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Nadal és un regal
CULTURA | P 19

El  Pessebre Vivent de Sant Feliu recrea un any 
més escenes entranyables d’aquestes festes

Diversos pastorets del Pessebre Vivent de Sant Feliu en una imatge de diumenge passat. La pròxima oportunitat de gaudir del Pessebre Vivent de Sant Feliu serà el 26 de desembre al vespre.  || Q. PASCUAL
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tema de la setmana

Els carrers Sala Boadella, Montca-
da i Hospital es van tornar a enga-
lanar festivament. Diumenge pas-
sat hi va aterrar la Fira de Nadal, 
organitzada per Comerç Castellar 
amb una trentena de parades, que 
van oferir tota mena de productes: 
alimentació, flors i plantes, detalls 
artesanals, cosmètica o objectes 
per a la llar. 

L’activitat es va celebrar 
entre les 10 i les 19 h. L’afluència 
de veïns va anar variant al llarg del 
dia, que va ser assolellat especial-
ment al matí. 

“La Fira de Nadal sempre 
ha de ser en el poble, si no no hi 
ha poble”, assegurava el Jaume, 

de Garden Dicoma. Des de fa molts 
anys, la cita convida a passejar 
per l’eix central de la vila i guai-
tar diferents parades per, potser, 
deixar-se seduir per les ofertes i 
tornar a casa havent fet petites 

“Sense Fira de Nadal, no hi ha poble”
El centre va acollir 
una trentena de 
parades diumenge, 
tot i que la final 
del Mundial va 
buidar el municipi

   Guillem Plans

banda d’actuacions musicals, hi 
va haver una xocolatada amb me-
lindros. A les parades, també s’hi 
podien trobar butlletes per parti-
cipar en el sorteig d’una macropa-
nera que se celebrarà el 5 de gener. 

“Hi ha hagut gent, sí, però 
no hi ha hagut aglomeracions... 
Potser també la sensació és nos-
tra, perquè estem situats al mig 
i hi ha més pas”, valorava durant 
el matí el Jaume. La celebració de 
La Marató, que va durar fins al 
migdia a la plaça del Mirador, va 
fer que molta gent sortís de casa 
a passejar. Anna Giménez, propi-
etària de La Casa de las Chuches, 
feia el seu balanç: “Cada any, s’es-
pera que es faci la Fira. Potser 
la tendència no ha estat tant de 
compra, tot i que en el meu cas 
el que venc va molt bé per fer re-
gals de Nadal i estic contenta de 
com ha anat”. 

A la tarda, amb la foscor, el 
fred i l’encesa de llums, l’esperit 
nadalenc va encomanar-se per l’eix 
central. Malauradament, els com-
pradors van quedar-se a casa per 
veure la celebració de la final del 
Mundial de Qatar i això va fer la 
competència a la Fira de Nadal. 

compres. Bona prova que l’esde-
veniment continua funcionant va 
ser que, al llarg de diumenge, era 
fàcil veure castellarencs amb bos-
ses de plàstic a la mà. És una avant-
sala de Nadal ja consolidada, per 

acostar el comerç de proximitat 
als castellarencs.  

A més, a la Fira de Nadal es 
van celebrar diversos tallers per 
a infants, que van poder construir 
el seu arbre o fer cagar el tió. I a 

Al llarg de diumenge al matí, es van celebrar diversos tallers per a infants. || G. PLANS

Banderoles amb la imatge de la campanya ‘Més comerç que mai’. || ARXIU

PROMOCIÓ | COMERÇ LOCAL

COMERÇ | ILLA DEL CENTRE

Acaba la 
campanya 
de vals 
descompte
La campanya de promoció i foment del 
consum local “Més comerç que mai”, 
que va finalitzar el 17 de desembre, ha 
suposat una injecció de 280.000 euros 
als establiments de la vila. L’Ajunta-
ment i l’associació Comerç Castellar 

van posar en marxa aquesta iniciativa 
per segon any consecutiu, amb l’objec-
tiu de donar impuls al teixit comercial 
de la vila. Un total de 5.776 castellarencs 
han adquirit entre octubre i desembre 
un total de 26.000 vals de descompte 
a meitat de preu per valor de 5, 10 i 20 
euros (fins a sumar un total de 50 euros) 
que es podien bescanviar als comer-
ços adherits a la campanya. D’aquest 
cost, la ciutadania només en pagava el 
50%, mentre que del 50% restant se’n 
feia càrrec l’Ajuntament.

En aquesta edició han estat 133 
els comerços i serveis beneficiaris. 
Pràcticament dues terceres parts 
dels vals s’han bescanviat en establi-
ments d’alimentació (35%) o de roba 

i complements (27%). La tercera part 
restant se l’han repartit els establi-
ments de salut, benestar i imatge per-
sonal (12%), de serveis i altres (12%), 
els bars, restaurants i establiments 
de menjar preparat (11%), i els equi-
paments de la llar (3%).

La regidora d’Activitat Econòmi-
ca, Anna Màrmol, ha fet un balanç po-
sitiu de la campanya i ha explicat que 
“els resultats ens indiquen que la 
iniciativa ha tornat a tenir una molt 
bona acollida tant per part dels cas-
tellarencs i castellarenques  i dels co-
merciants”,  i ha afegit que “la bona 
rebuda ens esperona a continuar 
fent accions de foment del comerç 
urbà i de proximitat”.  || REDACCIÓ
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MARATÓ DE TV3 | SALUT CARDIOVASCULAR

Un any més, Castellar es va implicar 
solidàriament en la Marató de TV3, 
en una 31a edició dedicada a la salut 
cardiovascular. Una trentena d’en-
titats i comerços van organitzar ta-
llers i activitats diumenge al matí per 
recaptar fons per a la investigació de 
la principal causa de mort als països 
desenvolupats. De moment, a falta de 
comptabilitzar els diners d’entitats que 
organitzaran actes els pròxims dies, 
la xifra recollida és de 4.594 euros. 
També faltarà per sumar la venda de 
polseres en alguns establiments de la 
vila, on se’n podran comprar fins al dia 
de Reis, aproximadament. 

La xifra recaptada al municipi 
és similar a la d’edicions anteriors. 
El gener de l’any passat, després de 
comptabilitzar els diners de les pol-
seres venudes a comerços, es van 
destinar 4.844 euros a la salut men-
tal. A l’edició del 2020, marcada per 
la pandèmia i precisament dedicada 
a la Covid, no hi va haver acte central 
de la plaça d’El Mirador. I pel que fa al 
2019, centrada en malalties minoritàri-
es, la xifra va ser de 4.087 euros, simi-
lar als 4.155 euros aconseguits el 2018 
per lluitar contra el càncer. 

A Catalunya, diumenge es va 
aconseguir recaptar 8.034.807 euros, 
segons la darrera actualització del pro-
grama solidari de TV3. Els equips de 
recerca que treballen en salut cardio-
vascular podran optar als fons recap-
tats a través de la convocatòria d’aju-
des que la Fundació La Marató de TV3 

Els membres de les entitats col·laboradores de La Marató van formar un cor gegant al mig de la plaça amb l’acompanyament d’Els Atabalats. || Q. PASCUAL

  Guillem Plans

Una trentena 
d’entitats van 
organitzar tallers a 
la plaça d’El Mirador

Castellar ‘batega’ solidaritat

obrirà el mes de febrer del 2023. Els 
treballs candidats seran sotmesos a 
un procés d’avaluació internacional. 
Finalment, els projectes escollits es 
coneixeran durant el darrer quadri-
mestre del 2023. Les aportacions es 
podran continuar fent fins al 31 de 
març del 2023.

 “orgullosos de castellar”
 A la plaça d’El Mirador es va dibuixar 
un cor gegant, com a punt final de la 
jornada. Però abans, l’espai va bate-
gar a força d’activitats, des de les 9 h 

fins a les 14 h. Un autobús antic de la 
companyia Segalés va atraure molts 
infants, de la mateixa manera que una 
xocolatada a càrrec del Grup Il·lusió, 
el rocòdrom del Centre Excursionis-
ta, el taller per fer tions de l’ADF o el 
tió de dos metres per fer cagar. La ubi-
cació també es va omplir de tallers, a 
càrrec d’entitats, com l’Hoquei Club 
Castellar, Ball de Bastons, Ball de Gi-
tanes, Gegants de Castellar, Colòni-
es i Esplai Xiribec, Grup Pessebris-
ta, Banda i Majorettes, AFA Institut 
Puig de la Creu i Capgirats, que van 

Els Jardins del Palau Tolrà han re-
cuperat la seva imatge caracterís-
tica perquè s’hi han plantat tres 
palmeres, en substitució de les que 
es van haver de retirar la setmana 
passada a causa de l’atac del mor-
rut. Les dues palmeres antigues que 
es van poder preservar  són de l’es-
pècie Washingtonia robusta, resis-
tent a les plagues d’aquest escara-
bat. Cal recordar que recentment 
Castellar del Vallès ha renovat les 
3 Flors d’Honor de les Viles Flori-
des. La distinció reconeix la tasca 
del municipi en la millora i la pro-
moció d’espais verds urbans a tra-
vés de la flor i la planta ornamen-
tal.  ||  REDACCIÓ

PALAU TOLRÀ | RENOVACIÓ

Es planten tres 
palmeres als Jardins

S’obre la vacunació de la 4a 
dosi per a menors de 60 anys

Tret de sortida de la campanya de vacu-
nació de la Covid-19 per a les persones 
menors de 60 anys que ho demanin, tot 
i no ser col·lectius de risc. Es tracta de la 
quarta dosi –la segona de reforç–, que té 
per objectiu avançar en immunització 
col·lectiva d’aquest virus que va capgi-
rar-ho tot fa només dos anys, el març del 
2020. La Comissió de Salut Pública i el 
Ministeri de Sanitat han anunciat que 
a partir d’aquest dilluns, es podrà sol-
licitar a través del Centre d’Atenció Pri-
mària de referència o de La Meva Salut. 
Tot i aquesta generalització de la vacuna, 

des de Salut recorden que els col·lectius 
de risc (majors de 60 anys, usuaris de re-
sidències, personal sanitari i menors de 
60 anys amb factors de risc o immuno-
depressió) han de prioritzar la vacuna 
tan aviat com sigui possible.

Amb l’actualització de l’estratègia 
de vacunació de la Covid-19 també s’ha 
aprovat recomanar la vacuna pediàtri-
ca, que actualment s’administra als in-
fants d’entre 5 i 11 anys, i també per als 
menors de 5, és a dir, els infants d’entre 
6 i 59 mesos, que siguin col·lectius de 
risc. A Catalunya la vacunació de la se-
gona dosi de reforç va començar al se-
tembre amb els col·lectius de persones 
més grans de 80 anys. 

  R. G.

SANITAT | COVID-19

oferir una petita actuació amb un 
pilar. Hi va haver també 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; i 
l’obra de teatre Gina Ginger and Char-
lie Chieves (Kids&Us). 

“Ha sigut un any magnífic, el 
temps ens ha acompanyat i la gent 
ha respost moltíssim. Hem fet 200 
tionets amb fusta i els hem acabat 
tots. A banda de les polseres, la gent 
feia donacions... Hem vist molta en-

trega i solidaritat”, valorava Xavi 
Ruano, d’ADF. 

En la mateixa línia s’expressava 
Antonio Castillo, de Ball de Bastons: 
“Estem orgullosos de participar 
en aquest acte solidari. Si ho man-
tenim és un bon senyal que el cor de 
Castellar és ben viu”. 

Marcel Furriols, de Grup Il·lusió, 
també estava orgullós de com ha res-
post el municipi: “La gent estava 
molt conscienciada i ha cooperat 
molt. Podem estar molt contents 
del municipi on vivim”. 
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Unes 100 persones 
es van aplegar a 
l’Auditori en aquest 
acte solidari

Càritas Castellar va vendre un cen-
tenar d’entrades en el concert so-
lidari de dissabte a la tarda per 
recaptar fons per ajudar famílies 
vulnerables del municipi a l’Audi-
tori Miquel Pont. El públic va que-
dar molt satisfet de les actuacions 
de grups i entitats musicals, que, 
amb la col·laboració de l’Ajunta-
ment, es van posar a disposició de 
la causa. A finals d’abril o a princi-
pis de maig, l’entitat preveu cele-
brar un altre concert per poder in-
crementar les ajudes.

 Ramon Falcó, secretari de Cà-
ritas Castellar, destaca que “la gent 
en va sortir molt contenta i sor-
presa per la diversitat d’estils i 
gèneres, des dels més tradicio-
nals fins als moderns, gràcies a la 
col·laboració extraordinària dels 
grups musicals”. Tanmateix, la pre-

Un concert per   
recaptar aliments

SOLIDARITAT | CÀRITAS

visió era que la recaptació fos més 
elevada, ja que la necessitat d’ajudar 
castellarencs ha anat en augment: 
actualment, es dona suport a 190 fa-
mílies, 25 més que fa unes setmanes. 
A Càritas es recapten molts tipus 
de productes alimentaris, però per 
exemple ni carn ni peix, que s’han de 
comprar a botigues de la vila –que 
ho deixen a preu de cost. “Tenim 
la subvenció de l’Ajuntament, 
que està bé, però no n’hi ha prou. 
Tenim moltes més famílies per re-
captar aliments”, comenta Falcó. 

“Veiem la cara de qui aju-
dem, sabem perfectament quines 
són les necessitats de les famílies, 
que ens venen filtrades pels Ser-
veis Socials municipals. La nos-
tra és una ajuda sense intermedi-
aris, immediata i directa”, explica.  
Es pot col·laborar o fer un donatiu 
a l’entitat del municipi a través del 
correu caritascastellar@gmail.com.  

concert solidari

El repertori, que va combinar estils 
i gèneres, va propiciar que fos una 
vetllada entretinguda i diversa. Es-

El combo musical Canvi de Plans actuant al concert benèfic de Càritas de dissabte passat. || Q. PASCUAL

paiart, sota la direcció de Sònia Ga-
tell i amb Sergi Rodríguez al piano, 
va interpretar cançons de la banda 
sonora de Les choristes  i El gran 
showman, del musical Rent i també 
de Txarango. El duet Cecília Tena i 
Carles Miquel va oferir Sonata per a 
flauta i piano, de Serguei Prokófiev. 
El grup de cambra de l’escola Artcà-

dia va sorprendre amb Palladio, de 
Karl Jenkins, el primer moviment 
del concertino per a trombó baix en 
fa menor d’Ernest Sachse, i va can-
viar de registre amb la peça “Una 
aclucada d’ull”, d’ABBA. Pel que fa 
al Cor Atzamares del Cor Sant Es-
teve, sota la direcció de Jaume Sala, 
va oferir un repertori de cançons tra-

dicionals com Pastorets i pastoretes 
o Pels carrers de Freixenet. 

Per altra banda, el combo mu-
sical Canvi de Plans va fer sonar 
alguns èxits de pop espanyol, 
com  “Por la boca vive el pez”, de Fito 
& Fitipaldis o “Eso que tú me das” de 
Pau Donés, a més de “Venus”, de 
Shocking Blue.  || G. PLANS
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A les portes de les vacances de Nadal 
el ple de desembre va comptar bà-
sicament amb aprovacions de caire 
molt administratiu i un parell de mo-
cions sobrevingudes, una de suport 
a noves mesures a favor del comerç 
local i una sobre l’arribada dels FGC. 
Però, segurament, de totes les apro-
vacions de desembre, la més entra-
nyable va ser la de concedir la Me-
dalla de la Vila al cineasta local Pere 
Joan Ventura. De fet, aquest 2022 
la Comissió d’Honors i Distincions 
no havia fet encara una proposta de 
medalla que, habitualment, es lliu-
ra aprofitant la Festa Major en la re-
cepció a les entitats. En aquest cas, 
es vol fer lliurament de la medalla a 
Ventura en la inauguració del proper 
BRAM!, que es farà al febrer. 

Justament l’acord que aprova 
aquest atorgament subratlla el paper 
de Pere Joan Ventura com a impul-

sor del cineclubisme a Castellar i de 
la Mostra de Cinema BRAM!, de la 
qual és un dels ideòlegs i promotors 
des dels seus inicis. El ple també  va 
remarcar la gran trajectòria profes-
sional com a cineasta, sobretot do-
cumentalista.

L’alcalde Ignasi Giménez va re-
passar la carrera de Ventura desta-
cant aspectes com el Goya aconse-
guit pel documental El efecto Iguazú 
i la seva estreta col·laboració amb 
el gran director Vicente Aranda. 
També, “el seu compromís per la 
lluita antifranquista i pels drets 
socials”. Giménez va recordar que 
Ventura està treballant en aquests 
moments en el documental sobre el 
maqui italià assassinat el 1949 a Cas-
tellar Un vas d’aigua per a l’Elio. La re-
gidora d’ERC, Dolors Ruiz, va desta-
car “la seva mirada crítica des del 
documental” i “la capacitat de sac-
sejar i fer reflexionar els especta-
dors” de la seva obra. Des de Junts 
per Castellar, Esther Font també va 
lloar la figura de Pere Joan Ventura i 
va subratllar el fet que “una persona 
de la seva trajectòria decidís tor-
nar a Castellar després de gaudir 
d’un gran èxit, i aportar-nos així el 
seu saber i contribuir a recuperar 
el cinema al municipi”.

La part resolutiva del ple va 
incloure desestimar les reclamaci-

Pere Joan Ventura rebrà la Medalla de la Vila
Així ho va aprovar 
el ple, que també  
vehicularà més ajuts 
al comerç local

  J.G.

tament a donar suport a aquests ne-
gocis. “Invertir en el comerç local 
és fer que el nostre municipi bate-
gui”, va dir Castellví.

Més controvèrsia va tenir la 
darrera moció que es va votar en 
contra per l’equip de govern i a favor 
pels grups de l’oposició. La CUP va 
portar al ple una proposta que ja 
s’havia debatut al consistori de Sa-
badell demanant l’arribada del tren 
a Castellar. Segons va detallar la re-
gidora de la CUP, la moció instava la 
Generalitat “a emprendre amb ca-
ràcter prioritari i urgent les actu-
acions necessàries  per fer realitat 
el perllongament dels FGC des de 
l’estació Sabadell-Nord fins a Cas-
tellar del Vallès”. El regidor d’ERC 
Oriol Martori, actual director gene-
ral de Transports i Mobilitat, va ex-
plicitar el suport a la moció perquè 
“posa el debat sobre la taula, que 
malauradament ha estat enterrat 
els últims 8 o 9 anys i és de les pri-
meres qüestions que hem desen-
terrat en el departament actual 
de Territori”. En aquest sentit va 
informar que hi ha “el compromís 
del conseller per licitar pròxima-
ment l’estudi informatiu del per-
llongament de la línia S2”.

El portaveu de Junts, Pau Cas-
tellví, s’hi va mostrar favorable però 

ons presentades per l’associació de 
veïns del Balcó sobre les ordenances i 
preus públics per al 2023. Un dels re-
presentants va poder exposar al ple 
uns arguments que van ser rebutjats 
per l’equip de govern, mentre que els 
grups de l’oposició es van abstenir. 
Segons va resumir Mikel Lander, 
tant en el cas de les ordenances com 
preus públics consideren que el Balcó 
pateix un “tracte  discriminatori” 
perquè “se’ns cobren taxes sense 
haver fet correctament la feina”, 

i va posar com a exemples el servei 
de neteja i les franges de protecció 
contra els incendis. 

La part deliberativa va comp-
tar amb dues mocions. La primera, 
promoguda per Junts de suport al co-
merç local es va aprovar per unani-
mitat. El portaveu, Pau Castellví, va 
explicar que la proposta servirà per 
“elaborar un cens de negocis amb 
dificultats per l’augment dels cos-
tos de l’energia” i el context actual 
d’inflació, i oferir ajuts orientats jus-

Pere Joan Ventura en la mostra de cinema BRAM!  del 2019. || Q. PASCUAL

passa a la pàgina 07
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La pluja no va poder amb les ganes 
dels veïns del carrer Major de reu-
nir-se. Dissabte al matí, l’Associació del 
Centre va organitzar-hi un bon grapat 
d’activitats per a celebrar la Festa de 
Nadal, que també es va estendre a la 
plaça Calissó. Hi van col·laborar diver-
sos comerços i entitats en una jorna-
da que va omplir l’espai de nens i am-
bient familiar.

Tot i que el mal temps va amena-
çar les primeres hores de l’esdeveni-
ment, la sortida del sol una mica més 
tard va permetre que tots els tallers es 

La pluja no va poder 
amb l’esperit nadalenc

COMERÇ | ASSOCIACIÓ DEL CENTRE

L’almanac conté una quinzena de dibuixos 
fets pel grup Dibuixant Castellar

poguessin celebrar fins al migdia.  No 
es va haver de suspendre cap activitat. 

“Teníem el debat sobre si mun-
tar o no les parades. Ens l’hem jugat 
i, per sort, el dia s’ha aclarit a par-
tir de les 11 h. La gent ha vingut amb 
moltes ganes, hi ha hagut molt bona 
afluència i esperit nadalenc”, cele-
brava Pepe Casajuana, president de 
l’Associació del Centre. El carrer Major 
i la Calissó es va omplir de propostes.A 
més, l’associació i les entitats La Mitja 
Galta i El Pujalet van preparar una 
festa al parc de Canyelles.  ||  G. PLANS

El Mirador, l’Espai Tolrà, la Biblioteca Municipal Antoni Tort, el Palau Tolrà 
i la policia local (c. Sant Llorenç, 7) i els casals de la gent gran,  són els equi-
paments municipals que tindran a partir d’aquest divendres un total de 
3.000 calendaris de paret que es repartiran gratuïtament fins a finalitzar 
existències. Editats per Ielou Comunicació, els calendaris del 2023 conte-
nen una quinzena de dibuixos fets pel grup Dibuixant Castellar Urbansket-
chers del Centre Excursionista de Castellar. Es tracta de castellarencs i 
castellarenques amants de la natura i el dibuix que es reuneixen periòdica-
ment per il·lustrar alguns dels racons emblemàtics de la vila.  || REDACCIÓ

El calendari del 2023 ja
es pot aconseguir des d’avui

Els calendars 2023 es poden trobar a dependències municipals.  || AJUNTAMENT

Els bombers van participar en la festa de Nadal de l’Associació del Centre. || G. PLANS

AJUNTAMENT | PUBLICACIÓ
ve de la pàgina 06

va subratllar que caldria que l’Ajun-
tament s’avancés urbanísticament 
en la previsió de l’impacte que su-
posaria aquesta arribada del tren.  
També va dir, però, que “simultà-
niament cal que no es resti èmfasi 
per a l’arribada de la connexió amb 
la C58”. Matías de la Guardia (Cs) va 
dir que “la ciutadania ja ha perdut 
la fe en què finalment arribi el tren 
o es pugui enllaçar amb l’autopis-
ta” perquè “han anat canviant de 
color polític els governs dels dar-
rers anys i no s’ha fet res”.

Finalment, l’alcalde va tancar 
les intervencions per justificar el re-
buig del seu grup a la moció: “Cen-
trar-nos només en els ferrocarrils 
és erroni perquè  cal enllaçar amb 
la C-58 i millorar el transport pú-
blic que tenim”. Giménez va posar 
èmfasi en què la Generalitat acom-
pleixi els compromisos consensu-
ats amb el territori a través del Pla 
de Mobilitat dels Vallesos. “No re-
nunciem a res”, va dir. La ponent 
de la moció de la CUP va criticar el 
vot negatiu del govern perquè, al seu 
parer, “avantposa els interessos 
de partit abans que els interessos 
generals”. Martori va recordar que 
va ser ERC qui va incloure els FGC 
al Pla dels Vallesos i va dir a l’equip 
de govern que no creu que vulguin 
l’arribada del tren. Giménez li va re-
plicar  que volen que s’apliquin totes 
les mesures. 
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L’Associació d’Empresaris de Caste-
llar (Asemca) és una de les 24 associ-
acions i juntes de conservació de Polí-
gons d’Activitat Econòmica (PAE) del 
Vallès Occidental que s’han adherit ja 
a la nova Comunitat Vallès PAE, im-
pulsada pel Consell Comarcal amb 
l’objectiu de fomentar la cooperació 
empresarial. D’aquesta manera, s’in-
centivaran sinergies entre les associ-
acions per tal d’aconseguir beneficis 

L’Asemca s’afegeix a la 
comunitat Vallès de polígons

L’alcalde de Castellar, Ignasi Giménez, amb el president d’Asemca, Joaquim Sesé. ||  J. PELÁEZ

comuns, impulsar projectes estratè-
gics i generar serveis de valor afegit 
als polígons i avançar cap a la transi-
ció energètica.

Dijous al matí, es va celebrar al 
Consell Comarcal la sessió “Activem 
la cooperació als PAE” que va servir 
per formalitzar la nova comunitat i 
per posar sobre la taula les actuaci-
ons més immediates. Hi van assistir 
representants de les diferents entitats 

i juntes de conservació dels polígons, 
així com representants polítics i tèc-
nics dels ajuntaments de la comar-
ca i les organitzacions empresarials.

Durant la sessió, el president 
del Consell Comarcal i alcalde de 
Castellar del Vallès, Ignasi Giménez  
va apuntar que “estem treballant 
sobretot des d’un punt de vista 
de transformació energètica. Per 
poder ser plenament competitius 
hem d’aconseguir una energia que 
no estigui tan disparada de preu i 
per tant hem de treballar des de la 
xarxa. El Consell Comarcal ha de 
ser el catalitzador, volem ser un 
node més a la xarxa i participar per 
facilitar i fer aterrar totes les inver-
sions que es preveuen ara especial-
ment a través d’Europa”.

La missió de la Comunitat és 
formalitzar un espai de treball i col-
laboració estable entre les associa-
cions i entitats de gestió dels PAE, el 
món local i els agents socials per im-
pulsar la cooperació empresarial, la 
transició energètica i la modernitza-
ció dels espais productius del Vallès 
Occidental. || REDACCIÓ

CONSELL COMARCAL | ACTIVITAT ECONÒMICA

En el document d’acord entre ERC i En Comú Podem pels pressupostos 
de la Generalitat que es va fer públic dimecres de la setmana passada s’ex-
plicita el compromís de la Generalitat a destinar 200.000 euros per a l’es-
tudi d’una connexió ferroviària des de l’estació de Sabadell Parc del Nord 
fins a Castellar del Vallès. A més, l’acord preveu una partida de 200.000 
euros per fer un estudi per connectar la C-58 amb la carretera B-124.

L’acord entre el Govern i comuns incorpora millores en matèries 
com habitatge, mobilitat, energia, atenció primària i fiscalitat. Aquest 
pacte fixa avenços importants a nivell social i representa un ferm com-
promís contra el canvi climàtic. Tant Govern com comuns acorden un 
Pla de Xoc Social de 555 milions d’euros per pal·liar els efectes de la crisi 
energètica i la inflació. Per aprovar els comptes, el govern encara neces-
sita 27 vots més a favor, per la qual cosa  encara s’ha de buscar el suport 
dels dos altres grans grups del Parlament,  el PSC o Junts.  || REDACCIÓ

Partida de 400.000 € per 
la connexió amb Sabadell

Una imatge d’arxiu de la carretera B-124. || Q. PASCUAL

TERRITORI | ACORD ERC-COMUNS
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Els  ambaixadors i ajudants dels Reis 
Mags d’Orient ja han fet la instància 
a l’Ajuntament demanant permís per 
poder instal·lar el seu campament 
als jardins del Palau Tolrà i poder 
així fer nit i descansar a Castellar 
del Vallès, mentre arriba la jorna-
da més màgica de l’any i preparen 
tots els regals.

L’Ajuntament ja els ha donat 
el permís i, com en els darrers anys, 
el Palau Tolrà es convertirà de nou, 

El Palau Reial de Castellar 
torna a acollir els Reis Mags

Els infants descobriran al campament l’anell màgic dels Reis d’Orient. || Q. PASCUAL

Les cartes a les Ambaixadores es podran lliurar els dies 1 i 2 de gener

amb l’ajuda del Grup Il·lusió i la col-
laboració de Can Juliana, en el Palau 
Reial que acollirà Melcior, Gaspar i 
Baltasar, així com les seves Ambai-
xadores, per veure els infants de la 
vila just abans de passar per totes 
les llars a deixar-hi els regals que 
hagin demanat.

lliurament de cartes

Així, d’una banda, tothom qui ho vul-
gui podrà apropar-se al Palau Reial 
a visitar les Ambaixadores, que re-
colliran les cartes dels infants, diu-
menge 1 de gener de 16.30 a 20 hores 

CICLE NADALENC | JARDINS PALAU TOLRÀ

i dilluns 2 de gener d’11 a 14 hores i 
de 16.30 a 20 hores. 

Els Reis Mags i els seus aju-
dants prendran el relleu de les Am-
baixadores el dimarts 3 i el dimecres 
4 de gener, de 17 a 21.30 hores. Els in-
fants i les seves famílies podran gau-
dir d’una representació teatral que 
permetrà conèixer la història dels 
Tres Reis, des que eren astròlegs i 
fins a convertir-se en mags.

Val a dir que enguany les visi-
tes a les Ambaixadores seran d’en-
trada lliure, però sí que caldrà re-
servar dia i hora amb antelació per 
veure els Reis Mags els dies 3 i 4 de 
gener. Les reserves s’obriran di-
marts que ve, 27 de desembre, a les 
10 hores, al web www.castellarva-
lles.cat/palaureial. 

El campament reial és una ini-
ciativa que va sorgir el primer Nadal 
amb pandèmia, el 2020, com a al-
ternativa a la celebració de la ca-
valcada. La proposta va agradar 
tant a infants i famílies i va tenir tan 
bona resposta, que des de la Regi-
doria de Cultura van decidir repe-
tir-ho i aquesta és ja la tercera edi-
ció. L’any passat, durant els quatre 
dies del campament reial es calcula 
que van passar prop de 6.000 caste-
llarencs i castellarenques. Un èxit 
de participació que corrobora que 
aquesta proposta nadalenca, sorgi-
da durant la pandèmia, s’ha fet un 
lloc entre la ciutadania.  

 Cristina Domene

Després de dos anys sense poder organitzar una festa de Cap d’Any multi-
tudinària per la Covid-19, enguany Castellar torna a acollir The Madre Fes-
tival, l’esdeveniment que aplega jovent de Castellar i de la comarca la nit 
del 31 de desembre, després del raïm, per donar la benvinguda a l’any nou 
a ritme de música i bon ambient. “La millor festa de Cap d’Any del Vallès”, 
com l’anomenen els organitzadors, s’ha celebrat des del 2014 en una carpa 
gegant al Pla de la Bruguera.  Enguany, però, per mesures de prevenció, can-
via el seu format i tindrà lloc a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.  L’actor San-
tiago Segura ha estat l’encarregat de convidar tothom a la festa a través de 
les xarxes socials dels organitzadors de The Madre Festival.  || C. DOMENE  

La policia local de Castellar del Vallès va confiscar dimarts passat un 
total de 243 plantes de marihuana que es trobaven a l’interior d’una nau 
industrial del polígon de Can Carner. Les plantes es trobaven a la plan-
ta superior de la nau, en un espai de 25 metres quadrats que comptava 
amb tota la infraestructura necessària per al seu cultiu. A més del comís 
de tot el gènere, com a resultat de l’operació policial també s’ha precin-
tat el recinte en espera de resolució judicial i s’ha iniciat la investigació 
d’una persona de 43 anys per delicte contra la salut pública.  || REDACCIÓ

LLEURE | THE MADRE FESTIVAL

POLICIA LOCAL | CAN CARNER

Torna la festa de Cap d’Any multitudinària

Comissen 243 plantes de marihuana

BREUS
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opinió Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cognom, número de telèfon 
i número del DNI. Màxim 20 línies. Les cartes de més extensió poden ser extractades.Els escrits es publi-
caran per estricte ordre d’arribada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

Concert insuportable els dissabtes 
i diumenges al matí, quan els aficio-
nats a fer soroll amb la moto passen 
pel quilòmetre 12 de la carretera de 
Sant Llorenç, en tombar el revolt de 
l’Illa i agafar la recta fins a la corba del 
Dalmau, donant el gas a fons i disfru-
tant amb el soroll.
 No s’adonen que a l’altre costat del riu 
hi ha les cases habitades de les Arenes, 
barri de Castellar del Vallès, i que des 
de les 8 del matí desperten tothom o 
que tothora interrompen les conver-
ses o els silencis. Els veïns ho hem ma-
nifestat diverses vegades.
Ara que l’Ajuntament fa nous plans 
de mobilitat, esperem que això també 
ho tingui en compte. Perquè té soluci-
ons: uns rètols prohibint la contami-
nació acústica en aquest lloc i polici-
es posant multes cada setmana i això 
s’acabaria perquè correria la veu entre 
els motoristes, que deuen ser sempre 
els mateixos.
No és un invent ni un caprici dels veïns 
de les Arenes, que fa molts anys que 
ho sofreixen, sinó que ja s’han impul-
sat iniciatives similars en altres llocs.
Ara que parlem tant del respecte a la 
natura, hem d’entendre que el silenci 
forma part de l’entorn natural.
Hem de ser civilitzats, però tots i en tot!

Gràcies per tot en la teva llarga vida 
Ramon: espòs, pare, avi, besavi i sogre. 
Sempre amb nosaltres, t’estimem.

Concert insuportable

 Maria Teresa Relat Tarrats

  Joan Juni *

 Josep M. Calaf *

om a les portes de les 
festes de Nadal, unes 
festes que activen tota 
l’activitat comercial i 
cultural dels nostres 

rec que no és agosarat 
afirmar que la deman-
da que el tren arribi a 
Castellar és una vella 
aspiració reclamada 

per tots els partits polítics, entitats 
econòmiques i ciutadania en gene-
ral. O, si més no, això és el que pen-
sava abans del ple d’ahir a l’ajunta-
ment de Castellar, on es va debatre 
una moció de la CUP sobre la neces-S

C
Bon Nadal i bon any nou

L’alcalde no vol el tren

pobles i ciutats. Com és costum, 
ja fa unes setmanes que molts dels 
nostres carrers llueixen engalanats 
i il·luminats, especialment els més 
comercials, cosa que ajuda a impul-
sar les vendes dels comerciants. Les 
darreres fires i campanyes promo-
gudes per les associacions de comer-
ciants del nostre municipi ens con-
viden a descobrir tota l’oferta que 
tenim al nostre abast. Fruit de la 
feina del teixit comercial local, fent 
una aposta decidida per la qualitat 
i les virtuts del consum de proximi-
tat, cada vegada és més innecessa-
ri desplaçar-se a altres municipis 
per anar de compres, com passava 
abans. En un món en què el comerç 
electrònic guanya terreny a una ve-
locitat vertiginosa, ara més que mai 
s’ha d’apostar pel valor diferencial 
que ens ofereix el comerç local: pro-
ximitat, atenció personalitzada, qua-
litat, etc. A més, la decisió de consu-
mir localment comporta un seguit 
d’externalitats molt positives, ja que 
tota aquesta activitat contribueix a 
generar riquesa i feina pels nostres 
convilatans.
Però també ens queda molta feina 
per fer. Des de Junts per Caste-
llar tenim molt clar que tenim molt 
marge de millora perquè Castellar 
esdevingui un veritable pol d’atrac-
ció comercial. Per posar un exem-
ple, en el marc de l’època nadalenca, 
tenim una de les millors exposicions 
de pessebres de Catalunya, que tinc 
l’honor de presidir des de fa 5 anys. 
La majoria de visitants, uns 5.000, 
són de fora del nostre municipi, i 
gran part d’aquests venen a veure 
l’exposició i marxen sense ser cons-
cients de tot el que els pot oferir Cas-
tellar. Hem de saber aprofitar la ti-
rada extraordinària que té aquesta continua a la pàgina 11

No crec que ofengui ningú el que ex-
poso. L’esperit pràctic que sempre 
m’ha acompanyat, d’herència mater-
na, s’alimenta d’experiència pròpia i 
la indirecta, i descarta les idees pre-
concebudes i el radicalisme religiós. 
Sé que no puc abastar el tema, però 
desitjo compartir el que a l’entrada 
de cada hivern sento bategar. Tinc 
molt clar el que desitjo: un final de 
vida digne més que una llarga vida. 
L’edat no importa tant com les con-
dicions per considerar-la digna de 
viure. Una llarga vida és trist que 
acabi malament en opinió d’un ma-
teix i dels qui ens envolten. En tot 
cas caldrà en el seu moment la va-
lentia d’admetre-ho i ser conseqüent 
per posar-hi fi dins els límits legals. 
Així és com ho veig. Però, què ente-
nem per vida digna? Fins quan es pot 
considerar digna? No és tan senzill 
raonar-ho: mentre tinguem salut i  
el cap clar, fets dels quals depèn la 
resta: l’autonomia personal –motri-
citat suficient per no haver de depen-
dre massa de ningú, ni de metges, ni 
d’excessiva medicació, ni ser esclau 
del dolor–, cosa que inclou una mo-
bilitat bàsica. Mentre puguem dispo-
sar de tots els sentits –sobretot vista 
i oïda–; poder conviure amb algú col-
laborant en tots els aspectes possi-
bles; tenir amistats i poder-les gaudir, 
sentir-se útil encara, tenir il·lusions i 
aficions realitzables... i, és clar, dispo-
sar d’una economia que ens ho per-
meti. Aquestes condicions, en cas de 

Vida llarga o vida digna

Record de  Ramon Lluelles

 Josep Manel Martí S. 

 Família Lluelles 

quedar sol, també són vàlides encara 
que s’estigui ingressat en un centre 
de gent gran, sempre que permeti 
certa autonomia i mobilitat mentre 
un es pugui valdre. Aquest és l’esbós 
dels mínims que considero necessa-
ris per continuar vivint, sense amar-
gures, una vida digna de viure, que 
ens pugui donar encara petites sa-
tisfaccions. No li desitjo a ningú un 
final desesperat i sense ajuda per 
acabar en pau, o sense consciència 
de viure i conèixer, com un vegetal. 
La resta, sobretot quan una persona 
gran i malalta converteix material-
ment en un infern la vida dels que té 
al seu voltant, se’m fa dur d’imaginar. 
És cert que hi ha variants i matisos, 
però bàsicament ho entenc d’aquesta 
manera. No sé vosaltres. Salut i llar-
ga vida digna!

L’entrega dels Reconeixements CoopCat que atorga la Confederació de Co-
operatives de Catalunya ha distingit la feina i els mèrits del cooperativisme 
arreu de Catalunya en una gala celebrada la setmana passada al Mercat de 
les Flors de Barcelona. En aquesta edició, les iniciatives premiades als Re-
coneixements CoopCat 2022 han estat cinc cooperatives i una fundació per 
cada una de les categories del certamen. En la categoria compromís amb el 
territori, la Cooperativa de Cohabitatge Can Carner, un projecte de cohabi-
tatge intergeneracional a Castellar del Vallès ha estat distingida per la seva 
participació i implicació al municipi. “El model cooperativista és compe-
titiu en el context actual i futur si és fidel als seus principis i si el con-
junt de la societat pren consciència del seu valor afegit”, va firmar el se-
cretari de Treball del Departament d’Empresa i Treball, Enric Vinaixa. || 

TEXT: REDACCIÓ || FOTO: CEDIDA

Ràdio Castellar va fer dimecres al matí un programa especial a l’Institut Puig de 
la Creu, coincidint amb el darrer dia de classe abans de les vacances de Nadal. 
L’estudi improvisat es va instal·lar al vestíbul del centre amb la intenció que 
tothom que passés per allà, anant d’una activitat a una altra, pogués gaudir 
d’una estona de ràdio en directe. Durant l’espai radiofònic, es van poder conèi-
xer alguns dels projectes de l’institut, com el servei comunitari o el nou compte 
d’Instagram La Llengua del Puig. També van passar pels micròfons de l’emisso-
ra municipal el director del centre, Xavi Martín; el professor i escriptor Josep 
Lluís Badal, i alumnes de tots els cursos que van compartir diferents experi-
ències, com el fet de passar de l’escola a l’institut, o combinar els estudis amb 
pràctiques esportives d’elit. També es va parlar d’un taller de pòdcasts, de di-
ferents treballs de recerca i dels intercanvis d’estudis a altres països. El progra-
ma es va acabar amb part dels presents cantant “Fum, fum, fum”.  FOTO: CEDIDA

Premi per a la Cooperativa d’Habitatge de Can Carner Ràdio Castellar, en directe a l’Institut Puig de la Creu

FOTOS DE LA SETMANA

Fe d’errates

Al suplement de Nadal de la set-
mana passada s’indicava per error 
que el quinto de L’Alcavot tindrà 
lloc el dia 26 de desembre, quan 
en realitat serà el dia 28.

Des d’Ara Toca us desitgem un Bon 
Nadal i un Any Nou ple de novetats !!!

Bon Nadal

 Ara Toca Castellar 

activitat cultural, tan important per 
al nostre municipi i de la qual se’n 
fan ressò cada any als informatius 
de TV3, i generar sinergies amb tota 
l’activitat cultural, gastronòmica i 
comercial del nostre municipi. Com 
aquest exemple en podem trobar 
molts més sobre els quals estem tre-
ballant i que anirem explicant du-
rant els pròxims mesos en vista de 
les properes eleccions municipals.
Per acabar aquest article, us vull 
desitjar un bon Nadal i bon any nou 
d’esperança i llibertat amb un frag-
ment de Miquel Martí i Pol: “Vinc 
a dur-te amb la veu un cant d’espe-
rança que ens empenyen designis 
de goig i llum, vinc a dur-te amb el 
cor l’espai que ens reclama si amb 
mi vols compartir”.

* Alcaldable de Junts per Castellar
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opinió

ls dies internacionals 
i els dies mundials 
són dates reconegu-
des internacional-
ment per celebrar o 

commemorar un fet assenyalat o 
per lluitar per les reivindicacions 
de la societat civil. Ens ajuden, 
doncs, a recordar qüestions d’in-
terès general i a interpel·lar-nos 
per abordar problemes mundials. 
N’hi ha uns quants d’aquests dies 
internacionals que han estat pro-
clamats per l’Assemblea General 
de les Nacions Unides, normalment 
els que tenen a veure amb els drets 
humans o els que afecten el plane-
ta. I el que destaquem en aquest 
escrit n’és un que cada cop pren 
més importància: 18 de desembre, 
Dia Internacional de les Persones 
Migrants. L’ONU el proclama el 4 
de desembre de l’any 2000, preci-
sament pel fort increment de les 
migracions arreu del món i pels 
problemes que van sorgint amb 
aquests moviments pel que fa als 
drets d’aquestes persones.
El dret a migrar està recollit en la 
Declaració Universal dels Drets 
Humans. L’article 13 diu: 1) Tota 
persona té dret a circular lliura-
ment i a triar la seva residència 
dins de les fronteres de cada estat. 
2) Tota persona té dret a sortir de 
qualsevol país, àdhuc del propi, i 

Una oportunitat per 
reforçar una societat d’acollida

E PLAÇA MAJOR

NÚRIA JANÉ CASTELLÀ
Presidenta de la Lliga dels 

Drets dels Pobles i
membre del Consell de 

Cooperació i Solidaritat de 
Castellar del Vallès 

  Ignasi Giménez *

na de les activitats més 
rellevants que caracte-
ritza la nostra pobla-
ció durant les festes de 
Nadal és la mostra de 

pessebres. El local del carrer del Doc-
tor Pujol acull des del 3 de desembre la 
72a Exposició de Pessebres organitza-
da pel Grup Pessebrista de Castellar.
Aquesta nova edició continua amb 

U
Fem Nadal a Castellar. 
Vivim els pessebres

ve de la pàgina 10

a retornar-hi. Així, doncs, migrar 
és tot un dret, i tots els estats que 
van signar la declaració universal 
estan obligats a respectar-lo. Les 
persones poden migrar empeses 
per desastres o sequeres extre-
mes produïdes pel canvi climàtic, 
per pobresa extrema, desigualtats 
econòmiques o manca d’oportuni-
tats i conflictes, entre d’altres. En 
aquestes dècades de fortes migra-
cions el flux sempre és des del sud 
global empobrit al nord global enri-
quit. Enriquit per l’explotació dels 

recursos del sud, diguem-ho sense 
embuts. L’any 2020 el nombre de 
migrants internacionals va arribar 
als 28 milions, xifra que va creixent 
i que correspon al 3,6% de la pobla-
ció mundial. Davant d’aquests mo-
viments migratoris la reacció del 
nord és aixecar murs i posar fre a 
aquests moviments vulnerant els 
drets humans. A la frontera sud 
espanyola, al canal de Sicília, a la 
frontera greco-turca...
El repte que tenim com a ciutadans 
és treballar per millorar les lleis in-

ternacionals de migració i garan-
tir la protecció dels drets humans 
i la salut de les persones migrades. 
I en l’àmbit local és fonamental es-
tablir una col·laboració entre l’ad-
ministració, el teixit d’entitats i la 
ciutadania per aconseguir una so-
cietat rica, diversa i que gaudeixi 
dels drets fonamentals. A Castellar, 
on, segons l’Institut d’Estadística 
de Catalunya, hi vivia un 4,71% de 
persones provinents d’altres països 
a principis del 2021, l’administració 
és clau per aplicar polítiques que 

la proposta de pessebres temàtics. 
Un tret que diferencia a la nostra 
vila respecte de la resta d’exposici-
ons d’aquest àmbit que es fan arreu 
de Catalunya. La temàtica escollida 
són els invents i descobriments de la 
humanitat. Sense deixar de banda la 
temàtica bíblica, els diorames expo-
sats fan un repàs d’alguns dels invents 
que han transformat la nostra huma-
nitat: el paper, la pólvora, el telefèric, la 
roda hidràulica, el zepelí, la impremta, 
el wifi, el telèfon, la ràdio, la xeringa... 
Si encara no heu tingut oportunitat 
de visitar l’exposició, teniu de temps 
fins al 3 de febrer. No us la perdeu, val 
la pena fer una visita amb tranquil-
litat i acompanyats de les persones 
que estimem.
Tampoc us podeu perdre el Pessebre 
Vivent de Sant Feliu del Racó, que el 
diumenge passat va fer la seva prime-
ra representació d’aquest Nadal i que 
repetirà dilluns 26, dia de Sant Esteve.
És una experiència que val la pena 
viure-la si tenim present l’opinió dels 
centenars de persones que la van gau-
dir diumenge.
Cal felicitar a tots els membres del 
Grup Pessebrista, que han treballat al 
llarg de tot l’any per oferir-nos aques-
tes veritables obres d’art, així com al 
centenar de voluntaris i més de 140 
figurants que han fet possible nova-
ment el Pessebre Vivent de Sant Feliu.
Moltes gràcies a tots i totes, i molt 
bones festes de Nadal.

 *Alcalde 

no emanin de les seves files. El posi-
cionament de l’alcalde era que esta-
va a favor que arribés el tren a Cas-
tellar però que hi votaria en contra. 
Que volia que es complís el Pla Espe-
cífic de Mobilitat del Vallès (PEMV).
La primera consideració és que ins-
tar la Generalitat que faci arribar el 
tren a Castellar no significa deslliu-
rar-se del PEMV. Ans al contrari, el 
tren forma part d’un dels seus punts, 
concretament del 6.2, on es detalla 
el transport públic col·lectiu ferrovi-
ari amb una especial menció a Cas-
tellar. Tampoc la moció deia enlloc 
que no calia executar tot el previst 
en el PEMV. És més, en el transcurs 
del debat i veient com argumentava 
l’alcalde, es va proposar incloure un 
nou punt en l’apartat dels acords (allò 
fonamental que es vota) que digués 
que s’instava igualment a la Genera-
litat a complir tot el PEMV. Tampoc 
es va acceptar, cosa que va conver-
tir el suposat argument principal de 
l’alcalde en una excusa arbitrària per 
votar no. El PEMV és una proposta 
complexa, costosa i ambiciosa ja que 
proposa 27 actuacions de transport 
públic, 16 actuacions de vehicle pri-
vat, 19 actuacions de mobilitat a peu 
o en bicicleta, 4 actuacions de trans-
port de mercaderies i 9 actuacions de 
gestió de la mobilitat. En el PEMV es 
sintetitzen 6 eixos temàtics molt im-
portants: transport públic col·lectiu 
ferroviari, transport públic col·lectiu 
per carretera, mobilitat en bicicleta i 
a peu, xarxa viària, mobilitat de mer-

caderies i gestió de la mobilitat. Dir no 
a la part que afecta Castellar significa 
enviar un missatge letal a la Genera-
litat en el sentit que prioritzi aquells 
altres punts que componen el PEMV i 
que els seus corresponents territoris 
ja es preocupen prou de pressionar 
per aconseguir els seus objectius. És 
un document molt important, àmpli-
ament acordat i acceptat, que perfila 
la mobilitat interna de tot el Vallès i 
les seves comunicacions amb altres 
territoris. No es tracta doncs de pro-
posar endarreriments i negar neces-
sitats amb ves a saber quins interes-
sos inconfessables.
Però la consideració més greu és que 
a la Generalitat li arribarà una infor-
mació oficial, esdevinguda en l’òrgan 
més representatiu de Castellar, que 
nosaltres no volem el tren. La lletra 
menuda, les consideracions i les ma-
tisacions no li arribaran ni li interes-
saran. I això és especialment greu ja 
que les administracions responsables 
d’infraestructures no acostumen a es-
tudiar ni executar projectes que no 
tinguin una clara demanda del terri-
tori i un consens acordat amb les ad-
ministracions adjudicatàries. El mis-
satge que s’envia a la Generalitat és: 
prioritzeu altres aspectes del PEMV 
ja que l’arribada del tren no la veiem 
ni prioritària, ni urgent, ni necessà-
ria. Opino que el tren hauria de ser la 
primera de les prioritats ja que és el 
medi que millor lluita contra el canvi 
climàtic i el més sostenible econòmi-
cament i socialment. Però tampoc jo 

garanteixin a les persones migra-
des el dret a viure amb dignitat. És 
un bon percentatge perquè també 
les entitats i la ciutadania promo-
guin el debat polític i segueixin 
treballant per la no-discriminació 
i la protecció dels drets humans 
fonamentals d’unes persones que 
poden arribar a ser castellarencs 
de ple dret.Treballant plegats (ad-
ministració, entitats i ciutadania) 
podrem garantir a les persones mi-
grades la igualtat de tracte i la vida 
digna que es mereixen.

em posaré a posar condicions perquè 
Castellar tingui unes comunicacions 
adequades als temps que vivim. Les 
necessitem totes i ja! 
No em puc estar de dir que tinc la 
sospita que l’alcalde no vol que s’ar-
reglin les comunicacions ara mateix 
perquè qui ho hauria de fer, i ho farà, 
és ERC des de la Generalitat. I les evi-
dències diuen que la Generalitat ha 
posat la directa per accelerar aques-
tes infraestructures imprescindibles. 
I això posaria massa de relleu la seva 
ineficàcia durant desenes d’anys en 
aquesta qüestió.

* Regidor d’ERC

sitat de fer arribar el tren a Castellar. 
Concretament, la moció portava per 
títol “Instar la Generalitat a executar 
el perllongament dels FGC des de l’es-
tació Sabadell-Nord fins a Castellar 
del Vallès”. Crec que és un títol prou 
explícit que deixa sense marge qual-
sevol sospita de maniobra perversa i 
malintencionada que algú li hagués 
pogut atribuir. Semblava que era una 
moció destinada a recollir les unani-
mitats que només les més nobles in-
tencions són capaces d’aconseguir. 
Doncs no! La meva càndida innocèn-
cia inicial es va anar transformant en 
perplexitat a mesura que l’alcalde de 
Castellar anava desgranant el seu hi-
larant posicionament. El meu itinera-
ri emocional va transitar, en pocs mo-
ments, de la confiança a la indignació 
tot passant per una àmplia gamma de 
sensacions:  incredulitat, decepció, 
tristesa, incomprensió, impotència... 
No voldria, però, que la meva sensació 
d’indignació d’ahir impregnés aquest 
escrit d’avui, ja que la crítica basada en 
el raonament rigorós és més convin-
cent i útil que les emocions incontrola-
bles. Us passo a detallar, de la manera 
més asèptica possible, perquè consi-
dero que ahir l’alcalde va cometre un 
error “garrafal” que podria derivar en 
incalculables conseqüències negati-
ves per a Castellar. Pot ser instal·lat i 
emparat en aquesta majoria absolu-
ta que ostenta no fa l’esforç necessa-
ri d’acceptar aquelles propostes que 

  Migrants. || JOAN MUNDET
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L’HC Castellar, a un pas del miracle
Després d’una 1a part nefasta, l’equip grana no va poder consumar la remuntada contra el Sant Cugat i va perdre el liderat

L’HC Castellar es va quedar a un pas 
d’obrar el miracle contra el PHC Sant 
Cugat, contra qui va perdre per 4-5, 
després d’una nefasta primera part 
que va acabar amb un 0-4. L’equip va 
tractar d’aconseguir el miracle en la 
segona, però es va quedar a un gol de 
poder puntuar i mantenir el lideratge 
de la categoria, que perd a favor del 
Sant Cugat.

Els de Pep Mateo no van aconse-
guir doblegar el seu màxim rival des-
prés d’una primera part per a oblidar 
en què l’equip va marxar al descans 
amb un contundent 0-4, tot i haver do-
minat el joc. L’equip es va veure superi-
or i va jugar sense la tensió que merei-
xia un partit d’aquest nivell, un aspecte 
que va aprofitar el rival que, de cinc xuts 
amb perill, va aconseguir quatre gols, 
davant de la incredulitat grana.

Amb el pavelló ple com a les grans 
nits, els de Mateo van aprofitar el su-
port de l’afició, que va convertir el Dani 
Pedrosa en un infern per al rival. Això 
va fer que l’equip cregués en la remun-
tada, però va veure com li anul·laven un 
gol dos minuts després de la represa.

Amb el hàndicap de tenir qua-
tre gols en contra, els granes van sor-
tir a la pista amb la intenció de capgi-
rar el marcador, i Jordi Vegas de penal 
al minut nou va retallar diferències. 
Lluís Giralt va fer el 2-4 quan queda-
ven 10:22 del final i, un minut després, 
Ferran Garcia va engaltar una assis-
tència des del mig del camp per posar 
la por al cos als cugatencs, que amb el 
3-4 veien perillar el partit.

Però l’acumulació de faltes pels 

 Albert San Andrés

Ferran Garcia va jugar amb casc contra el Sant Cugat després de lesionar-se el nas fa unes setmanes. || A. SAN ANDRÉS

locals els va condemnar i el visitant 
va aprofitar el llançament de directa 
per aconseguir el 3-5 quan quedaven 
4:14 d’acabar.

Tot i el revés rebut, l’equip ho va 
continuar intentant, amb dues pilotes 
al travesser. Vegas, amb un llançament 
llunyà marca de la casa, va fer el 4-5 a 
3:33 del final. Encara quedava temps 
per fer-ho, però l’ordenada defensa roig-
i-negra no va permetre més ensurts i el 
miracle no es va produir. El Sant Cugat, 
que aconsegueix empatar a 19 punts al 
capdavant de la classificació, els supe-
ra gràcies a l’average, ja que ha guanyat 
els dos partits d’aquesta temporada.

“La primera part va ser molt 
fluixa, molt destensionada. Pensà-
vem que guanyaríem fàcil perquè 
venien amb el júnior B, perquè eren 
molts nens, i no hem tingut prou con-
centració i intensitat, que sí que hem 
tingut en la segona part”, va explicar 
el tècnic Mateo després dels 50 minuts. 
“En la segona hem tingut més casta 
i hem apel·lat a l’orgull i a l’èpica i 
hem estat a punt de remuntar, per-
què ells al final han tingut por. La 
llàstima ha estat la directa que ens 
ha trencat la remuntada, sense la 
qual podríem haver empatat i salvar 
un punt. Aquest partit és semblant 
al del Sentmenat de l’any passat, on 
vam perdre 0-1. No tenir la suficient 
concentració en un partit molt im-
portant és vital. Queda molta Lliga i 
ens classificarem i en la segona fase, 
tot pot passar”.

L’equip acomiada l’any amb 
aquesta derrota, però encara té un 
marge de quatre jornades per millorar 
els resultats i tornar al lideratge, abans 
d’accedir a la segona fase per l’ascens. 

L’HC Castellar va orga-
nitzar una jornada oberta 
d’hoquei patins a la plaça 
Major amb coincidència 
amb La Marató. El club con-
tinua amb la feina de donar 
a conèixer l’esport a la vila i 

Hoquei a la 
plaça Major

va organitzar jocs i partits, 
a més d’ensenyar a utilit-
zar l’estic i les normes bà-
siques. A l’acte van assis-
tir més d’un centenar de 
nenes i nens, que van voler 
apropar-se per a practicar. 
El club ha obert un nou grup 
d’iniciació pels dissabtes, 
després d’omplir el dels di-
marts i dijous.

Un any més, la panera 
perica per Nadal

Com ja és tradició en època na-
dalenca, la Penya Blanc-i-blava 
de Castellar ha sortejat la pane-
ra de Nadal. Amb 100 números 

en circulació al preu de 3,5 €, el 
guanyador –que va coincidir amb 
les dues últimes xifres de la lote-
ria nacional de dijous– es va em-
portar una panera confecciona-
da amb productes de proximitat i 
relacionats amb l’RCD Espanyol.

Torralba, campió del 
torneig social del Club 
d’Escacs Castellar

El Club d’Escacs de Castellar tanca 
la temporada escaquista del 2022 
amb la disputa del torneig social 

del club, on el local Marc Torralba 
(dreta a la foto) va ser el campió 
en categoria absoluta, davant de 
Xavier Molins, del club Agustí de 
Barcelona, i de Xavi Torrents. En 
categoria sub-12, el guanyador va 
ser Hugo Mateo.
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Nova derrota de l’FS Farmàcia Catalu-
nya Castellar, que va caure per 4-2 a la 
pista del líder, el CFS Montsant, en un 
partit en què l’equip taronja va plantar 
cara en tot moment, però que va caure 
en el tram final de partit.

Tot i enfrontar-se al millor equip 
de la categoria, els de Darío Martínez 
van arribar a Barcelona disposats a 
plantar cara al rival i així ho van demos-
trar des de l’inici, ja que es van avançar 
al minut 11 amb un gol de Marc Mas i 
van rebre l’empat al límit del descans. 
Tot i el cop, Javi Hervás va tornar a 
avançar els seus al 27’, però l’alegria 
només va durar un minut. El Mont-
sant va capgirar al 31’ i va confirmar la 
victòria al 37’, davant d’un rival com-
batiu que suma la quarta derrota dels 
últims cinc partits. 

Aquest resultat no permet als 
taronges sortir de la zona de descens 
abans de Nadal i continuarà en pe-
núltim lloc de la taula, a tres punts de 
la salvació. L’equip descansarà fins al 
14 de gener, quan s’enfrontarà a casa 
al Rubí CEFS, segon classificat, quan 
quedaran només quatre jornades per 
tancar una primera volta irregular.  

|| A. SAN ANDRÉS

El Montsant no dona opció (4-2)

Marc Mas va obrir el marcador contra el Montsant. || A. SAN ANDRÉS

L’equip cau a Barcelona  i passarà Nadal en llocs de descens

FUTSAL | 3A DIVISIÓ

Continua la mala ratxa dels dos 
equips sèniors de vòlei de l’FS Cas-
tellar, amb una nova jornada amb 
derrota doble.

El masculí de Rafa Corts va 
caure contra el segon classificat, el 
CV Monjos, per 3-0 (25-22/25-17/25-
13) i es complica les possibilitats d’ac-
cedir a la lligueta d’ascens, ja que 
cau a la sisena posició amb un triple 
empat a 16 punts amb Alella i Sant 
Martí, quan falta només una jorna-

da per acabar, en què s’enfrontarà al 
setè classificat, el Rubí, per esgotar 
les opcions de classificar-se i escapar 
de la lluita per no descendir.

Pel que fa al femení, les de David 
Fernández van perdre per 3-1 (25-
10/31-29/17-25/25-20) amb un rival 
directe com el Vòlei Molins, el seu 
predecessor a la taula, empatat a 
punts, i no va aprofitar la possibilitat 
de poder deixar el fanalet vermell de 
la categoria.  || A. SAN ANDRÉS

Dues derrotes més dels 
sèniors per tancar l’any

L’equip masculí es jugarà la fase en l’última jornada al gener. || CEDIDA

VÒLEI | FS CASTELLAR
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Amb la derrota per 82-66 contra el Bàs-
quet Molins, el CB Castellar tanca l’any 
en última posició de la taula, amb només 
una victòria en 11 partits.

L’equip d’Isidre Travé no va poder 
amb un rival directe que només havia 
guanyat un partit, amb qui empatava a 
la cua, i va anar a remolc durant els 40 
minuts. Els groc-i-negres van tornar a 
fallar des del perímetre amb un balanç 
de 8 de 31 intents i ni tan sols els 30 punts 
d’Albert Germà van servir. El Castellar 
és el pitjor del grup, l’únic que ha sumat 
només una victòria en 11 jornades. 

D’altra banda, el club ha anunciat 
la convocatòria de l’assemblea anual de 
socis per al 30 de desembre, en horari 
de 19.30 h en primera convocatòria i a 
les 20.00 h en segona, a la sala d’actes 
d’El Mirador.  || A. SAN ANDRÉS

Catàstrofe a Molins (82-66)

Ni la salvatge temporada d’Albert Germà està servint per guanyar. || A.SAN ANDRÉS

El CB Castellar tancarà l’any com a pitjor del grup 2 de Copa Catalunya

BÀSQUET | COPA CATALUNYA

El pilot Max Sánchez va aconseguir un meritori setè lloc al TT Christ-
mas, la cursa de flat track solidària, organitzada pel Rocco’s Ranch.

Fent parella amb l’argentí Valentín Perrone, els de l’equip cas-
tellarenc Art Motors van aconseguir el quart millor registre en la 
qualificació i van acabar en sisè lloc en la primera de les curses i en 
desè en la segona, després d’una caiguda. 

Competint amb pilots mundialistes, el jove talent va marcar 
el quart millor temps de volta i el quart millor registre en cursa 
(2:24,605).  || A. SAN ANDRÉS

Sánchez, setè al TTC

Valentín Perrone i Max Sánchez, companys en el TT Christmas. || CEDIDA

MOTOCICLISME | TT CHRISTMAS

BÀSQUET | BASE CBC

A diferència de la mala ratxa del primer equip 
masculí, el premini femení del club està asse-
gurant els fonaments després d’aconseguir 
proclamar-se campiones de Lliga en la prime-
ra fase de nivell D, en una temporada excelsa, 
en què han sumat nou victòries i només una 
derrota fruit d’una molt bona progressió en 
el joc i una actitud d’equip admirable. El con-
junt, format per jugadores d’entre vuit i nou 
anys, ha tingut al CEB Sant Jordi de Rubí com 
a màxim rival que, amb una derrota més, ha 
acabat en segon lloc. L’enhorabona a l’equip i 
als entrenadors.  || REDACCIÓEl premini femení s’ha proclamat campió de la primera fase de la Lliga. || CEDIDA

Campiones!
Com cada 31 de desembre, el Club Atlètic Castellar i l’ESCOAC 
(Esport, Cooperació i Acció) organitzen la Sant Silvestre castella-
renca, una prova solidària per tancar l’any atlètic.

La prova, que arrencarà a les 18.00 h a les pistes d’atletis-
me, tindrà una distància aproximada de 5 km, i per participar-hi 
s’haurà de fer un donatiu de dos quilos d’aliments el mateix dia 
de la prova.

D’altra banda, l’atleta del club Montse Rodríguez es va im-
posar en el 20è cros de Banyoles, en categoria de màsters B, on va 
dominar de principi a fi amb un crono de 16:20; va aconseguir un 
avantatge d’un minut respecte a la segona classificada. Paola Cler-
mont va acabar la prova en cinquè lloc, mentre que Saül Corral va 
ser 11è i Lluís Garcia, 22è.  || REDACCIÓ

La Sant Silvestre, a punt
ATLETISME | SANT SILVESTRE



23 DE DESEMBRE DE 202216

esports

La participació del club Kyokushin Castellar a la Copa Nintai va ser molt satisfactòria. ||CEDIDA

ARTS MARCIALS | COPA NINTAI

PÀDEL | MÀSTER CATALÀ

Izan Aránega, campió, i Jan 
Chacón, bronze en la Copa Nintai

El pàdel castellarenc, d’enhorabona

El pavelló Juan Carlos Navarro de Sant Feliu 
de Llobregat va ser la seu del Campionat de 
Kata i Kumite, VIII Copa Nintai, on dos dels 
lluitadors del Club Karate Kyokushin Caste-
llar van aconseguir metall.

El club castellarenc va participar en la 
modalitat competitiva, en què Izan Aránega es 
va emportar l’or en kumite (combat) i on el seu 
company, Jan Chacón, va aconseguir un bron-
ze. Segons expliquen des del club “els altres 
competidors de competitiu no van poder 
classificar-se, però ho van fer genial tot, i 
hem de continuar treballant, entrenant i 
millorant per les pròximes competicions”.

En la mateixa competició, també van par-
ticipar diversos lluitadors en la categoria no 
competitiva, en què els més petits, d’entre qua-
tre i cinc anys, van poder iniciar-se en un cam-
pionat en què van lluitar en format triangular, 
i van obtenir tots trofeus per la participació.

Després d’aquesta cita, el Kyokushin 
castellarenc dirigit pel Sensei Toni Lucha i 
els Senpai Oriol Torrecilla i Pau Garriga, van 
tancar l’any amb un examen de cinturons 
aquest passat dimecres. Els tres professors 
van remarcar “sentir-se molt orgullosos de 
l’equip” després del tancament de la tempo-
rada.  || REDACCIÓ

La castellarenca Marina Guinart i la seva pa-
rella Anna Ortiz van proclamar-se guanyado-
res del Màster Català Jack Beds 2022, en cate-
goria absoluta, corresponent al Circuit Català 
Absolut i que va disputar-se a les instal·lacions 
del Pàdel Indoor DiR Sant Cugat. En aquesta 
competició s’enfrontaven els 16 millors cata-
lans de cada categoria.

La final femenina que havia d’enfrontar 
Guinart i Ortiz a Andrea Ustero i Sara Pujals, 
no es va disputar per lesió muscular en la cama 
de Pujals, cosa que va atorgar el títol de mane-
ra automàtica a la castellarenca.

En el cas del masculí absolut, el palista Noè 
Navarro, entrenador i alumne de l’N-Pàdel Cas-
tellar i que ha completat el seu primer any en 

la màxima categoria, va acabar com a subcam-
pió, després de caure en la final fent parella amb 
Pol Alsina. La parella formada per Enric San-
martí i Tonet Sans els va superar per 6-1 i 6-2.

Però aquests no ha estat els únics èxits del 
pàdel castellarenc, ja que en la mateixa com-
petició, l’altra palista castellarenca, Ivet Val, 
també va proclamar-se campiona fent parella 
amb Júlia Martí en categoria cadet. La dupla 
va vèncer per 6-7, 7-6 i 6-4 Ariadna Palet i Mi-
reia Espelleta.

D’altra banda, en el masculí cadet, Biel 
Torras també va sortir com a campió a Sant 
Cugat, juntament amb Arnau Candelo, després 
de superar per 6-3 i 6-2 Marc Lupón i Héctor 
Pino.  || REDACCIÓMarina Guinart (esquerra) amb Anna Ortiz, amb qui ha aconseguit el Màster Català 2022. || CEDIDA

Bigues i Riells - Vilassar  11-0
HC Castellar - Sant Cugat 4-5
Mollet - Sant Just 4-3
La Garriga Descansa

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

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J13 2A CATALANA · GRUP 2-B · J10

UE Castellar 28 11 9 1 1
CE Berga 24 11 8 0 3
CE Puigreig 22 11 7 1 3
FC Joanenc 22 11 7 1 3
FC Sant Quirze V. 19 11 5 4 2
Vic Riuprimer REFO 15 11 4 3 4
At. Junior 14 12 4 2 6
CF At. Gironella 13 12 4 1 7
CF Voltregà 9 12 2 3 7
UD Taradell 6 12 1 3 8
UE Gurb 6 12 1 3 8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

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

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

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J11

CFS Montsant 27 11 9 0 2
Rubí CEFS 19 11 6 1 4
Unión Santa C. 18 11 6 0 5
S. Quirze V. AEFS 18 11 5 3 3
Estel Vallseca 17 11 5 2 4
CFS Arenys de M. 17 11 5 2 4
S. Joan Vilassar FS 17 11 5 2 4
CEFS Prosperitat 17 11 5 2 4
Olimpyc Floresta 16 11 4 4 3
CN Caldes FS 16 11 5 1 5
F. Mataró CE B 14 11 4 2 5
Parets FS 13 11 4 1 6
CFS Montcada 13 11 3 4 4
Gràcia FSC 11 11 3 2 6
FS Castellar 10 11 2 4 5
CE Vacarisses 5 11 1 2 8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Olesa - CN Terrassa 82-52
La Salle - Vilatorrada 73-76
CN Sabadell - Alpicat 66-75
Lluïsos - Vedruna 87-54
Molins - CB Castellar 82-66
Artés - SD Espanyol 53-58
Mollerussa - IPSI Ajornat

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J11

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J13

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

CEV L’Hospitalet 33 13 10 2  1
CV Monjos 32 13 10 2 1
AEE I. Montserrat 23 13 5 5 3
CV Alella 16 13 4 2 7
Aula Sant Martí 16 13 4 3 6
FS Castellar 16 13 3 5 5
CV Rubí 11 13 3 1 9
CV Roquetes 8 13 1 4 8

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 29 10 9 1 0
CN Terrassa 23 10 7 2 1
Vòlei Vilassar 18 10 5 2 3 
DSV Sant Cugat 17 10 4 3 3
Alpicat Vólei 11 10 2 3 5
Igualada VC 9 10 3 0 7
Vòlei Molins 8 10 2 1 7
FS Castellar 5 10 0 4 6

CB Alpicat   11 10 1
Nou Bàsquet Olesa   11 8 3
CB Artés   11 7 4
SD Espanyol   11 7 4
Vedruna Gràcia   11 7 4
Lluïsos de Gràcia   11 6 5
CN Sabadell   11 6 5
CB Vilatorrada   11 5 6
CB IPSI   10 6 4
La Salle Manresa   11 5 6
CN Terrassa   11 3 8
Bàsquet Molins   10 2 8
CB Castellar   11 1   10
CB Mollerussa   9 2 7

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP
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La Festa de la Llufa torna el 
28 de desembre amb l’Es-
plai Sargantana

L’Esplai Sargantana torna, a cele-
brar la Festa de la Llufa. Per aquest 
motiu, dimecres 28 de desembre al 

matí s’ha previst una trobada, pro-
bablement a la plaça d’El Mirador 
com altres anys, per confeccionar, 
retallar i enganxar llufes a la gent. 
Pot molt ben ser, com ja ha passat 
altres anys, que la Vallesana també 
rebi la broma convertida en tradició. 

Un ‘Nadal amb tots els 
sentits’ de la Coral Pas a 
Pas, el 29 de desembre

El dijous 29 de desembre la Coral Pas 
a Pas actua a la Sala de Petit Format, 
a les 19 hores. Presenten ‘Nadal amb 

tots els sentits’, una proposta nadalen-
ca que han estat treballant les darre-
res setmanes. El concert estarà inter-
pretat també amb llengua de signes. 
Per qüestions d’aforament, no s’ha 
inclòs l’acte a l’agenda, ja que famili-
ars i amics gairebé omplen  la sala.

El 9 de desembre va fer un any que L’Al-
cavot Espai Cultural va obrir les portes 
per primera vegada. Ara, després de dotze 
mesos, l’ànima del projecte, Gabi Ruiz, 
fa balanç de tot el que ha aportat fins ara 
aquest espai.

D’entrada, durant aquest any 2022 
s’han arribat a fer fins a 160 activitats pú-
bliques “és a dir, amb assistència de pú-
blic”, remarca Ruiz, a més d’altres actes 
tancats com són les reunions, assemble-
es, trobades, assajos, i altres cites que són 
fora de la programació.

De totes elles, “les que criden més 
l’atenció són els espectacles i els con-
certs, que també estan tenint força èxit, 
i el teatre per a adults i l’infantil”, afe-
geix Ruiz. A alguns dels espectacles ha 
assistit molta gent, mentre que d’altres 
han tingut poc públic. En aquest sentit, 
no significa que es vulgui acaparar tot el 
públic potencial de Castellar, “sinó que 
es poden compaginar moltes activitats, 
siguin de l’Ajuntament o d’altres enti-
tats”. Segons Ruiz, “hi ha gent per a tot, 
en una població de 25.000 habitants”.

L’Alcavot, doncs, no va néixer per 
competir ni fer la competència a altres 
espais ni activitats, sinó com un lloc on 
fer créixer la cultura a Castellar, per fer 
xarxa. “Es tracta de col·laborar, també 
de fer cicles i festivals en què partici-
pem tots, conjuntament”. 

A L’Alcavot, no tota la programació 
neix de la mateixa associació, sinó que 
hi ha activitats proposades per a altres 
particulars o altres entitats. “Nosaltres 
els obrim la porta i lliguem les dates”.

L’Alcavot és una associació cultural 

Balanç del primer any de vida de L’Alcavot

Gabi Ruiz ja té a punt els personatges dels ‘Pastorets’ que oferirà aquest Nadal a L’Alcavot Espai Cultural. ||  CEDIDA

sense ànim de lucre. El local està gestionat 
per aquesta associació però sí que genera 
una despesa mensual de lloguer. “A l’as-
sociació som set membres a la junta, 
n’érem vuit quan vam néixer”. També 
es compta amb socis col·laboradors, “que 
més aviat són abonats a l’activitat”. 
L’any 2022 han aconseguit 40 socis, que 
esperen incrementar aquest 2023. La 
quota anual és de 50 euros i dona dret a 
descomptes a les activitats, a rebre infor-
mació actualitzada de l’activitat de L’Al-
cavot. “Tenir socis és tenir una base so-
cial que et dona suport, i et sents amb 
més suport”. 

Quan va néixer l’espai també es va 
plantejar fer cursos de teatre per a infants 
i per a adults. “De moment, els infantils 
no han quallat, i els d’adults, els hem 
transformat en l’assaig d’obres per a 
ser representades”. En aquest sentit, 
hi ha sis projectes en marxa que veuran 
la llum l’any que ve. 

El 90 % de la gestió de L’Alcavot va 
a càrrec del mateix Gabi Ruiz. “Per sort, 
em vaig prejubilar i tinc temps”, però 
reconeix que és una feina que, de vegades, 
és molt absorbent. Ell s’ocupa de la gestió 
administrativa, econòmica, de la progra-
mació, la publicitat, i a més, “com a crea-
dor, també m’agrada muntar els meus 
propis espectacles”. Durant uns mesos, 
hi havia altres persones que s’ocupaven 
d’activitats concretes, com les exposici-
ons o bé la proposta S’horabaixa dels di-
jous, “però ara això també ho gestiono 
jo, perquè ho han deixat”. La idea és que 
algú agafi el relleu perquè es pugui man-
tenir una programació regular d’aquests 
cicles i propostes.

L’Alcavot, a l’inici, va néixer del ma-
teix Gabi Ruiz com una aposta per tenir 
local propi on fer assajos i representaci-

  Marina Antúnez

ha programat 
L’Alcavot Espai 
Cultural durant 

el seu primer 
any de vida

ACTIVITATS

160
ons de teatre, produccions de creació prò-
pia, “però aviat em vaig adonar que no 
podia assumir un local de lloguer tot 
sol”.  Aleshores, va replantejar el projec-
te convertint-lo en un espai que es pogu-
és compartir amb totes aquelles persones 
que tenen inquietuds per a fer especta-
cles i altres activitats culturals.  Així que 
Ruiz va contactar amb uns amics que li 
van donar suport i, entre tots, van confi-
gurar la junta i la programació.  

De totes les propostes, n’hi ha tres 
que no s’admeten a L’Alcavot:  No s’hi fan 
actes polítics ni de partit; tampoc es fan 
espectacles nocturns, “perquè volem 
respectar la tranquil·litat dels veïns”, 
i tampoc es paguen catxés, “és a dir, que 
qui ve a fer un espectacle cobra per ta-
quillatge, meitat i meitat”. Una part és 

per a l’artista i, l’altra, per al manteni-
ment de l’espai.

Fins ara, s’ha arribat a una bona en-
tesa amb tothom. També amb el frankfurt 
que proporciona entrepans i begudes als 
assistents de les activitats com S’horabai-
xa o bé vermuts literaris. I s’ha comptat 
amb una programació variada, on s’han 
inclòs també propostes amb actors i ac-
trius reconeguts, com Jaume Madaula, 
Arnau Vilardebò, Francesc Orella, Àurea 
Màrquez, Rosa Renom, etc. “Si ve gent 
amb nom, altra gent amb nom voldrà 
venir, dona prestigi”. Les properes acti-
vitats de L’Alcavot són ben nadalenques. 
Es tracta de la representació per a públic 
familiar de Pastorets, que es podrà veure 
els dies  24, 25 i 26, a les 12 h i a les 18 h, i 
també l’1 de gener del 2023, a les 18 h.

L’espai va néixer com un punt de trobada de propostes culturals adreçades a un públic adult i familiar
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Un Pessebre Vivent renovat

Diumenge 18, el Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó va tornar a obrir 
portes. Un any més, amb escenes 
noves i les ja esperades i tradicionals. 
Enguany, s’estrenava vestuari nou i 
també algunes escenes. Aquest 2022, 
més de 400 figurants han fet possible 
aquest pessebre viu, que s’instal·la 
durant unes hores als carrers de 
Sant Feliu.

A l’entrada, diumenge passat, 
els romans van rebre els 720 visitants 
que van assistir a l’escenificació el 
primer dia.

A continuació, es va poder 
gaudir de les escenes del mercat: 
les herbes remeieres, els llegums, 
l’espardenyer, etc. I també la resta de 
teatralitzacions, com les rentadores, 
el ferrer, els llenyataires –on es va 

L’escenificació a Sant Feliu del Racó va comptar, el 18 de desembre, amb 720 visitants

 Marina Antúnez

Diverses entitats i associacions de 
la vila han programat, per aques-
tes festes nadalenques, sessions de 
quinto a diversos espais de la vila. 
Aquest joc és ja una de  les  tradici-
ons més festives i participatives de  
la vila i d’arreu de Catalunya. 

A Castellar, la Penya Solera 
Barcelonista farà quinto al seu local 
els dies 25 i 26 de desembre del 2022 
i l’1, 6 i 7 de gener del 2023 a partir de 
les 18 h. Els dies 6 i 7 també es faran 
les sessions de quinto, sempre que 
el FC Barcelona no jugui el partit de 
Lliga. Hi haurà un nou servei de bar.

D’altra banda, també els Cap-
girats - Castellers de Castellar han 
proposat una sessió de quinto a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà amb la 
intenció de fer passar una bona es-
tona a tothom que es vulgui afegir 
a la proposta.

L’activitat engegarà a les 18.30 
hores el dilluns 26 de desembre, dia 
de Sant Esteve. Els premis consisti-
ran en regals diversos, paneres, per-
nils, etc., i hi haurà una partida soli-
dària que aquest any es destinarà a 
La Marató de TV3. També hi haurà 
servei de bar.

L’Alcavot Espai Cultural 
també oferirà sessions de quinto 
els dies 23, 25 i 28 de desembre del 
2022 i 4 de gener del 2023. Amb 
motiu de les festes nadalenques, i 
aprofitant que fa un any de la inau-
guració del local, l’Espai cultural ha 
decidit programar aquestes sessi-
ons populars, que comptaran amb 
regals, diversió, animació i moltes 
ganes de passar-ho bé. Es comptarà 
amb lloro i guixes, cartrons i tot el 
material necessari perquè les ses-
sions de quinto de L’Alcavot es con-
verteixin en inoblidables.

També l’Esplai Sargantana 
ha programat una sessió de quinto 
per al dia  5 de gener, al matí. Enca-
ra no s’ha concretat l’hora ni l’espai 
on es durà a terme la sessió, oberta 
a les famílies de l’esplai i a tothom 
qui vulgui passar una bona estona. 

 || M. ANTÚNEZ

TRADICIÓ | NADAL

Quintos per 
a tothom 
aquest Nadal

L’arribada de la mare de Déu amb mula a l’entrada del Pessebre Vivent, a la plaça del Doctor Puig. || Q. PASCUAL

Un infant passejant pels carrers de Sant Feliu durant el Pessebre Vivent. || Q. PASCUAL

SANT FELIU | NADAL

servir una ració de botifarra als 
espectadors del Pessebre–,  el 
forner, el terrissaire, l’espardenyer, 
el fuster, i evidentment, el naixement. 
Hi va haver també l’escena dels Reis 
d’Orient i la del caganer.

No hi va faltar tampoc l’escena 
més moderna dels dimonis, així com 
la incorporació els darrers anys de 
les peixateres i els pescadors. Cal 
destacar que els visitants van lloar 
el Pessebre Vivent d’enguany, ja 
que consideren que any rere any se 
supera. A la plaça del Doctor Puig, a 
la sortida, segueix instal·lat l’Arbre 
dels Desitjos perquè tothom qui 
ho vulgui pugui deixar-hi la seva 
empremta en forma de postal. Ja hi 
és des del dia 11 de desembre, quan 
es va fer l’encesa de llums. Aquesta 
activitat es va incloure en els actes 
solidaris per La Marató de TV3. 
També, a la plaça de Doctor Puig de 
Sant Feliu, s’hi va instal·lar el carter 

Reial per recollir les cartes de tots 
els nens i nenes, així com, també, 
diverses parades de productes 
artesans comestibles i vestuari 
fet a mà per santfeliuenques. El 
Carter Reial encara serà al següent 
Pessebre Vivent.

En aquest sentit, la propera 
sessió –i última– de Pessebre Vivent 
2022 tindrà lloc el dia 26 de desembre, 
coincidint amb la festivitat de Sant 
Esteve, i es podrà visitar de 19.30 a 
21 h. L’entrada té un preu de 5 euros 
i la cua és inclusiva.  
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Divendres, dia 30 de desembre, Es-
paiart, l’escola d’arts escèniques de 
Castellar, oferirà en una doble ses-
sió, a les 18 h i a les 19.30 h, un petit 
concert en forma de cantata a par-
tir de la història d’El conte de Nadal 
de Charles Dickens. L’actuació tin-
drà lloc a la Sala de Petit Format de 
l’Ateneu i comptarà amb les forma-
cions vocals d’El Cor de la Nit (infan-
til), el Cor Lúa (joves) i la Coral Eter-
nity (adultes), amb acompanyament 
al piano d’Adrià Aguilera, la narració 
a càrrec de Júlia Barragán i la direc-
ció de Sònia Gatell.

El conte de Nadal de Charles 
Dickens explica la història del senyor 
Scrooge, un vell garrepa i malhumo-
rat que viu reclòs en un món solita-
ri d’odi i menyspreu fins al moment 

ESPAIART | CANTATA

‘El conte de Nadal’ de Charles 
Dickens, amb Espaiart

Diumenge 18, Castellar del Vallès va 
gaudir del Concert de Nadal a l’es-
glésia de Sant Esteve amb les corals 
Sant Esteve i Xiribec. Aquest és un 
concert que sempre resulta molt po-
pular. “Potser aquest any  ha estat 
més espontani”, deia Jaume Sala, di-
rector del Cor Sant Esteve. En aquest 
sentit, els cantaires van cobrir edats 
molt transversals. A més dels petits 
de 3 anys, dirigits per Berta Junqué, 

Un exemple d’escola coral, a Castellar 
El Cor Sant Esteve i 
la Coral Xiribec van 
oferir el Concert de 
Nadal a l’església 
de Sant Esteve

  Marina Antúnez

CONCERT DE NADAL | CORALS

Moment final del Concert de Nadal del Cor Sant Esteve i Coral Xiribec, a l’església de Sant Esteve. || A. TIRADO

també va cantar el grup de mitjans 
del Cor Sant Esteve, amb cantaires 
de 6 a 8 anys, dirigits per Laia Prat, i 
les noies del Kor Ítsia. També les At-
zamares, “que s’estrenaven aquest 
any al concert de Nadal, i que són 
mares dels petits”. 

Els cors van apostar per un re-
pertori tradicional i pels instruments 
de percussió. “Les atzamares han 
practicat amb el pandero quadrat”. 
Es va comptar amb la col·laboració 
de Dani Sagrera per a la interpreta-
ció de la cançó Labradorito, acompa-
nyada amb panderos quadrats, pan-
deretes i caixó. “Imagineu-vos com 
sonava, l’església, amb tanta per-
cussió”, deia Sala. Es van interpre-
tar força cançons conjuntes. La Coral 
Xiribec estrenava director, Toni Jor-
quera. Per finalitzar el concert, es van 
interpretar les peces conjuntament  
Joia en el món i Adeste, fideles. 

Dissabte, 17 de desembre, Acció Mu-
sical Castellar - Escola de Música 
Artcàdia van oferir un concert a l’Au-
ditori Municipal amb els diversos 
grups que formen part de l’escola: 
l’Orquestra Infantil, el cor de Petits 
Músics, l’Orquestra i el Cor Juvenil i 
els grups de percussió. Enguany, van 
titular el concert Musiquem somnis per 
Nadal i van lligar la història amb un 
món imaginari on s’intercalaven els 
temes musicals, alguns nadalencs, 
d’altres no. Prop d’un centenar de 
músics van pujar a l’escenari per ce-
lebrar Nadal amb el públic. 

Somnis musicals, per Nadal 
L’alumnat d’Acció Musical Castellar - Artcàdia va oferir un concert

 ACCIÓ MUSICAL CASTELLAR | ARTCÀDIA

  M. A. 

Moment del concert d’Artcàdia a l’Auditori Municipal, dissabte 17. || CEDIDA

que, una nit abans del dia de Nadal, és 
visitat per tres esperits –el del passat, 
el del present i el del futur– que acon-
segueixen canviar la seva percepció 
del món fent-li veure què va perdre 
en el passat, com s’allunya de la felici-
tat i el bé en el present, i quin futur de 
solitud i rancúnia li espera en el futur. 
La vida d’Ebenezer Scrooge canvia ra-
dicalment a partir d’aquell moment i 
l’esperit de Nadal aconsegueix impo-
sar-se arreu.   || REDACCIÓ

La directora, Sònia Gatell. || CEDIDA
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HISTÒRIA | CECV-AH

Els crims 
contra 
les ‘bruixes’
Aquest diumenge, en el marc de la 
Marató de TV3, el Centre d’Estudis 
de Castellar - Arxiu d’Història va pro-
posar un nou itinerari Un Tomb per la 
Història, aquesta vegada titulat “No 
eren bruixes”. Va ser un recorregut 
pel barri antic, des de l’Era d’En Pe- La historiadora Gemma Perich, durant l’itinerari del Centre d’Estudis. ||  R. ESTEVE

tasques, per recordar la història de 
les tres dones que, l’any 1619, van ser 
condemnades i penjades a la forca, 
acusades de ser bruixes. La propos-
ta va comptar amb una setantena de 
participants.

L’activitat va tenir una prime-
ra part conduïda per la historiadora 
Gemma Perich, que va posar en con-
text l’època en què van viure aquestes 
dones. Va explicar com era el Caste-
llar d’aleshores i va situar els princi-
pals personatges que intervenien en 
la vida del moment, amb els principals 
dirigents, el batlle i homes de poder, 
els qui determinaven qui era castigat i 
qui no. No només l’església va tenir re-

llevància en les decisions, sinó també 
el poder fàctic i civil.  I hi va haver una 
segona part teatralitzada,als Jardins 
del PalauTolrà, a càrrec de l’Esbart 
Teatral de Castellar, la companyia La 
Forca de Caldes de Montbui i els Ata-
balats de l’IE Sant Esteve. Aquesta 
escenificació del judici i penjada de 
les bruixes a la forca va agradar molt 
pel seu caràcter.

Tot plegat, va finalitzar amb la 
interpretació de la Cançó de fer camí, 
un cant feminista de Maria Mercè 
Marçal.  

L’activitat, de caràcter solidari 
amb La Marató de TV3, va aconseguir 
recaptar 427 euros en total.  ||  M. A.

El Grup Pessebrista de Castellar ha cedit, durant les festes, diversos pes-
sebres a alguns comerços i locals de Castellar. En concret, es poden veure 
creacions dels pessebristes a les botigues Bike Tolrà, Emma Mur, Cucum, 
CM 62 Informàtica - Tenda de Fotos, L’Alcavot Espai Cultural i Càritas. 
També s’han preparat i s’exposen pessebres del Grup Pessebrista de Caste-
llar a Sant Llorenç Savall, Cabrils, Mont-ras, Vallcebre i Tavèrnoles.  || M. A.

PESSEBRISME | COMERÇ

Pessebres castellarencs als aparadors

La proposta Kalumba, de La Gàrgo-
la Produccions Teatrals, va posar 
el punt final de les propostes tea-
trals dissabte passat. Sens dubte, 
es tracta d’una proposta alegre, que 
entra molt fàcilment a orelles i ulls 
del públic.
Interpretada per Núria Florensa, 
Xavier Mercadé, Núria Deulofeu i 
Raül Tortosa, sota la direcció de Yago 
Alonso, Kalumba situa la trama en 
una amistat estreta de quatre per-
sonatges –l’Esteve, la Naia, l’Arlet i 
el Carles. Tots quatre van compartir 
un Erasmus idíl·lic a Copenhaguen. 
Anys més tard, els camins es van se-
parar però es retroben un cop l’any 
per posar-se al dia. 

‘Kalumba’ tanca la temporada
La Sala de Petit Format va acollir l’obra de La Gàrgola Produccions

AUDITORI | CRÒNICA

  Marina Antúnez

Moment de l’obra ‘Kalumba’, de La Gàrgola Produccions Teatrals. ||  CEDIDA
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 23 de desembre de 2022 al 8 de gener de 2023

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

20 h – JOCS
Quinto de L’Alcavot
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

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

21 h -  MÚSICA
Concert de Miquel Moya
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 24 

12.30  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

20 h – JOCS
Quinto de L’Alcavot
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

DILLUNS 26
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

18.30 h - JOCS
Quinto Casteller
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Castellers de Castellar

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

DIMECRES 28
10 h - PROPOSTA
Festa de la Llufa
Plaça d’El Mirador
Organització: Esplai Sargantana

18 h - CINEMA
El nen dofí
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

20 h – JOCS
Quinto de L’Alcavot
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 30 

18 h i 19.30 h - MÚSICA
Concert: El conte de Nadal, de 
Charles Dickens
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Espaiart

18 h - CINEMA
Dragon Ball Super: Super Hero
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

21 h - CINEMA
La mujer rey
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CCCV

21 h – MÚSICA
Concert de Mucca
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 31
18 h – ESPORT
Cursa solidària de Sant Silvestre
Pistes d’atletisme
Organització: ESCOAC i CAC

18 h -  MÚSICA
Jam amb Fun Music Club
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DIUMENGE 1
De 16.30 a 20 h - PROPOSTA
Les Ambaixadores, al Palau Reial!
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament i Grup 
Il·lusió
Hi col·labora: Can Juliana

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

DILLUNS 2
D’11 a 14 h i de 16.30 a 20 h - 
PROPOSTA
Les Ambaixadores, al Palau Reial!
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament i Grup 
Il·lusió
Hi col·labora: Can Juliana

DIMARTS 3
De 17 a 21.30 h - PROPOSTA
Els Reis Mags d’Orient, al Palau 
Reial!
Reserva d’hora a www.castellarvalles.
cat/palaureial a partir del dimarts 27 
de desembre a les 10 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament i Grup 
Il·lusió
Hi col·labora: Can Juliana

DIMECRES 4
De 17 a 21.30 h - PROPOSTA
Els Reis Mags d’Orient, al Palau 
Reial!
Reserva d’hora a www.castellarvalles.
cat/palaureial a partir del dimarts 27 
de desembre a les 10 h
Jardins del Palau Tolrà
Organització: Ajuntament i Grup 
Il·lusió
Hi col·labora: Can Juliana

20 h - JOCS
Quinto de L’Alcavot
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

DIJOUS 5
De 10 a 14 h - PROPOSTA
Aquest Nadal fes d’amic invisible, 
dona sang!
Apunta’t a https://donarsang.gencat.
cat/ca/ 
Local del Centre Excursionista de 
Castellar
Organització: Banc de Sang i Teixits

18 h - PROPOSTA
Cavalcada dels Reis Mags
Hora: inici des del c. de Portugal
Consulteu-ne el recorregut a www.
castellarvalles.cat/cavalcada
Organització: Grup Il·lusió i 
Ajuntament
Hi col·labora: ADF i Bombers 
Voluntaris de Castellar, AMPA CEIP 
Mestre Pla i Colònies i Esplai Xiribec

DIUMENGE 8
12 h i 16.30 h – CINEMA 
Cinema familiar: El pollet llebre
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

12.30 h - PROPOSTA
Teatre familiar: Els tres porquets
A càrrec de la Cia. Alcavot Teatre
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

19 h - CINEMA
Diumenge d’estrena: El menú
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Vermut musical amb el Kor Ítsia i 
Dani Garcia
Dissabte 24 · 12.30 h · Calissó Cultural

Aquest dissabte, a les 12.30 hores, és previst 
un concert del Kor Ítsia del Cor Sant Esteve, 
amb l’acompanyament de Dani Garcia, pia-
nista i compositor. El format és un concert 
vermut de nadales, un concert amb format 
nou que han programat conjuntament amb 
el Calissó, i que recupera nadales tradicio-
nals i d’altres d’arreu, d’estils com el jazz, 
el pop, versions. Un concert similar ja va 
ser interpretat pel Kor Ítsia als Jardins dels 
Tarongers. Entre d’altres, es podran sentir 
temes com ‘La pastora Caterina’, i d’altres 
més internacionals. 

Exposició ‘Òxid i memòria’, d’Àngel Manzano
Fins al 12 de gener de 2023 · Calissó Cultural
Exposició: “A reveure”, de Maria Losada
Fins al 21 de gener, dimarts de 10 a 13 h i divendres de 16 a 20 h a la Sala Violant Carnera del 
Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història · Organització: CECV-AH
Exposició de pessebres ‘Invents i descobriments de la humanitat’
Fins al 5 de febrer de 2023 al local del c. Doctor Pujol, 26
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Del 22 de desembre al 5 de gener, laborables a la tarda, de 17 a 20 h, i dissabtes, diumenges i 
festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h 
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès
Exposició col·lectiva L’Alcavot
Fins al 8 de gener a l’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural
Arbre dels desitjos
Fins al 5 de gener a la Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal Antoni Tort

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



23 DE DESEMBRE DE 2022 23

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 23 CASANOVAS  
DISSABTE 24 EUROPA 
DIUMENGE 25 CASTELLAR  
DILLUNS 26 YANGÜELA 
DIMARTS 27 LLUCH 
DIMECRES 28 PERMANYER 
DIJOUS 29 CATALUNYA 
DIVENDRES 30 FENOY 
DISSABTE 31 BONAVISTA 
DIUMENGE 01 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

“No existeix el Nadal ideal, només el Nadal que vostè decideixi crear com a reflex dels seus valors, desitjos i tradicions.”
Bill McKibben

@ebmcolobrers @edunardu @descobrintcastellar
Tió de Nadal Sant Pere Ullastre i La Mola Tardor, fulles i transparències boniques

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Representació de l’obra A sang i foch, de Manuel Folch i Torres (germà de Josep Maria, autor d’Els 
pastorets) amb presència de l’autor (al centre). L’obra es va representar al Centre Castellarenc el 
dia de Sant Esteve del 1914. Les actrius eren Antònia Vallve i Susagna Malgosa, i els actors, d’es-
querra a dreta: Marian Romeu, Ramon Mateu, Josep Casals i Ricard Benasco. || AUTOR: M. ROMEU 

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

Representació d’‘A sang i foch’, 1914

penúltima

06/12/2022        
Ramon Lluelles Gomà · 89 anys
15/12/2022
Pedro Rodríguez Correas · 96 anys
18/12/2022   
José Pérez Fernández · 76 anys
20/12/2022
Antonia Payán Payán · 76 anys
20/12/2022   
Encarnación Nicolás Sanz · 93 anys

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

Venen les festes, és 
temps de làser!

Una de les tendències més recurrents dins del 
món de l’estètica i per aquestes dates és rega-
lar sessions de depilació làser. Ara bé, abans 
de fer-ho, hem d’informar-nos de les possi-
bilitats que tenim i esbrinar quina és la més 
eficaç o més recomanable per al nostre cas.

El sistema de depilació amb làser de díode és 
una magnífica opció, un sistema de depilació 
definitiva vigent al mercat des de fa més de 
deu anys. Es tracta d’un sistema eficaç d’eli-
minació del pèl, capaç de tractar pràctica-
ment tot tipus de pell i de pèl, sense riscos i 
apte per a qualsevol època de l’any. La seva 
alta potencia redueix el temps de pulsació, 
aconseguint la quantitat d’energia necessà-
ria per obtenir el seu objectiu.

Trenquem mites? No és cert que la depilació 
amb làser de díode sigui dolorosa: destruir 
l’arrel del pèl sense que ens adonem no és ci-
ència ficció, sinó una realitat. D’altra banda, 
són suficients, en la majoria dels casos, unes 
5 o 8 sessions per eliminar entre el 80 i 90% 
del pèl, sent visibles els resultats des de la 
tercera setmana.

Luxury Beauty
Ctra. Sentmenat, 74

T · 93 714 32 50

Recoma-
nació
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la contra

Max Sánchez

En un bon equip 
podria estar lluitant 
per la victòria

Pilot de motociclisme
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Amb només 15 anys té un palmarès envejable en 
el món del motociclisme, un aspecte que no li ha 
servit per trobar moto per a la temporada que 
ve, en un món on el negoci supera el talent

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Treballador
Un defecte que no pots dominar?
Molt exigent
Una persona que admires?
Valentino Rossi
Quin plat t’agrada més?
Sushi
Un animal?
El lleó
Un llibre?
‘Todo se puede entrenar’ de Toni Nadal
Un músic?
M’agrada de tot
Una pel·lícula?
‘Karate Kid’
Un circuit?
Portimao
Una moto?
Les Moto 4
Una ciutat?
Castellar

”

“

· Com et vas iniciar en el món del 
motociclisme?
Gràcies al meu pare i a Carmelo Mo-
rales. Només néixer vaig tenir moto 
i amb dos anys la vaig provar. Des de 
molt petit he estat en el món de les cur-
ses i ho he gaudit sempre. Amb cinc 
anys vaig fer la primera cursa, on vaig 
acabar tercer. 

· Vens de família amb ADN motoci-
clista. Què signifiquen ara mateix 
les motos per a tu, amb 15 anys?
Les motos són tot passió i intento tre-
ballar al màxim per tenir un  rendiment 
superior. Són la meva vida, a banda de 
la meva feina, i ara amb el nou taller, 
encara més.

· Heu muntat un taller amb el teu 
pare de reparació de cotxes i espe-
cialitzat en motos.

És un projecte de futur. El pare tenia 
un taller a Sabadell i ara ha vingut a 
Castellar amb ART Motors, un taller 
especialitzat en mecànica i electricitat 
de cotxe i motos, on puc desenvolupar 
encara més l’aprenentatge mecànic.

· Això és un valor afegit per a un 
pilot. Saber on falla cada cosa.
Tenir un pare mecànic és una sort, ja 
que en un món com aquest t’estalvies 
molt tenint-ho a casa. Amb 15 anys em 
defenso força bé amb tot el que està re-
lacionat amb la mecànica.

· De fet, el teu pare ha estat un pilar 
fonamental en la teva carrera.
Ha estat vital. Sempre l’he tingut al 
costat com a mecànic, ja que no podem 
pagar les milionades que demanen per 
tenir un equip, i ell sempre m’ha soluci-
onat els problemes. 

· Per a la temporada que ve no tens 
equip. Com ho afrontes?

Només tinc un objectiu, que és entre-
nar. Vaig provar en la Red Bull Rookies 
Cup, però, tot i ser segon, no vaig tenir 
la sort d’entrar.

· Vas ser dels millors i et vas que-
dar sense equip?
Hi havia uns 300 pilots i només aga-
faven dos espanyols. Vaig ser el segon 
més ràpid i l’espanyol amb millor temps, 
però la falta de recursos i no tenir un 
equip al darrere va penalitzar-me molt. 
Va ser una decepció, però s’ha de con-
tinuar mirant endavant.

· Tens molt potencial, un palmarès 
envejable que pocs tenen i sorpre-
nentment, estàs sense equip!
Avui dia es prioritza el tema econòmic. 
Per córrer has de pagar el que dema-
nen els equips. Si no ho tens, és  tot molt 
complicat. Fer una temporada amb ga-
ranties en el mundial júnior de Moto3, 
d’entrada són uns 120.000 €, i en la Ta-
lent Cup, uns 75.000 €.

· Què et sembla que penalitzi 
el talent davant dels recursos 
econòmics?
Al futbol miren el talent i si et fitxen 
no has de pagar res. En les motos, pa-
gues gairebé sempre, siguis bo o no, 
i hi ha pocs casos que corrin sense 
pagar des de la base. 

· Sense equip has guanyat i has 
estat al capdavant!
Crec que en un bon equip podria 
estar lluitant per la victòria. El po-
tencial sempre hi és, però no hi ha 
cap pilot sense equip que pugui estar 
al davant i per estar-ne en un es ne-
cessiten molts recursos econòmics.

· Com defineixes el teu estil
de pilotatge?
Vaig començar sent un pilot fi a 
l’estil de Valentino, però vaig fi-
xar-me en Pedro Acosta i última-
ment soc més salvatge i abuso més 
del tren davanter.

· Què t’ha aportat aquest món com 
a persona?
Maduresa. Veig els companys de la 
meva edat i els veig més infantils. Crec 
que tinc una mentalitat de persona 
més gran. Entrenar, competir i estar 
concentrat als circuits t’aporten això, 
a banda de no fer coses com sortir 
de festa. 

· De què t’ha privat l’esport a la 
teva edat? Quines coses no has 
fet i t’hauria agradat?
De moment, res. No m’agrada sortir de 
festa, ho he provat, però no m’entusi-
asma, i aquest món no t’allunya d’as-
pectes com les noies. Encara soc molt 
jove i tinc temps per fer-les.

· Quin és el teu somni?
Evidentment, arribar algun dia al mun-
dial de MotoGP. Però ara per ara, l’ide-
al seria participar en el mundial júnior 
de Moto3 al FIM CEV o al European 
Talent Cup.  

 Albert San Andrés


