-
clats, Bombers Solidaris de Barcelona, 
Bombers amb Causa de la Generalitat, 
Learn & Play  amb Nova Language i El 
Picarol. També hi col·laboren els pes-
sebristes cedint diorames a diferents 
aparadors.

A la plaça Calissó, hi haurà pin-
tacares, un mandala gegant, el Pare 
Noel i música en viu. A les 11:30 h serà 
el torn de Mariona i Pere Roca, a les 12 
h Gabi Ruiz  de L’Alcavot llegirà contes 
i a partir de les 12.30 h  hi haurà mú-

sica de versions  amb Canvi de Plans 
(de l’Escola de Música Torre Balada) 
i Albert Llort. Cal recordar que fins al 
22 de desembre segueix en marxa la 
5a  Gimcana del Tió, on s’ha de trobar 
un tió a cada establiment del carrer 
Major i la plaça Calissó. 

A més, l’Associació del Centre  i 
les associacions La Mitja Galta i El Pu-
jalet han preparat una festa al parc de 
Canyelles aquest mateix dissabte. De 
10 a 17 h els més petits podran fer la 
cerca del tió dels desitjos. 

A partir de les 17 h, s’ha progra-
mat el conte del tió, un arbre dels de-
sitjos, una xocolatada calenta i la gran 
encesa de llums.  ||  REDACCIÓ Imatge de la Festa de Nadal de l’any passat al carrer Major. ||CEDIDA

Una imatge de la fira de l’any passat.  || ARXIU
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Nou vilatans i vilatanes de naciona-
litat estrangera, que han superat un 
mòdul intensiu de 45 hores de com-
petències lingüístiques en llengua 
catalana, ja tenen el seu diploma. 
La Regidoria de Cooperació i Nova 
Ciutadania i el Servei Local de Ca-
talà van fer el lliurament en una tro-
bada a La Fàbrica. El curs ha estat 
impartit entre el 10 de novembre i el 
13 de desembre pel Servei Local de 
Català a El Mirador, d’acord amb un 
conveni signat per l’Ajuntament amb 
el Centre per a la Normalització Lin-
güística i amb la subvenció de la Di-
recció General de Migracions, Refu-
gi i Antiracisme.  

Nouvinguts acaben un curs de català
COOPERACIÓ | NOVA CIUTADANIA

 Redacció

L’Escola El Sol i La Lluna ha parti-
cipat recentment en un Erasmus+,  
un programa de la Unió Europea per 
donar suport a l’educació, la forma-
ció, la joventut i l’esport. Concreta-
ment, el centre educatiu ha fet tres 
mobilitats adreçades a docents sota 
el nom d’Every Voice Matters. Des de 
l’escola castellarenca van convenir 
que viatgessin tres perfils diferents 
perquè l’experiència fos més enriqui-
dora. Així, Mariona Gibert, especia-
lista d’anglès, Laura Casas, tutora de 
5è, i Glòria Rincón, de l’equip direc-
tiu, van tenir l’oportunitat de fer una 
estada d’una setmana a Finlàndia i 
Estònia amb l’objectiu de compartir 
bones pràctiques i conèixer noves 
estratègies de millora de l’atenció a 
la diversitat a les aules. “Vam enfo-
car el programa a fixar-nos en l’or-

Noves mirades sobre atenció 
a les aules des de Finlàndia

Les tres participants en l’Erasmus+ de visita a Porvoo, a 30 km de Hèlsinki. || CEDIDA

L’Escola El Sol i La Lluna participa en un programa de la Unió Europea 

ganització dels centres educatius 
i en la mirada de la inclusió. Vam 
visitar escoles dels països per co-
nèixer les pràctiques de primera 
mà”, va explicar Casas.

No és la primera vegada que El 
Sol i La Lluna participa en un progra-
ma de cooperació europeu. Ja ho va 
fer el 2015 i tenien un altre programat 
que finalment no es va poder portar a 
terme a causa de la pandèmia. A Fin-
làndia, les professores van compartir 
temps i aprenentatge amb un grup de 
mestres de diferents països: “Una 
part del programa consistia en for-
mació, amb xerrades d’experts vin-
culats directament amb el món de 
l’educació, i això es complementa-
va amb la visita a les escoles. Vam 
visitar-ne dues a Finlàndia i dues a 
Estònia. Ens ensenyaven les instal-

EDUCACIÓ | DIVERSITAT A CLASSE

lacions i el funcionament des de di-
ferents punts de vista, perquè una 
part de la visita ens la feien alum-
nes, després, estàvem amb la direc-
tora i amb professors. Gairebé tots 
eren centres educatius on els alum-
nes estaven des dels 6 als 18 anys”, 
va detallar Gibert. 

Totes tres coincideixen que han 
tornat amb una motxilla plena d’ex-
periències i aprenentatges. Rincón 
explica que Finlàndia va fer un debat 
com a país fa uns anys en el qual van 
decidir cuidar el capital humà, i això 
es reflecteix en el sistema educatiu: 
“Han creat un context que afavo-
reix tenir cura de les persones i 
això fomenta que es pugui aten-
dre bé la diversitat i, per tant, la 
inclusió. Així, el sistema educatiu 
de forma global atén les necessitats 
individuals de cadascú”, va aclarir 
la directora d’El Sol i La Lluna. 

L’estada als països nòrdics també 
ha servit per copsar les bones pràcti-
ques que es desenvolupen aquí: “ens 
ha fet veure les coses que ja fem bé, 
el camí que hem fet com a escola que 
fa anys que treballa la inclusió des 
d’una mirada molt universal”, va 
dir Rincón. “Allà vam veure que no 
estem mal encaminats i això fa sen-
tir orgull”, va afegir Casas.  

Every Voice Matters no s’aca-
ba aquí. L’escola incorporarà les 
mirades apreses a l’Erasmus+ als 
processos de debat pedagògic que 
fan cada any al centre i continua-
ran en contacte amb les altres es-
coles que han format part del pro-
grama per continuar compartint 
experiències i aspectes del marc 
metodològic.     || CRISTINA DOMENE

Foto de família a l’acte de lliurament de diplomes a La Fàbrica. || CEDIDA
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I per què rondina sent aparentment 
una cosa tan senzilla?
Doncs tots hem notat la dificultat 
que representa separar fulles d’un 
escrit quan tenim pressa i no podem 
introduir-hi el dit separant-les com 
necessitem. Ens pot arribar a posar 
nerviosos i pot ser que hàgim de mu-
llar o humitejar la punta del dit per-
què se’ns hi adhereixi el full i se se-
pari de l’altre.
Com a consideració filosòfica podem 
fer constar que la petitesa d’aquest 
problema ens pot agrejar el caràc-
ter durant uns minuts.
A la vida quotidiana poden sorgir di-
ferents petites proves per a la nostra 
paciència, com aquesta. Hi ha difi-
cultats en voler introduir la clau a la 
porta, al cotxe, en voler arribar abans 
al despatx i trobar caravana, en tele-
fonar i trobar que comuniquem, ens 
cau una caca de colom, etc.

El dia 8, a El Debate, llegint “Cosas 
que pasan”, “Futbol de sardana”, 
crec que més que parlar de fut-
bol, parlava de desprestigiar la 
sardana.
L’escriptor Alfonso Ussía es va 
rebaixar a lletraferit parlant amb 
ignorància, com molts ciutadans, 
de la SARDANA, que no és un es-
pectacle, és un ball, ball nacional 
de Catalunya, tenint el seu sentit 
ballant-la o en un concert. En lloc 

Per evitar ensurts o accidents i esperes 
inútils als vianants que volen creuar, i 
contribuir a agilitzar el flux circulatori 
arreu, cal més atenció, benvolgut con-
ductor. Es fa fosc aviat, clareja tard i 
s’acosten festes. Hi ha més perills. Sigui 
fosc o no, la desatenció respecte a l’ús 
adequat dels intermitents provoca cada 
dia més disgustos. Ens trobem sovint 
amb despreocupats que frenen inespe-
radament i giren, indicant-ho quan ja no 
serveix de res. Els que fan bon ús dels 
intermitents són els que indiquen amb 
prou antelació, tant als altres com als 
vianants, la seva intenció de girar o ma-
niobrar. Només cal posar més atenció 
quan conduïm i pensar en els que tenim 
darrere i davant. Cal millorar la respon-
sabilitat cívica. També crec que l’admi-
nistració local s’hauria d’implicar en fer 
extensible la quasi desconeguda campa-
nya que la DGT va llançar el mes passat 
a través d’alguns mitjans per promou-
re aquest ús cívic. Suggereixo cartells 
clars abans de l’entrada a les rotondes 
i on hi ha semàfors i sovint cal esperar, 
perquè els conductors ho puguin veure 
bé i en vagin prenent consciència. És pel 
bé de tots. I no seria sobrer que aquest 
setmanari també se’n fes ressò. Bones 
festes amb prudència i civisme!

Hi ha qui es queixa si ha 
de separar dues fulles de 
paper

La sardana de futbol

Concert de nadales

Pel bé de tots, fem bon ús 
dels intermitents

 Antoni Comas

  Francesc Sagrera

  Associació de jubilats i pensionistes 

Casal Catalunya

 Josep Manel Martí S.

Per Nadal és costum menjar tor-
rons de diferents tipus. Hi ha els 
torrons de Xixona, torrons d’Ala-
cant, torrons de crema (aquells 
elaborats a base d’ou i sucre amb 
una capa de sucre cremat), tor-
rons de xocolata... També és cos-
tum de menjar mantecados i figu-
res de massapà.
També és època de guarnir la casa 
amb l’arbre de Nadal, boles i ser-
rellets (aquelles cintes lleugeres 
i de colors vius, amb tiretes es-
tretes i brillants que pengen), el 
pessebre i el tió (que es diu així i 
no cagatió), que cal alimentar de-
gudament per tal que sigui gene-
rós el dia de fer-lo cagar. I si com 
diu la cançó li doneu un bon cop 
de bastó segur que cagarà molts 
dolços i altres regals.
Que passeu unes bones festes!

El Servei d’Assessorament  del CPNL 
ofereix la revisió gratuïta de textos 
breus de difusió pública per a entitats, 
empreses i particulars. castellarva-
lles@cpnl.cat, 937143043, El Mirador.

Torrons, tions i 
serrellets

de citar noms en contra, que ens 
citi un ball regional amb 11 mú-
sics per interpretar-lo i amb ins-
truments propis. 
Molts com l’Alfonso, segueixen 
amb el franquisme rebaixant-la a 
la categoria de folklore. 
La sardana, sense anar amb ves-
tits ancestrals i amb quatre pas-
ses, que  diu avorrides, la pot ballar 
qualsevol Alfonso Ussía, a qual-
sevol rotllana, de qualsevol de les 

Després del tret oficial de la campanya de Nadal amb l’encesa de l’enllume-
nat, divendres passat, els paradistes i comerciants posen en marxa diverses 
activitats per promocionar el comerç de proximitat. Una d’aquestes propos-
tes és el photocall nadalenc que s’ha instal·lat al Mercat Municipal. L’equipa-
ment acull aquest punt de trobada decorat amb motius nadalencs, com un 
arbre o un soldadet de l’estil del Trencanous, per convidar la ciutadania a 
què participin, s’emportin un record fotogràfic, i que sobretot visquin aques-
tes festes fent costat al comerç de la vila. Com no podia ser de cap altra ma-
nera, uns dels primers castellarencs i castellarenques que han passat pel 
photocall han estat els paradistes i la regidora d’Activitat Econòmica, Anna 
Màrmol. Les fotografies es poden compartir a Instagram etiquetant @fem-
castellar per ser compartides.   || TEXT: REDACCIÓ || FOTO: CEDIDA

‘Photocall’ nadalenc al Mercat Municipal

LA FOTO

20.000 ballades, dels quasi 900 
municipis que n’organitzen per 
tot Catalunya, amb frac, granota 
de feina, vestit de carrer, de pa-
llasso o fins i tot amb roba de bany. 
Que per error els polítics catalans 
en la Transició la menyspreessin, 
m’irrita, la van espifiar, però que 
aprofitant parlar de futbol, Al-
fonso Ussía, destil·li bilis contra 
Catalunya, crec s’ha d’explicitar 
i reprovar.  

Aquest dilluns, 19 de desembre, or-
ganitzem a partir de les 16.30 h al 
Casal Catalunya un concert de na-
dales amb la  coral Olivella. Hi esteu 
tots convidats!
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opinió

om a les portes de les fes-
tes de Nadal i, a Castellar, 
tenim una completa pro-
gramació d’activitats, tal 

com podeu comprovar al suplement 
que s’adjunta a aquest número de 
L’Actual: la 72a Exposició de Pesse-
bres, la fira de Nadal, el Pessebre Vi-
vent de Sant Feliu o la festa de Nadal 
organitzada per les associacions del 
Centre, el Pujalet i la Mitja Galta, en 
són alguns bons exemples. Tanma-
teix, aquest cap de setmana desta-
quen dues propostes pel seu caràc-
ter solidari: Castellar amb la Marató 
de TV3 i el concert benèfic de suport 
a Càritas.
Un any més, la nostra vila se suma a La 
Marató, que enguany està dedicada a 
la salut cardiovascular. Durant el cap 
de setmana, però especialment diu-

 Rafa Homet *

o fa pas tant que vaig 
descobrir que el ma-
teix Cornet que aga-
fava el micro per pre-
sentar i animar el Ball 

de Gitanes a l’aplec de Castellar Vell 
era professor catedràtic d’electrònica 
a la Universitat de Barcelona des de 
l’any 1990, director del Departament 
d’Enginyeria Electrònica i Biomèdi-
ca i autor de centenars d’articles es-
pecialitzats, responsable de desenes 
de projectes d’investigació i recerca, 
i que havia fet no una, sinó dues tesis 
doctorals. La seva línia d’investiga-
ció en semiconductors i qualitat de 
materials en electrònica lliga direc-
tament amb l’aposta estratègica re-
cent que ha fet Europa per reindus-
trialitzar-se i ser autosuficient en un 
seguit de productes estratègics dins 
la cadena de valor que fa anys que es 
produeixen a altres continents. El ma-
teix veí de cabells blanquíssims ves-
tit amb xandall amb qui et creuaves 
comprant el pa, sempre de bon humor.  
Una intel·ligència extraordinària i 
una extraordinària humilitat en una 
persona que ha fet poble des del fut-

N
Al Cornet, en memòria

és o menys recent-
ment he tingut el goig 
de compartir unes 
experiències pictòri-
ques amb el grup d’ur-

ban sketchers de Castellar, que es 
reuneixen de tant en tant en llocs es-
collits de la vila i rodalies per prac-
ticar el dibuix en grup i desenvolu-
par un mateix tema, cadascun amb 
el seu punt de vista i la seva perso-
nalitat. Els urban sketchers de Cas-
tellar,  batejats com Dibuixant Cas-
tellar, són un grup obert que acull 
qualsevol afeccionat al dibuix, sense 
fer distincions de nivells ni estils ar-
tístics, amb el fet de compartir les 
experiències de cada un d’ells com 
l’objectiu principal que els aglutina.
Durant els meus anys en aquest ofici 
d’anar escampant i combinant rat-
lles i colors amb més o menys encert, 
he constatat que, tant en el cas dels 
urban sketchers com en els concursos 
de pintura ràpida –ambdues activi-
tats se solen realitzar a l’aire lliure i 
amb públic present– hi sovintegen 
uns comentaris recurrents entre 
alguns dels participants novells, i 
també entre alguns espectadors 
casuals. Parlen dels nervis i la ver-
gonya que experimenten només de 
pensar en els ulls que t’estan obser-
vant mentre dibuixes o pintes. La 
por i els prejudicis per l’opinió del 
primer que passa, sobre allò que tu 
estàs fent amb tanta i tanta il·lusió, 
però també amb tants dubtes, pot 
fer-te estar més pendent dels es-
pectadors que no pas del teu gaudi 
o,  simplement, que la vergonya 

  Sketcher. || JOAN MUNDET

Sense vergonya

M PLAÇA MAJOR

MIQUEL RAMOS
Pintor

  Ignasi Giménez *

S
Nadal feliç i solidari

t’impedeixi plantar-te al mig d’una 
plaça o d’un carrer amb el bloc a la 
mà, i et quedis amb les ganes d’alli-
berar el teu desig creatiu, tot i que 
els llapis i els colors t’estan dema-
nant acció insistentment mentre 
d’altres ja s’han llançat a la piscina.
Sense vergonya. A tots aquells que 
s’encallen en la barrera invisible 
del “vull, però no puc”, m’agrada-
ria aconseguir donar-los una em-
penteta  i per això els demano que 
tinguessin en compte el següent: 
Normalment, quan algú es para i 
dedica una mica del seu temps a 
mirar com un altre pinta o dibuixa, 
és perquè a ell també li agrada l’art 
i, possiblement, també li agradaria 

ser allà dibuixant, però resulta que 
ell encara és més vergonyós que tu.
L’afeccionat, si és principiant, es fi-
xarà en els teus recursos personals 
i, en algun altre moment, intentarà 
emular-te. Potser t’haurà fet algu-
nes preguntes innocents per poder 
incorporar a la seva pràctica les 
teves experiències, i això serà indi-
catiu  que aquestes ja l’hauran fas-
cinat. Difícilment aquest especta-
dor en cap moment es mofarà del 
teu treball. Al contrari, n’expres-
sarà admiració.
Un altre tipus de persona amb qui 
ens podem trobar  al costat o al dar-
rere nostre observant-nos, és una  
totalment oposada a l’anterior, en 

el sentit que pot ser un artista pro-
fessional o algú molt experimentat 
en la matèria. Tampoc en aquest cas 
aquest espectador deixarà anar cap 
mal comentari envers la tasca que 
estiguis desenvolupant. Des de la 
seva avantatjada experiència, com 
a molt es permetrà donar-te algun 
subtil consell positiu, perquè amb 
tota seguretat valorarà la teva de-
dicació tot recordant el seu camí re-
corregut. En el pitjor dels casos, pot 
haver algú o algun grupet envalen-
tit que, escudant-se entre ells, faci 
certs comentaris burletes, desfa-
vorables i pretesament graciosos. 
A aquests no els hem de fer ni cas 
ja que, en realitat, no estan opinant 

del que tu fas sinó que simplement 
van de gresca. Segurament, la seva 
ignorància del tema els impedeix 
respectar la teva dedicació. Us pro-
poso que els perdoneu per allò de la 
ignorància. Sense vergonya, amb il-
lusió i llibertat d’acció abracem els 
colors i els papers. Aquests sempre 
reaccionen amb comprensió envers 
tot el que fem, i ens brinden tot el 
seu potencial perquè puguem ex-
plicar aquell efecte de llum, aque-
lles formes o aquells ambients que 
ens han captivat i que, bonament, 
volem transmetre i oferir als altres.
Practicar l’art mai pot avergonyir 
i, sense vergonya, cada dia en sa-
brem més.

menge, tindran lloc prop d’una trente-
na d’activitats organitzades per grups, 
entitats i establiments de tota la vila.
D’altra banda, aquest dissabte Càritas 
Castellar organitza un concert benè-
fic que comptarà amb la participació 
del grup de cambra de l’escola Artcà-
dia, l’escola Espaiart, el grup de com-
bos Canvi de Plans de l’Escola Muni-
cipal de Música Torre Balada, el Cor 
Atzamares del Cor Sant Esteve, Mari-
ona i Pere Roca, Cecília Tena i Carles 
Miquel, i el pianista Ariel Fernàndez.
És molt important que les veïnes i 
veïns de Castellar participem i col-
laborem en totes aquestes activitats. 
És una molt bona forma d’encetar el 
Nadal i, a la vegada, contribuireu a 
una causa justa. 
Vull felicitar especialment totes les 
persones i entitats que, un any més, 
han dedicat el seu temps i esforços a 
organitzar tots aquests actes.
Una vegada més, Castellar es mostra 
com la ciutat oberta, viva i solidària 
que és.Sempre hem de pensar en les 
persones que es troben en una situ-
ació delicada, sigui per mancances 
econòmiques o per problemes rela-
cionats amb la salut.
A tots i a totes, vull desitjar-vos que 
tingueu un bon Nadal i una magnífi-
ca entrada d’any.

* Alcalde

bol i, sobretot, des del Ball de Gitanes 
de Castellar: aquesta petita joia va-
llesana que dona caràcter i identitat 
cultural a Castellar. És gràcies a per-
sones com Albert Cornet que Caste-
llar és alguna cosa més que un conjunt 
de cases i pisos un al costat de l’altre.  
Un home alegre i positiu, amb empen-
ta, que deixa un buit a la nostra societat.   
L’Albert també va ser des del pri-
mer dia jurat de la Beca Oriol Pa-
pell, una beca finançada amb apor-
tacions econòmiques dels regidors 
d’Esquerra que premia el talent de 
joves estudiants de Castellar. Una 
feina de jurat que demana hores de 
dedicació per recordar un jove que 
també ens va deixar massa aviat.   
Cal agafar sempre una mica de temps 
i perspectiva per analitzar les coses i 
l’empremta que han deixat les perso-
nes, però estic convençut que en una 
propera legislatura el nostre poble 
haurà de buscar un dels molts ra-
cons bonics que tenim al terme per a 
posar una placa que recordi a les fu-
tures generacions que a Castellar va 
viure –en el sentit més ple i ampli– un 
científic de prestigi que va saber ser i 
compartir moltes altres coses bones.  
Quan va rebre la distinció a la quali-
tat docent per part del Consell Soci-
al de la UB va reconèixer que “Sense 
l’empenta de la meva família, la dona i 
les filles, jo no estaria rebent la distin-

ció”. En tot cas, una abraçada a totes 
elles i un record emocionat al Cornet.

* Portaveu grup municipal ERC
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Un any més, l’associació Obertament 
ha presentat l’informe de mitjans i 
salut mental, una anàlisi rigorosa de 
com aborden els mitjans de comuni-
cació les notícies sobre salut mental. 
És un estudi que s’elabora conjun-
tament amb el Grup de Periodistes 
Ramon Barnils. Aquesta edició l’infor-
me s’ha centrat en la salut mental i en 
la perspectiva de gènere. Una de les 
conclusions principals que se n’extre-
uen és que el 55,3% de notícies sobre 
salut mental parlen de diagnòstics o 

La perspectiva de gènere 
en l’àmbit de la salut mental

L’activista Núria Sanz, al centre, durant la presentació de l’informe d’Obertament.  ||  CEDIDA 

trastorns mentals de forma desper-
sonalitzada, és a dir, sense testimoni, 
des d’una perspectiva científica i abs-
tracta. Per tant, es perd l’oportunitat 
de visibilitzar el col·lectiu, donar-los 
veu, aprendre de les seves experièn-
cies i trencar amb l’estigma.

La periodista i activista d’Ober-
tament, Núria Sanz, va presentar l’in-
forme al programa Connectats de La 
Xarxa i de Ràdio Castellar. “Per pri-
mera vegada, l’informe recull que 
les notícies sobre trastorns men-

tals majoritàriament no tenen un 
to negatiu. Els mitjans estan fent 
bé la feina, però sempre es pot mi-
llorar”, va dir Sanz. Un d’aquests 
aspectes seria la representació de 
dones i homes als mitjans de comuni-
cació, que a hores d’ara no és parità-
ria. “Predomina la presència de no-
tícies o espais que parlen d’homes. 
En el cas de col·lectius no-binaris o 
trans, estan molt menys represen-
tats que les dones”, va apuntar l’acti-
vista. Viuen una doble discriminació.

De fet, l’informe d’Obertament 
exposa que el gènere condiciona la 
salut mental. “Les dades estadísti-
ques atribueixen a les dones més 
propensió als diagnòstics de salut 
mental que als homes. Cal tenir en 
compte que les dones pateixen més 
violències i desigualtats socioeco-
nòmiques, causants de patiment i 
malestar. El biaix de gènere detec-
tat a l’hora de diagnosticar pro-
blemes de salut mental a les dones 
alimenta estereotips de fragilitat 
i dependència, de ser imprevisi-
bles”, es conclou a l’informe.

En referència als homes, el re-
trat estereotipat els dibuixa com a 

MITJANS | OBERTAMENT

El concurs d’aparadors de Nadal que 
organitza la Cambra de Comerç de 
Sabadell i que compta amb la col-
laboració de l’Ajuntament inclou en-
guany una novetat. Els 24 comerços 
castellarencs participants opten al 
premi popular que concedirà la ciu-
tadania amb els seus vots. S’hi pot 
participar del 19 al 30 de desembre 
a través del QR que  hi haurà als car-
tells col·locats fora de cada establi-
ment inscrit. Es pot optar al premi 
de 100 euros en vals que es podrà 
bescanviar al comerç que hagi gua-
nyat el vot popular. Aquests són els 
comerços participants: Carns i Em-
botits Deltoro, Luque & Luque Saba-
ters, Outlet Teixitsper la Llar, Espai 
Lector Nobel, Mira’m, Clusellas Den-
tal, Copisteria Disscopi, Farmàcia de 
Castellar, Arttaller, La Casa de las 
Chuches, Pentina’t Estilistes, Pessi-
golles, Llullucakes, La Volta Pizzes, 
Sílvia Moda, Piscines Castellar, Co-
lleen Salon, Illa, Esports Castellar, 
Farmàcia Casanovas, Brodats Ma-
riona, Perruqueria Txell, Midudu 
i Terramarina. Cinc d’aquests co-
merços també s’han inscrit al con-
curs de xarxes socials.  || REDACCIÓ

24 botigues 
al concurs  
‘L’aparador’

COMERÇ | CAMBRA
“perillosos, agressius però també 
genials”. La periodista va remarcar 
que cal anar amb compte amb la “ro-
mantització” dels trastorns men-
tals, perquè “estem parlant del pa-
timent d’una persona, que a més no 
se sentirà representada per aquest 
estereotip”. 

Quant a les notícies considera-
des positives, segons l’informe, les que 
fan referència a les dones se centren 
en l’exclusió social i les que són pro-
tagonitzades per homes tracten fo-
namentalment de les capacitats en 
l’àmbit de la diversitat. Un biaix te-
màtic que alimenta els prejudicis i 
els estereotips.

D’altra banda, Núria Sanz, que 
va patir un durant uns anys un pro-
blema de salut mental, va decidir ser 
activista d’Obertament arran de la 
pandèmia, “perquè vaig sentir que 
la societat estava més prepara-
da per a aquestes converses”. La 
Covid va visibilitzar patologies com 
la depressió, l’ansietat o els trastorns 
alimentaris –que han augmentat de 
manera alarmant– però Sanz consi-
dera que l’esquizofrènia, la bipolari-
tat o els trastorns d’espectre autista 
encara són malalties invisibles, que 
queden fora de l’agenda mediàtica, 
sense referents ni quota de pantalla. 
Una altra de les situacions més preo-
cupants que cal posar damunt la taula  
és la manca de recursos en la sanitat 
pública destinats a la salut mental. 
“La salut mental té classe social”, 
va lamentar.   || ROCÍO GÓMEZ 
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6 victòries consecutives abans de Nadal
La UE Castellar segueix sumant al capdavant de la taula i marxa de vacances amb els deures fets després de golejar el Junior

Sis són les victòries consecutives de la 
UE Castellar en Lliga, la millor ratxa 
de les últimes temporades en fase re-
gular. Un total de 18 punts seguits que 
permeten a l’equip marxar per Nadal 
amb una renda de sis punts amb el 
segon classificat.

El 4-0 aconseguit contra el Ju-
nior ve a certificar el bon moment 
pel qual estan passant els homes de 
Juan Antonio Roldán i Santy Fernán-
dez, que, a més, no reben gol des de fa 
tres jornades. L’equip ha aconseguit 
un nivell molt alt de futbol, a més d’in-
fondre respecte als rivals, han passat 
de ser l’equip a batre a ser un rival 
temut pel seu joc, un aspecte que en 
els últims partits s’ha refermat amb 
contundència.

Sis victòries consecutives i vuit 
jornades sense conèixer la derrota, 
d’ençà que l’equip va superar per 1-0 
el Sant Quirze, una jornada després 
de caure a Puig-reig i una abans d’em-
patar a Voltregà (1-1).

De fet, les dades també són molt 
contundents, amb una mitjana de 3,6 
gols per partit. Només Berga (3-2) i Vic 
Riuprimer (3-0) no han rebut quatre 
gols en les últimes sis jornades, just 
després de l’entrebanc a Voltregà (1-1). 
El capítol ofensiu es tanca amb núme-
ros personals molt destacables, amb 
nou gols de Carlos Saavedra en 10 par-
tits, seguit pels cinc de David López i 
de Marc Ruano. Un trident que està 
marcant diferències amb un total de 
20 gols dels 31 que ha fet en Lliga fins 
ara. El capità Víctor León n’ha contri-
buït amb 5 més, tot i ser migcampista, 

 Albert San Andrés

Carlos Saavedra és el màxim golejador de l’equip i del subgrup amb 9 gols en les 11 jornades disputades. || A. SAN ANDRÉS

L’última jornada abans de l’aturada 
per Nadal serà vital per als dos equips 
sèniors de vòlei de l’FS Castellar. El 
femení s’enfronta a domicili al Vòlei 
Molins, equip amb el qual empata en 
la cua de la classificació amb cinc 
punts, i una victòria podria suposar 

abandonar el fanalet vermell per a les 
de David Fernández. El masculí vol 
recuperar la quarta plaça perduda 
per continuar en zona de classificació 
per a la fase de promoció i s’haurà 
d’enfrontar amb el CV Monjos, segon 
classificat i rival complicat.

Els dos equips de vòlei 
volen dues victòries 
abans de l’aturada 
per les festes

i el defensa Joel Castilla, amb dos més.
Defensivament, l’equip també 

és dels millors del subgrup 4A, amb 
només 11 en contra, igualat amb el 
Sant Quirze i amb només un de di-
ferència amb l’equip menys golejat, 
el Berga.

Tot en conjunt fa que l’equip hagi 
aconseguit un total de nou victòries, 
un empat i una derrota, i és líder amb 
28 punts, sis més que el Puig-reig i set 
més que el Berga, que ha descansat 
l’última jornada. El partit contra el Ju-
nior, el primer de la segona volta, serà 
l’últim fins al 7 de gener, quan l’equip 
visiti el Gurb, ja que aquesta última 
jornada l’equip descansarà.

amb el junior, contundència 
L’equip no va tenir pietat de l’últim 
rival de l’any i si en la primera jorna-
da a Sant Cugat, va haver de patir de 
valent per aconseguir els tres punts (1-
2), en l’inici de la segona volta, l’equip 
va ser molt contundent i va aconse-
guir un nou 4-0.

Amb gol de Ruano al límit del 
descans (44’) i el doblet al 57’, la de-
fensa local va ajudar a fer el tercer 
al 58’ i Saavedra va engrandir el seu 
compte personal amb el quart al 78’.

La golejada del Puig-reig con-
tra el Taradell (4-1) els fa col·locar en 
segon lloc, amb l’oportunitat de reta-
llar a només tres punts la diferència, 
si aquesta setmana supera el Vic Riu-
primer a domicili, amb el Berga pen-
dent del seu derbi a Gironella.

En el còmput global amb l’altre 
grup, l’equip seria segon, darrere del 
San Juan Atlético Montcada, un rival 
amb 9 victòries i només una derrota 
en les 10 jornades que ha disputat. 

Després del partit contra el 
Junior de Sant Cugat del Va-
llès i el descans d’aquesta 
setmana, fa que la Unió Es-
portiva Castellar no torni a 
la competició oficial fins al 
7 de gener del 2023, gairebé 

Un perillós mes 
de descans

un mes de descans amb Nadal 
pel mig, una situació perillosa 
que trencarà el ritme de com-
petició als blanc-i-vermells, 
però que també servirà per 
donar descans i poder recu-
perar lesionats i tocats del pri-
mer equip. 
El conjunt castellarenc té pre-
vist disputar algun partit amis-
tós durant aquest període de 
temps.
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Aquest dissabte primer i segon classifi-
cat del subgrup 2B es veuran les cares 
(17.45 h) al Dani Pedrosa de Castellar.  
Granes i Sant Cugat lluitaran en el par-
tit més interessant del que queda de pri-
mera fase pel lideratge de la categoria.

Tres punts per davant en la taula, 
els de Pep Mateo volen seguir amb la 
trajectòria impecable de cinc victòries 
i un empat, d’ençà de la derrota a Sant 
Cugat, i són els qui millor ho tenen per 
mantenir el primer lloc, però amb la 
necessitat de guanyar per capgirar 
l’average amb el rival, que en la prime-
ra volta va vèncer per 5-3 reforçat per 
jugadors d’equips superiors. Aquest 
aspecte és vital de cara a estar millor 
situat en la segona volta, ja que només 
es comptabilitzen els punts amb els ri-
vals directes.  || A. SAN ANDRÉS

Duel de titans al Pedrosa

L’HC Castellar vol refermar el lideratge del subgrup. || A.SAN ANDRÉS

El Sant Cugat visita Castellar per intentar fer caure del liderat els granes

HOQUEI | 2A CATALANA

Després d’una temporada marcada 
per una greu lesió a Portugal, el pilot 
Max Sánchez tractarà de ser el mi-
llor en el TT Christmas del Rocco’s 
Ranch, una cursa de dirt track en 
què té possibilitats de victòria final, 
després d’haver-se mostrat com un 
dels pilots més ràpids en les jorna-
des d’entrenament.

La coneguda cursa nadalen-
ca  organitzada pel Rocco’s Ranch 
és un dels objectius per al pilot cas-
tellarenc, que en les jornades clas-
sificatòries ja va ser un dels més rà-
pids d’entre tots els assistents. Però 
la competència no serà fàcil, ja que 
al davant tindrà diversos campions 
del món de motociclisme com Toni 
Bou, Pedro Acosta o Izan Guevara, 
juntament amb altres noms com 
els d’Aleix i Pol Espargaró, Remy 
Gardner o Augusto Fernández, entre 
altres estrelles dels mundials de Mo-

toGP, Superbike o trial, a més de di-
verses llegendes de les dues rodes.

Aquest dissabte al matí, Sán-
chez farà parella amb Valentín Per-
rone i conduiran la moto preparada 
pel taller castellarenc Art Motors, 
amb la qual hauran de fer front als 
40 equips que participaran (25 de 
professionals, 12 Legends i tres pel 
podi de la Rocco’s Cup, d’on arriba 
Sánchez) i on esperen, com a mínim, 
marcar la volta ràpida.

Encara sense equip per a la 
temporada que ve, aquest pot ser 
un aparador per a Sánchez, ja que 
és una competició en què el talent 
passa per sobre de diners i equips, 
en què la perícia a l’hora de conduir 
és la part més important i en què no 
és difícil veure alguna estrella mun-
dialista en dificultats contra pilots 
més joves i sense experiència inter-
nacional.  || A. SAN ANDRÉS

Max Sánchez lluitarà 
pel TT Christmas 2022

Max Sánchez és un dels principals favorits per a la victòria final. || CEDIDA

MOTOR | TT CHRISTMAS

BÀSQUET | C. CATALUNYA

El CB Castellar  visitarà diumenge (19.15 
h) la pista del Bàsquet Molins, equip 
amb el qual empata a la cua de la clas-
sificació. Aquest serà un duel de ne-
cessitats, ja que els dos equips només 
sumen una victòria en les 10 jornades 
disputades. Els d’Isidre Travé estan 
obligats a guanyar per capgirar la situ-
ació i tractar d’apropar-se a la zona de 
salvació, ara situada a tres victòries.   

|| A. SAN ANDRÉS

A Molins només li val la victòria al CB Castellar. || A. SAN ANDRÉS

Obligats a guanyar
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L’atleta castellarenca Gina Torres (UA Terras-
sa) va proclamar-se campiona d’Espanya sub-
16 dels 3 km marxa a Cieza (Múrcia) en el marc 
del XII Campionat d’Espanya de Marxa d’Hi-
vern de Promoció.

Sobre un circuit d’1 km en l’avinguda 
d’Abarán preparat per l’UCAM Athleo Cieza i 
l’ajuntament de la localitat murciana, es va dis-
putar el campionat hivernal de promoció en què, 
en aquesta ocasió, la marxadora Gina Torres no 
va perdre l’oportunitat de proclamar-se campi-
ona, després de la decepció d’Avilés al mes de 
juny, on lluitant per la victòria en el XXI Campi-
onat d’Espanya sub-16 va ser sancionada amb 
30” després de guanyar, de manera que va caure 
al quart lloc.

Amb un crono de 00:14,34, Torres no va 
tenir rival en el tram final de la cursa, on es va 
destacar per aconseguir 13 segons d’avantat-
ge davant de la segona classificada, la sevillana 

Paula Carrasco (00:14,47) de l’Atletismo Axati, 
que va ser la campiona a Avilés. El podi el va com-
pletar la madrilenya Claudia Mier (00:14,50) de 
l’AD Marathon.

L’atleta castellarenca va obtenir la seva mi-
llor marca personal de la temporada i la segona 
millor del país el 2022, darrere de l’aconseguida 
per Carrasco a Astúries.

Pel que fa a les categories grans, ja dins del 
GP Nacional de Marxa 40 Aniversari Club Ath-
leo Cieza, l’entrenador de Torres i atleta màster, 
el també castellarenc Josep Obrador (Lleida UA), 
va assolir la 12a posició absoluta en els 10 k marxa, 
ja que va aturar el crono en 00:51:13 i es va que-
dar a pocs segons de pujar al podi de la categoria 
màster, on va ser quart. La victòria final absoluta 
va ser per al doble campió d’Europa Álvaro Mar-
tín (Capex) amb un crono de 00:40,17), mentre 
que en màster, Luís Mario Muñoz (AD Yeclano) 
va ser el millor amb 00:46,48.  || A. SAN ANDRÉS

Gina Torres, campiona  
marxa sub-16 a Cieza

Josep Obrador i la campiona d’Espanya, Gina Torres, després de la cerimònia del podi a Cieza. || CEDIDA

ATLETISME | CAMPIONAT D’ESPANYA

L’última jornada d’aquest 2022 per a l’FS Far-
màcia Catalunya Castellar no serà de les més 
fàcils, ja que l’equip visitarà la pista del líder, 
el Montsant, un equip que només ha perdut 
sis dels 30 punts disputats. Com ja van fer en 
la pista de la Unión, l’equip taronja vol donar 
la sorpresa per poder acabar l’any fora dels 
llocs de descens.

Aquest final d’any no està sent del tot sa-
tisfactori per al primer equip taronja, amb un 
bagatge de només quatre punts dels últims 18 
jugats, que l’ha relegat a la penúltima posició 
de la taula. Una situació en què l’equip ha en-
trat per petites carències en el joc i no acon-
seguir tancar els partits contra rivals que no 
perdonen en una categoria en què no es pot 
badar ni un segon.

Després d’una setmana de descans i amb 
la derrota per 3-7 contra el Mataró B ja oblida-
da, els de Darío Martínez visiten la pista del 

Montsant, líder de la categoria amb set punts 
de distància amb els dos segons, l’Arenys de 
Munt i el Vilassar.

Una plaça complicada, però de les que 
motiven els de la vila, que aquesta tempora-
da ja han donat la sorpresa a domicili amb la 
Unión (2-3) i el Vilassar (3-3). A més, les dues 
victòries aconseguides aquesta temporada 
han estat lluny del Blume.

Els números dels taronges, però, no con-
corden amb el seu joc, ja que tot i ocupar la 
penúltima plaça, l’equip continua mostrant el 
seu estil i ànima, tot i que ha pagat molt cars 
els errors de joventut en la categoria, i ha dei-
xat escapar un bon grapat de punts en les 10 
jornades disputades, en què ha sumat el ma-
teix nombre de punts.

Sumant una victòria, l’equip podria sortir 
de la zona de descens directe i dormir Nadal 
en la zona tranquil·la.  || A. S.A.

L’FS Castellar visita el líder 
i vol donar la sorpresa

 L’FS Castellar necessita calma i concentració per afrontar el partit següent. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | 3A DIVISIÓ
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Sant Cugat - Mollet 5-6
La Garriga - HC Castellar 0-3
Vilassar - Sant Just 4-2
Bigues i Riells Descansa

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

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J11 2A CATALANA · GRUP 2-B · J09

UE Castellar 28 11 9 1 1
CE Puigreig 22 11 7 1 3
CE Berga 21 10 7 0 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
CF At. Gironella 13 11 4 1 6
At. Junior 13 11 4 1 6
CF Voltregà 9 11 2 3 6
UD Taradell 6 11 1 3 7
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

classificacions
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En to poètic amb Juan 
Ramón Jiménez, aquest  
vespre, a la biblioteca

Aquest vespre, a les 19 hores, s’ha 
previst una sessió de poesia a la Bi-
blioteca Municipal Antoni Tort. ‘En 

to poètic’ versarà sobre la poesia 
de Juan Ramon Jiménez,  poeta i 
professor universitari espanyol en 
llengua castellana guardonat amb el 
Premi Nobel de Literatura l’any 1956 
pel conjunt de la seva obra. És cone-
gut, sobretot, per l’obra ‘Platero i jo’.

Cinema aquest divendres, 
amb ‘Softie’, a l’Auditori 
Municipal

Aquesta  nit, a les 21 h, es projecta ‘Sof-
tie’. Es tracta d’una pel·lícula france-
sa dirigida per Samuel Theis, que ex-

plica que un jove de 10 anys, Johnny, 
és un nen completament autònom i 
amb algunes responsabilitats imprò-
pies de la seva edat, com tenir cura de 
la seva germana petita. Ajuda a casa, 
s’aplica a l’escola i ha acceptat amb 
maduresa la separació dels pares.

El Pessebre Vivent obre les portes
Els dies 18 i 26, el Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó anima els visitants a recórrer els carrers teatralitzats

El Pessebre Vivent de Sant Feliu del 
Racó se celebra els dies 18 i 26. En-
guany, la cita nadalenca comptarà 
amb més de 140 figurants de Sant 
Feliu i Castellar, i amb quaranta es-
cenes, algunes de noves. “És l’any 
amb més figurants”, explica Alba 
Cañadell, vicepresidenta de l’enti-
tat santfeliuenca. Afegeix que, pro-
bablement, això es deu al fet que “hi 
ha molta canalla al poble, s’ha in-
crementat, pels anys de confina-
ment, aquest any la gent s’anima”. 
Tot i que l’organització de Pessebre 
Vivent no ha volgut avançar les no-
vetats perquè siguin una sorpresa 
aquell dia per als visitants, sí que ha 
apuntat que “hi haurà un ‘atrezzo’ 
nou i espectacular”. 

Com ja és habitual, hi haurà 
presència d’oficis tradicionals com 
l’afilador, el fuster, el ferrer, el mer-
cat tradicional a la placeta de l’es-
glésia amb fruita, llegums, teixits, 
també l’espardenyer, les bugaderes, 
i també l’escena dels romans. 

Una de les escenes que sem-
pre agraden molt és la dels dimo-
nis, i també el patge i els Reis d’Ori-
ent. L’entrada de la Verge Maria 
serà amb burro, com ja és habitual. 
“També hi haurà un nen Jesús que 
serà un nen nascut a Sant Feliu”, 
deia Cañadell.

Un any més, la cua serà in-
clusiva. En aquest sentit, “volem 
agrair la feina d’Anna Margalef, 
pel material que ens facilita”, afe-
geix Cañadell. També serà una en-
trada gratuïta per als menors de 12 

  Marina Antúnez

Escena de les rentadores durant la representació del Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó de l’any passat. || Q. PASCUAL

anys, i de 5 euros per a l’entrada ge-
neral. L’horari d’obertura serà de 
19.30 h a 21 h. 

Enguany, no hi haurà brou 
Aneto a l’entrada però sí que hi 
haurà racions de botifarra  a l’es-
cena dels llenyataires. 

També hi haurà l’escena de la 

peixateria a les escales de pedra i els 
pescadors, amb la vela que porta ins-
crit el logotip del Pessebre Vivent. 
També hi haurà caganer. 

El dia 18, el Pessebre Vivent 
coincideix amb la Marató. Això ja 
va passar l’any passat, “però no 
ens perjudica”.

L’any 2019, el Pessebre Vivent 
va comptar fins a 3.000 visitants. 
L’any passat, en canvi, hi va haver 
un miler de visitants, fruit de la por 
encara per la Covid. 

Al mercat de la plaça del Doc-
tor Puig hi haurà venda de for-
matges Montbrú, unes noies de 

Sant Feliu que venen coses per a 
nens i una altra de decoració na-
dalenca, “també fet per noies de 
Sant Feliu”. 

El dia 11, a Sant Feliu del Racó, 
es va encendre l’estel a dalt del cam-
panar, amb l’Arbre dels Desitjos i 
una xocolatada.  
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Es presenta 
‘Microrelats
amb  Revolució’

El dijous, 15 de desembre, l’Auditori 
Municipal va acollir la presentació 
del llibre Microrelats amb Revolució. 
L’acte va comptar amb l’actuació de 
Jaume Arboleda amb Derry Below, 
fent dues versions de dos temes co-
neguts. La formació ja ha actuat a 
Castellar, justament, convidada per 
Castellar per les Llibertats. El dia 18 
també actuen en el marc de la fira de 
Nadal per la Marató de TV3. 

El volum que Castellar per les 
Llibertats va presentar és ja el ter-
cer dels llibres d’aquestes caracte-
rístiques que ha publicat fins ara. 
Aquest darrer volum ha comptat 
amb 41 il·lustradors i 39 escriptors. 
Tots els autors han hagut d’incloure 
la paraula revolució.

Aquest 2022, els premiats han 
estat els següents: com a finalistes i me-
reixedors de diploma, Víctor Valls Clo-
tet i Pere Herrero Amorós. El tercer 
premi ha estat per a Jose Luis Porras 
Duran (va recollir el premi Clara Ga-
vilan); el segon premi, per a Carla Pi i 
Rusiñol, i el primer premi, per a Pilar 
Munt i Vidal. Els 3 guanyadors van 
rebre un diploma i uns vals per un total 
de 80 € per compra de llibres o materi-
al a les diferents llibreries de Castellar.

El jurat de la tercera edició ha 
estat format per les escriptores i es-
criptors Anton Carbonell, Yolanda 
Gutiérrez, Gisela Pou i David Triviño.  
El llibre es podrà trobar properament 
a les llibreries Vallès, La Centraleta i 
Espai Lector Nobel.  ||   M. A.

‘Microrelats amb Revolució’.  || CEDIDA

Per primera vegada, es publica aquest corpus, editat pel qui va ser director de l’Institut Català de 
Recerca del Patrimoni Cultural, Joaquim Nadal, i la historiadora castellarenca Mireia Capdevila

El llibre El patrimoni artístic català 
durant la Guerra Civil espanyola 
surt publicat i se suma, així, al 
llegat del Memorial Democràtic de 
la Generalitat, formant part de la 
col·lecció referent amb el número 18. 
S’engloba al projecte de publicacions 
regulars de la Generalitat de 
Catalunya. Els editors d’aquest 
volum són qui va ser director de 
l’Institut Català de Recerca del 
patrimoni Cultural (ICRPC), 
l’actual conseller d’Universitats, 
Joaquim Nadal, i la historiadora 
castellarenca Mireia Capdevila. 
“És una edició promoguda des del 
Memorial però feta a instància 
de les quatre institucions que 
formem part d’aquest projecte 
d’investigació”, diu Capdevila. Les 
institucions a les quals fa referència 
són el Departament de Justícia, el 
Museu Nacional d’Art de Catalunya, 
la Fundació Carles Pi i Sunyer i 
l’Institut Català de Recerca del 
Patrimoni Cultural (ICRPC).

El llibre deriva d’un seminari fet 
durant l’exposició que Capdevila va 
comissariar, amb Francesc Vilanova, 
al MNAC, titulada Museu en perill! 
Salvaguarda i endreça de l’art català 
durant la Guerra Civil, i que es va 
poder visitar del 15 de juliol del 2021 
fins al 22 de febrer del 2022. “El llibre 
és fruit dels estudis que s’estaven 
desenvolupant paral·lelament i 
que es van donar a conèixer en un 
seminari”. 

El volum 18 és un recull de tots 
els articles d’estudis de territori “i 
és la primera vegada que es posen 
sobre paper tots aquests estudis 
d’àrea geogràfica, no s’havia 
treballat mai del salvament del 
patrimoni durant la guerra”. 
Capdevila afirma que “en cada 
indret, van passar coses diferents”. 
En aquest sentit, no és el mateix 

El salvament de l’art, per territoris
HISTÒRIA | MEMORIAL DEMOCRÀTIC

parlar del que va passar a Girona que 
el que va passar a Lleida, l’avanç de l 
front va condicionar la gestió que es 
va haver de fer d’aquest patrimoni. 
El llibre recull material gràfic inèdit, 
que a l’exposició no es va mostrar. 

La mostra expositiva es 
va tancar, justament, tres dies 
després de l’esclat de la guerra a 
Ucraïna. “Aquesta guerra va ser 
la constatació del pont que es 
podia establir entre l’experiència 
catalana i el que encara avui 
havíem d’afrontar, i va incrementar 
l’interès per aquest tema i, per tant, 
de l’exposició”. En aquell moment, 
el llibre encara no estava projectat, 
va ser en el seminari programat 
com a complement de l’exposició 
quan es van presentar una sèrie de 
ponències i articles d’experts, que es 
van compilar en el volum. 

Aquest llibre té una estructura 
molt àgil. D’entrada, inclou una 
presentació institucional i, després, 
s’entra pròpiament en el gruix del 

volum, amb un article que signen 
Joaquim Nadal (com a director de 
l’ICRPC) i Mireia Capdevila (com 
a comissària de l’exposició). Ells 
són els editors de l’obra, “en la qual 
exposem no només el context 
històric i justificació de l’obra i 
l’objectiu d’aquesta, sinó que ja 
presentem les conclusions finals 
de cada un dels articles que es 
presenten”. S’explica que tot el 
contingut de l’obra s’ha organitzat 
territorialment.

A partir d’aquí, el llibre s’endinsa 
en els articles de territori, passant 
per les terres de Lleida, el Pirineu, 
les zones de Tarragona i Reus, la 
Catalunya central –amb Manresa–, 
el Vallès Occidental –amb Terrassa 
i Sabadell–, el Vallès Oriental –amb 
Granollers–, i es plasma l’experiència 
al territori de Catalunya a través de 
la gent que l’ha anat estudiant. 

La selecció d’autors s’ha fet a 
partir de la gent, poca i experta, que 
ha decidit treballar sobre aquest 

tema al territori. “En alguns casos, 
hi ha zones de les quals no podem 
parlar perquè ningú hi ha treballat 
encara”, afirma Capdevila.  

La importància d’aquest 
llibre rau en el fet, justament, que 
territorialment no hi havia res fins 
aleshores amb aquesta perspectiva 
global de Catalunya, “no hi havia 
una bibliografia global”. És la 
primera vegada que es posa en un 
corpus compartit. “És absolutament 
indispensable per explicar la 
casuística de cada territori, que 
és diferent”. El que passa a la façana 
marítima no és el mateix que passa 
als Pirineus. 

objectius del llibre

D’una banda, s’aconsegueix per 
primer cop un corpus bibliogràfic 
únic i general, i de l’altra, s’explica que 
no passa el mateix a tot el territori.  
A més, un cop presentat el llibre es 
pretén que generi també xerrades i 
presentacions arreu del territori, no 
només per al públic especialista en 
la recerca, sinó “per fer pedagogia, 
un acte de memòria històrica”. En 
aquest sentit, es posa sobre la taula 
el reconeixement a la tasca de gent 
anònima, voluntària, “de molts d’ells 
no en sabem ni el nom”, recorda 
Capdevila, que van contribuir a la 
salvaguarda del patrimoni, o s’hauria 
perdut. 

El llibre que ara surt publicat,  
El patrimoni artístic català durant la 
Guerra Civil espanyola, omple un buit 
de coneixement de la situació prè-
via a les concentracions de Montju-
ïc i Pedralbes, i als trasllats a Olot i la 
Frontera, que ja es coneixen més bé. 

Pel que fa a l’exposició del 
MNAC, tot i que físicament ja no és 
visitable perquè es va desmuntar, tin-
drà una segona vida també en format 
bibliogràfic, en un llibre catàleg que 
sortirà publicat l’any que ve, amb ma-
terial gràfic i cartogràfic de l’exposi-
ció que es va fer en el seu moment.  

  Marina Antúnez

 M. Capdevila i Quim Nadal editen ‘El patrimoni artístic català durant la G.C’. || CEDIDA
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El tradicional concert de Nadal del 
Cor Sant Esteve i la Coral Xiribec 
tindrà lloc, enguany, diumenge, 18 
de desembre, a les 18.30 h. Com ja 
és habitual, l’espai escollit serà l’es-
glésia de Sant Esteve.

Com cada any, i ja en fa 29, el 
Nadal castellarenc comptarà amb 
aquest concert, en què participa-
ran, per part del Cor Sant Esteve, el 
Cor Infantil (petits i mitjans), el Kor 

Concert de Nadal de les
corals Sant Esteve i Xiribec

Concert de les corals Sant Esteve i Xiribec celebrat el Nadal de l’any 2019, a l’església de Sant Esteve. || Q. P.

Diumenge, 18 de desembre, actuen a l’església de Sant Esteve

Ítsia (cor de noies) i el Cor Atzama-
res (cor de mares), dirigits per Laia 
Prat, Berta Junqué i Jaume Sala, 
respectivament. La Coral Xiribec 
estarà dirigida per Toni Jorquera. 

Han previst un repertori na-
dalenc que comptarà amb la in-
terpretació coral de cadascun dels 
grups, d’interpretacions conjun-
tes, i d’una peça interpretada per 
les dues corals.

 El Cor Sant Esteve va ser creat 
a partir d’una iniciativa de mossèn 

ESGLÉSIA | 18 DE DESEMBRE

Cols l’any 1985 a Castellar del Vallès. 
Des d’aleshores ha format en el cant 
coral diverses generacions d’infants i 
joves. Està format pels cors de petits, 
mitjans, grans, el Kor Ítsia (de noies 
joves) i les Atzamares (cor de mares). 
Recentment, ha renovat la junta, ara 
presidida per Marta Muntada, jun-
tament amb Mireia Homet (secre-
tària) i Elisabet Cirici (tresorera).

La Coral Xiribec és una enti-
tat dedicada al cant coral fundada 
l’any 1990.  

  M. A.

BIBLIOTECA | FAMILIAR

Bufanúvols torna a la 
biblioteca amb ‘L’ocell d’argent’

Dissabte 17, a les 11.30 hores, l’Hora del Conte Infantil de la Biblioteca tin-
drà com a protagonistes el grup Bufanúvols, que ens porta L’ocell d’argent, 
una proposta pedagògica creada per Pau Tarruell i Carmina Mas que ex-
plica la història d’una princesa que sempre estava contenta perquè cada 
matí quan es llevava rebia la visita d’un ocell d’argent. Però un matí el seu 
estimat ocell va deixar d’anar-hi i això la va entristir moltíssim. En veure-
ho, el rei va fer un decret que deia que ompliria de regals el jove que li re-
tornés l’alegria. Van començar a arribar a la cort joves d’arreu del regne: 
un pescador, un cuiner, un matalasser… però cap aconseguia fer tornar 
l’ocell d’argent. Fins que va aparèixer un músic, que amb les seves can-
çons va aconseguir el retorn de l’ocell estimat. 

Dissabte, 17, Acció Musical Caste-
llar - Escola de Música Artcàdia 
han previst un concert a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont, a partir de 
les 12 h.  Aquesta és la sisena edició 
del concert a l’Auditori que Acció 
Musical Castellar-Artcàdia ofereix 
amb una part de les seves formaci-
ons estables: l’Orquestra Infantil, el 
Cor Petits Músics, l’Orquestra i el 
Cor Juvenil i els grups de percussió.

Enguany, el títol del concert és 
Musiquem somnis per Nadal. A tra-
vés d’una petita història explicada 
pels actors Héctor i Maria Hernàn-
dez, i els infants Berta Garcia i Fer-
riol Canalís, que ens transportaran 
a un món imaginari on sentirem 
els diferents temes que han prepa-

‘Musiquem per Nadal’ 
amb Acció Musical

CONCERT  | AUDITORI MUNICIPAL

rat les formacions, algunes d’elles, de 
forma conjunta.

Les músiques del concert no 
seran totes nadalenques, per exem-
ple, s’inclou un fragment d’A la cova 
del rei de la muntanya, d’Edvard Grieg; 
“Lay All Your Love On Me”, d’Abba, i 
“What a Wonderful World”. Del reper-
tori nadalenc sonaran algunes peces 
tradicionals com El petit vailet, El raba-
dà, Santa nit i també d’altres vingudes 
del món anglosaxó: Christmas Time is 
Here i Gabriel’s Message, entre d’altres.

Prop d’un centenar de músics i 
cantaires en seran els protagonistes. 
Diumenge a la tarda serà el torn de les 
formacions de combos de l’entitat, que 
faran el concert de Nadal al Calissó, a 
les 19 h.  ||  REDACCIÓ
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cultura

Il·lustració de Joan Mundet, inclosa al vídeo ‘No eren bruixes’. ||  JOAN MUNDET

CALISSÓ | ART

Exposició 
d’Àngel 
Manzano
El dia 7, el Calissó Cultural va inau-
gurar una exposició artística d’Àngel 
Manzano que es podrà veure fins al 
12 de gener del 2023. Aquesta, repre-
senta la primera mostra individual de 
l’artista. Amb la memòria apel·la als 
records i a la remembrança, vestigis i 
històries que queden plasmats en les 

seves pintures blanquinoses, només 
tractades per l’oxidació, símbol del 
pas del temps. L’envelliment immu-
table, lent i persistent que ningú pot 
vèncer, les esquerdes presents sobre 
el passat.

Plàsticament, a les obres de 
Manzano s’observa el desgast i de-
bilitament del present, una mostra 
dels records que van ser construïts 
aleshores i que ara es desfan, refan 
i es transformen. El material de les 
composicions és recollit de l’antiga 
casa familiar, paraules i peces d’es-
tructures que, en algun temps, van 
afermar, protegir o transportar, ru-
ïnes d’un passat que sostenia una 
vida plena de quotidianitat.  ||   M. A.

El Centre d’Estudis Castellar - Arxiu 
d’Història ha previst, per a divendres 
16, a les 19.30 hores, una xerrada sobre 
el judici i sentència de les dones de Cal-
des acusades de bruixeria a càrrec 
de Ricard Jiménez, de COOLTUR, i 
la projecció del tràiler del CECV-AH 
No eren bruixes, a càrrec de Raül Es-
teve, Joan Mundet i Lluís Campmajó.

El projecte és un avançament 
del curtmetratge que es presentarà 
al BRAM! 2023 i que recupera la his-
tòria de les dones que van ser con-
demnades per bruixeria i penjades 
al segle XVII a Castellar del Vallès. 
La càpsula audiovisual està impulsa-
da pel Centre d’Estudis de Castellar, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Dissabte 17, a les 12 h, la il-
lustradora Maria Losada ens propo-
sa una exposició que ens permetrà 
endinsar-nos al món de la il·lustració 
infantil i juvenil a través de la reinter-
pretació de contes tan coneguts com 
La Caputxeta Vermella, Matilda o Tris-
tes Armas, entre d’altres. A la mostra, 
es podran veure obres inèdites de petit 
format tradicional i en format digital 

Amb una mirada feminista

  M. A,

CECV-AH  I XERRADA, PROJECCIÓ, EXPOSICIÓ, ITINERARI

El Centre d’Estudis de Castellar programa tres activitats solidàries

per a tots els públics.
Amb motiu de la Marató de TV3, es 
realitzarà un taller de gravat amb tu-
bercles i goma EVA destinat als més 
menuts. Tot el material serà gratuït, 
si bé tothom qui ho vulgui podrà fer 
un donatiu per a la Marató.

Diumenge 18, de 10 h a 13 h, el 
CECV-AH ha programat un itinera-
ri Un Tomb per la Història titulat “No 
eren bruixes”, a càrrec de la historia-
dora Gemma Perich. L’activitat comp-

tarà amb la teatralització a càrrec de 
l’Esbart Teatral de Castellar, la Com-
panyia La Forca, de Caldes de Mont-
bui i els Atabalats de l’IE Sant Esteve.

Es tracta d’un itinerari històric, 
amb finalitat solidària, per conèixer 
els fets ocorreguts al segle XVII a Cas-
tellar del Vallès, amb la condemna a 
la forca de les dones Violant Carnera, 
Eulàlia Oliveres i Jerònima Muntada. 
Van ser declarades bruixes i penjades 
a l’Era d’En Petasques. 

Després de les sis representacions de l’obra El retorn, de Manuel Bru-
garolas, a càrrec de l’equip de l’ETC que l’ha fet possible, és moment de 
fer balanç. El director del muntatge, Ramon Falcó, afirma que “ha estat 
un èxit molt gran, de fet, hi ha hagut actors professionals que l’han 
vingut a veure i s’han quedat parats”. Falcó atribueix l’èxit, sobretot, a 
l’actuació esplèndida dels actors i actrius que intervenen en l’obra, “que 
hi evoquen tant sentiment que ha estat fantàstic”.

El muntatge El retorn, dirigit per Falcó, es va poder veure els dies 25, 
26 i 27 de novembre i el 2, 3 i 4 de desembre. Compta amb la interpreta-
ció dels actors i actrius Jaume Clapés, Agnès Hernàndez, Joan Romeu, 
Olga Torrents i Dolors Castells. 

El dia 27 de novembre, després de la representació, hi va haver una 
tertúlia amb el director i actors, amb l’autor de l’obra i amb dues super-
vivents de la guerra de Bòsnia que hi van participar, “i també es van 
sentir molt colpides, perquè realment l’obra descriu d’una manera 
molt realista les vivències que elles han hagut de patir”, afegeix Falcó.

El text de Manuel Brugarolas reflecteix totes aquestes realitats, 
“amb una elegància i sensibilitat molt gran, en què els actors també 
s’hi han sentit bé”.

En definitiva, s’ha aconseguit un gran treball d’equip i ara, l’obra es 
podrà veure a altres poblacions. Ja tenen compromesa una actuació al 
Teatre Principal de Terrassa, el 5 de febrer, a la Sala Àngels Poch. “Com 
que l’obra va guanyar el premi de teatre Àngels Poch s’hi escau fan-
tàsticament bé”.

Estan acabant de lligar tres o quatre actuacions a Sabadell. Al Casal 
Pere Quart, per exemple, perquè l’Ajuntament el vol recuperar per fer-
hi escenificacions de petit format. “Segurament, també anirem a Sant 
Celoni, Solsona, i estem mirant de portar-la a Barcelona”.

L’afluència ha estat molt bona. Pràcticament, han tingut la sala plena 
a cada funció. Per a l’ETC, també ha significat una bona via “per recupe-
rar un teatre de text que no s’estila perquè no acostuma a ser comer-
cial, perquè aquesta obra ho desmenteix”.  || M. ANTÚNEZ

L’ETC celebra la bona 
acollida d’‘El retorn’

‘El retorn’ de l’ETC tanca amb èxit les funcions a la Sala de Petit Format. ||  J. M.

 TEATRE | BALANÇ

Obra d’Àngel Manzano. || CEDIDA
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agenda del 16 al 25 de desembre de 2022

DIVENDRES 16 
16.15 h - PROPOSTA
Cafè feminista
La Fàbrica 
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 h - PROPOSTA
Inauguració exposició Urban 
Sketchers
Local del Centre Excursionista de 
Castellar
Organització: Centre Excursionista 
de Castellar

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

21 h - MÚSICA
JAM especial temes de Nadal, a càr-
rec d’Acció Musical Castellar
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

21 h - CINEMA
Softie
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema Castellar 
Vallès

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 tuber-
cles
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 Municipal Miquel Pont
Organització:  Acció Musical Castellar 
i Escola de Música Artcàdia

De 17 a 19 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
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 Espai 
Cultural

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

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

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: Club Cinema Castellar 
Vallès

De 19.30 a 21 h – PROPOSTA
Pessebre Vivent de Sant Feliu
Sant Feliu del Racó
Organització: Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó

DILLUNS 19
16.30 h – MÚSICA
Concert nadales Coral Olivella
Casal Catalunya
Organització: Ass. Jubilats

De 17.30 a 19.30 h – TALLER
Taller de dibuix sobre roba
La Fàbrica

DIMARTS 20
19 h – PROPOSTA
Ple municipal
Ca l’Alberola
Organització: Ajuntament

 
DIMECRES 21
9.30 h – PROPOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

De 17.30 a 19.30 h - TALLER
Taller familiar de maquillatge Nadal
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal Les 
3 Moreres

DIJOUS 22 

18 h - MÚSICA
Cantada popular de Nadales amb 
Carles Belda
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural i Cor 
Sant Esteve

20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre. “Enfilall 
d’excuses”
A càrrec de Jaume Madaula i Maite 
Soler. Músics: Trist Trash Trio
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIVENDRES 23 

16.30 h i 18.30 h -  CINEMA
Un món estrany
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

17 h - PROPOSTA
Bingo solidari en família
Espai Tolrà, Pati obert Creu Roja
Organització: Creu Roja

De 17.30 a 19.30 h - TALLER
Taller familiar de maquillatge per a 
infants de 9 a 12 anys
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Ludoteca Municipal Les 
3 Moreres

21 h - CINEMA
Mis queridísimos hijos
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

DISSABTE 24 

12 h - MÚSICA
Vermut musical amb el Kor Ítsia i 
Dani Garcia
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural i Cor 
Sant Esteve

12 h i 18 h - TEATRE
Teatre familiar: Pastorets
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIUMENGE 25
12 h i 18 h - TEATRE
Teatre familiar: Pastorets
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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“No s’ha de confondre mai el coneixement amb la saviesa. El primer ens serveix per guanyar-nos la  vida, la saviesa ens ajuda a viure.”
Sorcha Carey

penúltima

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 16 PERMANYER 
DISSABTE 17 FENOY 
DIUMENGE 18 YANGÜELA 
DILLUNS 19 CATALUNYA 
DIMARTS 20 FENOY 
DIMECRES 21 EUROPA 
DIJOUS 22 BONAVISTA 
DIVENDRES 23 CASANOVAS 
DISSABTE 24 EUROPA  
DIUMENGE 25 CASTELLAR 
 

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

DEFUNCIONS 

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

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

@jonasribo @arnaucabeza @tsegui
Rec Igualada Montjuïc Rosa de mitjans de desembre

POSTALS DE CASTELLAR 

INSTAGRAM · @lactual

Curiosa fotografia de la plaça Major poc després de la seva construcció, que es va fer entre els 
anys 1931 i 1934. La pedra que s’hi va utilitzar prové de la pedrera de Cal Comas.  Al fons es pot 
apreciar la paret de Can Torras (antiga Can Codina) i, a més, falten les jardineres i tots els arbres 
que gairebé sempre han decorat la plaça. || AUTOR: SPART || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - ARXIU D’HISTÒRIA 

DE CASTELLAR DEL VALLÈS

La plaça Major, acabada de construir

05/12/2022  
Blas Ruiz López · 51 anys
07/12/2022
Adelina Navarrete Garcia · 86 anys
14/12/2022
Francisco Álvarez Figueroa · 82 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



DEL 16 AL 22 DE DESEMBRE DE 2022

la contra

Antoni Alberola Viñas

Cosir, poden cosir 
molts; però tallar 
només ho pots fer tu

Sastre de Ca l’Alberola

Q
. P

A
S

C
U

A
L

Amb només 9 anys ja va començar a treballar a la sastre-
ria del seu pare, Ca l’Alberola, que es va especialitzar en 
el sistema Climax de tall de vestits per a homes, amb la 
presa de més mides perquè el vestit s’adaptés al client 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Soc molt nerviós
Un defecte que no pugui dominar?
Em costa dominar el caràcter
Una persona que admiri?
El meu pare, Antoni Alberola Ribes
Què ha de tenir un bon vestit?
Equilibri i que estigui ben aplomat
Un dissenyador?
No en tinc cap de preferit
Un músic?
Conrad Saló i La Principal de la Bisbal
Un color
Vermell i verd
Una pel·lícula?
Qualsevol de Fred Astaire i Ginger Rogers
Un programa de TV?
‘Saber y ganar’
Un racó de Castellar?
El racó de Cal Baldó
Un record de Castellar?
El Cor Clavé al Califòrnia el 1952

”

“

· La sastreria es va ubicar en un 
edifici que els va llogar Josep 
Maria Carles-Tolrà. Com recor-
da aquells temps? 
Em van dir que estigués al costat 
de les noies del taller. Si una ame-
ricana o un abric s’han fet bé, té 
moltes embastes. Em deien que els 
ajudés a treure les embastes, i així 
vaig començar.

· A la sastreria hi havia aparador?
Pràcticament no en teníem. Vam ar-
ribar a tenir alguna coseta. Fèiem 
servir el finestral de la façana del 
carrer del Centre i hi vam posar 
dos maniquins.

· A la sastreria es feien més ves-
tits per a homes que per a dones?
Quan es va acabar la guerra, les 
dones es casaven generalment amb 

un vestit jaqueta amb faldilla, de la 
qual s’encarregava la pantalonera. 
Però bàsicament fèiem peces d’eti-
queta per a home.

· Un didal no es pot donar a ningú?
És clar, perquè tothom té la seva 
mida. Abans deien que agulla i fil 
en trobaràs a tot arreu, però didal, 
no. Has de tenir el teu. Els didals de 
sastre són oberts per la punta per-
què s’estreny des del costat, on hi 
ha uns clotets. La forma de cosir del 
sastre és molt diferent de la tècnica 
de la modista. 

·Recorda el primer vestit que va fer?
Quan tenia disset anys, el germà del 
pintor Alfons Gubern, el Feliu, neces-
sitava un vestit per a un dia determi-
nat. El meu pare s’havia posat malalt 
i ell va venir a emprovar-se el vestit. 
Li vaig dir que feia més d’un any que 
tallava  vestits per a amics i familiars 
i que havia de fer-li  la prova jo per-

què si no no el tindríem  a punt. La 
va fer i se’n va anar.  Aleshores, amb 
una aprenenta li vaig enviar el ves-
tit a casa seva. El dia que la seva se-
nyora va venir a pagar ens va felici-
tar perquè estava impecable.

· Quin és el darrer vestit que ha fet?
Ara tinc 90 anys, però quan esta-
va recentment jubilat vaig tallar el 
vestit de casament al meu fill. I el va 
cosir un matrimoni  de costurers de 
la botiga Santa Eulàlia de Barcelona. 
També vaig fer un vestit per a Cristò-
bal Gázquez, que era fiscal. Em va dir: 
Oi que encara tens dues mans? Com 
que havia fet vestits per a tota la fa-
mília, que era propietària de la torre 
Montlleó, em va demanar que li fes a 
ell. Li vaig fer un vestit per a ell i una 
peça d’abric per al seu germà Josep.

· Amb quina antelació havia de 
venir el client per tenir el ves-
tit a punt?

Un mes abans.  Com que teníem prou 
fama a la comarca, potser dos mesos 
abans havíem posat un rètol perquè 
no donàvem l’abast i no podíem ac-
ceptar més encàrrecs. Cosir, poden 
cosir molts; però tallar només ho 
pots fer tu, i només tens dues mans.

· El client havia de venir diverses 
vegades a fer proves?
El meu pare va arribar a Barcelona 
amb setze anys sabent ja com cosir 
una americana. Ell era de la Marina  
Baixa i va preguntar a València on 
podia aprendre un sistema millor i 
li van dir que a Barcelona.  L’alesho-
res considerat millor sastre de Bar-
celona, un tal Morera, li va  ensenyar 
a utilitzar el sistema de tall Climax. 
No era un sistema qualsevol, ja que 
permet fer un vestit només prenent 
les mides. Es feia una sola prova. 

· En què es diferenciava aquest 
sistema de tall respecte a altres?

Que pren sis mides més, totes partint 
de sota l’aixella. D’aquesta manera, 
es pot fer el vestit gairebé sense em-
provar. Un dia vam rebre una truca-
da d’Andreu Costafreda, fundador de 
Panrico, que necessitava dos vestits 
per anar a Nova York. Com que ja en 
teníem les mides preses, els hi vam 
poder fer. Una vegada també vam fer 
un vestit per a un empresari suís que 
s’allotjava a la Fonda del Pi que havia 
vingut a la Tolrà.

· Quines qualitats ha de tenir un 
bon sastre?
Ser honest, treballador, bona per-
sona i estar disponible. Al meu pare 
la botiga Dique Flotante el va venir 
a buscar a casa perquè fos el primer 
tallador. No hi va anar perquè, grà-
cies a la gent de Castellar, havíem 
pogut viure tota la família. El meu 
pare feia els seus càlculs i ja sabia que 
no havia de cobrar més que un sas-
tre bo de Sabadell o de Terrassa.  

  Jordi Rius


