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Setmanari d’informació local

Un dia de creure
en la màgia

NIT DE REIS  | P 02 I 03

Avui els reis mags d’Orient repartiran 
il·lusió i regals pels carrers de Castellar

El rei Melcior sosté un infant castellarenc amb la mirada plena d’il·lusió en un dels dies més especials de l’any: el de la nit de Reis. La cavalcada sortirà aquest any a les 18 hores del carrer Portugal.  || Q. PASCUAL

Albert Germà 
marxa del 
CB Castellar

BÀSQUET | P 15

L’Ángela, el 
primer nadó 
de l’any

ACTUALITAT | P 05
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La Chloé té cinc anys i va arribar 
ben preparada, amb un barret rosa 
amb borla, i a la butxaca una carta 
i dos dibuixos per als Reis d’Orient. 
L’acompanyava el seu pare, el Chris-
tian, que com ella, trepitjava els jar-
dins del Palau Tolrà amb molta il·lusió 
i un punt de neguit per saber si aquest 
any Ses Majestats seran generosos i 
concediran tots els desitjos que figu-
ren a la carta. Des del 2020 els jardins 
i el Palau Tolrà es transformen en el 
Palau Reial, el campament base de les 
Ambaixadores i dels Reis d’Orient, 
que es preparen per al pic de feina 
que tindran la nit del 5 de gener i per 
rebre tots els infants de la vila durant 
la cavalcada. 

Les primeres a arribar a la vila 
van ser les Ambaixadores, que tant 
diumenge com dilluns passat es van 
instal·lar al campament per escoltar 
les peticions i suggeriments dels ciu-
tadans més petits. Tot plegat, com  
sempre, amb l’ajuda del Grup Il·lusió 
i la col·laboració de Can Juliana i de 
l’Ajuntament.

Abans de la trobada, els infants 
–com la Chloé–, havien d’introduir la 
carta en una bústia màgica. Una bús-
tia que parlava! Després d’una conver-

sa molt animada per conèixer cada vi-
sitant, la bústia decidia si canviava de 
vermell a verd per donar el vistiplau 
i empassar-se la carta, i notificar-ne 
el contingut als Reis d’Orient. Des-
prés d’aquest tràmit, fil directe amb 
les Ambaixadores, que, sense perdre 
el somriure, van escoltar atentament 
cadascun dels infants. D’altra banda, 
a la glorieta dels jardins, s’exhibien els 
vestits de gala que Melcior, Gaspar i 

Un palau reial d’il·lusió i bons desitjos
Un any més, rebuda 
multitudinària de les 
Ambaixadores i els 
Reis d’Orient al Palau 
Reial de Castellar

  Rocío Gómez 

Reis, la història que s’amaga darrere 
d’aquests mags mil·lenaris i dels seus 
orígens com a astròlegs, una ciència 
que els va permetre guiar-se a tra-
vés dels estels. I com en un túnel del 
temps, els visitants van veure com es 
van conèixer els tres Reis quan eren 
joves, i després van aparèixer en la 
seva versió actual, per fer-se una fo-
tografia amb els infants que van apro-
par-se al campament del Palau Reial.

Baltasar lluiran durant la cavalcada, 
i també es va instal·lar un bosc dels 
desitjos. Entre els missatges que els 
visitants van penjar a les garlandes 
es podien llegir escrits com “Que 
tot ens surti bé”, “Que siguem molt 
feliços el 2023”, “Que els Reis vin-
guin aviat” o “Més vacances per als 
pares”.  Presidint el campament, com 
no podia ser de cap altra manera, la 
clau consistorial que obre  –només per 

una nit– totes les portes de les cases 
de Castellar del Vallès, i que durant 
la cavalcada, serà entregada als Reis 
d’Orient per part de l’alcalde.

De fet, a partir del dia 3, es va 
instal·lar al Palau el campament dels 
Reis d’Orient i la comitiva reial. En-
guany, gràcies a una representa-
ció teatral, els castellarencs i caste-
llarenques van poder descobrir de 
bracet, amb les tres aprenents dels 

Una família castellarenca es fotografia amb el rei Baltasar i les seves ambaixadores en una imatge del Palau Reial de dimarts passat.  || Q. PASCUAL
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El desig que va demanar el rei Gas-
par l’any passat a la plaça d’El Mi-
rador, just en el moment en què re-
collia la clau màgica, es va complir. 
“Que el 2022 acabi la pandèmia”, 
va demanar i un any després, grans 
i petits podran gaudir de la cavalca-
da sense mascareta. Els Reis d’Ori-
ent, de nou, podran veure els som-
riures dels infants.  

Melcior, Gaspar i Baltasar re-
correran els carrers de Castellar 
aquesta tarda per 48è any consecu-
tiu de bracet del Grup Il·lusió. 

Enguany, la cavalcada recupera 
el punt de sortida habitual i comen-
çarà l’itinerari al carrer de Portugal, 
a les sis de la tarda. En total, la ca-
valcada inclourà set carrosses. Les 
tres dels Reis Mags de l’Orient, que 
es van renovar l’any 2018 gràcies als 
pressupostos participatius, lluiran 
amb un decorat i visuals diferent. 
“El Grup Il·lusió cada any vol fer 
una passa endavant en l’organit-
zació de la cavalcada”, manifesta el 
seu president, Antoni Tomás, “per 
això enguany hem tornat a modi-
ficar la decoració de les carros-
ses. Veureu unes carrosses enca-
ra més maques. Els trons dels reis 
són els mateixos, però hi hem posat 
teles diferents, una altra disposi-
ció i molts més llums”, detalla il-
lusionat Tomás.

 A més de les carrosses de Mel-
cior, Gaspar i Baltasar, n’hi haurà una 
per a les Ambaixadores, que recolli-
ran les cartes de “darrera hora”, 
una que tindrà forma de vaixell de 
vapor, una altra de camió de bom-
bers i s’incorpora, com a novetat, una 
carrossa dels carters reials. “L’AFA 
de l’Escola Mestre Pla ens va de-
manar si podien sortir a la caval-

Melcior, Gaspar i Baltasar recorreran els carrers de Castellar i adoraran el Pessebre de Colònies i Esplai Xiribec. || Q. PASCUAL

  Cristina Domene

La cavalcada 
dels Reis Mags 
s’inicia a les 18 h 
al carrer Portugal

Els Reis tornen a veure els somriures

cada. I des del Grup Il·lusió estem 
molt contents que una comitiva de 
carters i carteres acompanyin els 
Reis i vagin recollint les cartes que 
grans i petits s’hagin descuidat”. 

Formant part de la comitiva, 
també hi seran els vehicles de l’ADF, 
els Bombers Voluntaris, la policia 
local i el servei d’ambulàncies.

Aquest any es repeteix l’expe-
riència realitzada per primera vega-
da l’any passat d’introduir un tram 
del recorregut que es farà en silenci, 
com a mesura inclusiva que permeti 
integrar a la festa els adults i infants 
amb trastorns de l’espectre autista 
o amb dificultats per gestionar els 
ambients sorollosos i les aglomera-
cions. “Aquest any, hem modificat 
el tram silenciós i tindrà lloc a la 
plaça de Cal Calissó. La intenció és 
que nens i nenes amb hipersensi-
bilització puguin gaudir de la ca-
valcada amb calma”, explica la re-
gidora de Diversitat Funcional, Anna 

+ RECORREGUT

Itinerari reial

Enguany, la cavalcada recupera el 
punt de sortida habitual i començarà 
l’itinerari al carrer de Portugal, a les 
sis de la tarda. Continuarà pel carrer 
d’Alemanya, de Barcelona, l’avinguda 
de Sant Esteve, el c. de Sant Pere 
Ullastre, el passeig de Tolrà, el carrer 
General Boadella, el Major i la plaça 
Calissó (tram que es farà en silenci 
com a mesura inclusiva). La cavalca-
da seguirà el recorregut per la car-
retera de Sentmenat fins al passeig 
Tolrà, on els Reis faran l’adoració al 
Pessebre Vivent de Colònies i Esplai 
Xiribec a la zona esglaonada del pg. 
de la pl. Major. Finalment, el seguici 
arribarà a la plaça d’El Mirador, on 
tindrà lloc la recepció institucional i 
el lliurament de les claus de la vila.

Joguines 
creatives i 
no sexistes

Gairebé des del Black Friday i 
fins que acaba el període nada-
lenc estem immersos en una es-
piral consumista que ens porta, 
de vegades, a comprar sense sen-
tit comú, més coses de les que 
necessitem. I aquest problema 
s’agreuja quan els més petits de 
la família reben els regals. La pe-
dagoga i responsable de la Ludo-
teca Les 3 Moreres Judit Ave-
llaneda reflexiona sobre aquest 
consumisme i recomana posar 
límits quant al nombre de regals, 
però mantenint l’equilibri entre 
la il·lusió i la raó i escoltant l’opi-
nió de l’infant: “Aprofitem un 
tema que li agradi i busquem 
varietat en les joguines. Per 
exemple, si li agraden molt els 
dinosaures, podem fer un pe-
luix, però també pot ser un joc 
de taula relacionat amb els di-
nosaures, o un trencaclosques 
o una manualitat”. 

Uns dels criteris més im-
portants és que les joguines si-
guin no sexistes i no bèl·liques, 
“que la joguina no vagi marca-
da per un gènere”. Avellaneda 
afegeix una característica més, 
que siguin creatives i per com-
partir: “Que els nens i nens pu-
guin jugar en grup o en famí-
lia. Avui dia hi ha molts jocs 
tecnològics, que estan bé si es 
consumeixen amb moderació, 
però que es juguen de manera 
individual, per tant, és bo pro-
moure el joc en grup”.  

I si les mares, pares o tu-
tors consideren que els infants 
han rebut massa regals pel Tió, 
Pare Noel o Reis, “es poden 
guardar alguns d’aquests ob-
sequis que s’acumulen a casa 
per a més endavant, si s’es-
cau”, recomana la pedagoga.  

|| R. GÓMEZ

CONSUM | REGALS

Margalef.   Tant en aquest tram com 
a la plaça d’El Mirador hi haurà un 
espai reservat per a persones amb 
mobilitat reduïda o amb diversitat 
funcional: “Perquè tinguin una 
bona visibilitat”, recorda Margalef.

Un dels moments de més ex-
pectació del recorregut serà el de 
l’adoració al Pessebre Vivent de Co-
lònies i Esplai Xiribec, que enguany 
arriba a la 35a edició, un cop els Reis 
arribin al passeig de la plaça Major. 
Baixaran de les carrosses per age-
nollar-se davant el nen Jesús i fer 
els seus tradicionals obsequis (or, 
encens i mirra). 

La cavalcada reial finalitzarà a 
la plaça d’El Mirador amb l’entrega 
de les claus de totes les llars de Cas-
tellar a Melcior, Gaspar i Baltasar, on 
els reis adreçaran unes paraules a 
petits i grans. Les persones amb sor-
desa o discapacitat auditiva també 
podrà seguir el discurs gràcies a 
un intèrpret de llengua de signes. 
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2022: l’any de les comunicacions

IMPORTANTS COMISOS DE MARIHUANA ALS POLÍGONS DE CASTELLAR
Durant el 2022, Castellar ha estat escenari de fins a quatre comisos de marihuana que es conreava als 
polígons de la vila. El 15 de febrer es comissaven 1.200 plantes d’un cultiu indoor dins d’una operació 
conjunta a altres llocs de la comarca. Deu dies més tard, es localitzaven quatre plantacions de marihuana 
indoor amb unes 5.000 plantes en diferents estadis de creixement al Pla de la Bruguera. El 9 de març, una 
operació de la Policia Nacional permetia desmantellar una nova plantació a Can Carner i, finalment, el 21 
desembre, la policia local va confiscar unes 243 plantes de marihuana, també a Can Carner. || FOTO: MOSSOS

CLAM CONTRA LA GUERRA I SOLIDARITAT AMB EL POBLE D’UCRAÏNA
L’any començava amb la invasió russa d’Ucraïna. Automàticament, una onada de rebuig es va generar 
per tot el continent. A Castellar, unes 150 persones es van reunir l’1 de març als Jardins del Palau 
Tolrà per condemnar la invasió russa i clamar plegats en favor de la pau. Sergiy Kozak, castellarenc 
nascut a Ivano-Frankivsk, a la zona oest d’Ucraïna, es va encarregar de llegir el manifest.  De seguida 
van sorgir iniciatives per enviar material al país així com ajut econòmic, i també va haver-hi famílies 
de Castellar que van acollir persones ucraïneses que fugien del país. || FOTO: Q. PASCUAL

GEMMA UBASART, NOVA CONSELLERA DE JUSTÍCIA, DRETS I MEMÒRIA
La castellarenca Gemma Ubasart va prendre possessió del càrrec de consellera de Justícia, Drets i 
Memòria després de la remodelació que va portar a terme el president de la Generalitat després de la 
decisió de Junts de deixar el govern. Ubasart, que va començar en política el 2007 com a regidora de 
L’Altraveu,  va ocupar la plaça que fins ara ocupava la consellera de Junts, la  sabadellenca Lourdes 
Ciuró.  A més d’Ubasart, el regidor castellarenc Oriol Martori (ERC) s’ha incorporat com a director 
general de Transports i Mobilitat al departament de Territori. || FOTO: GENERALITAT

LA CONNEXIÓ DE CASTELLAR AMB LA C-58, MÉS A PROP
El nou conseller de Territori, el sabadellenc Juli Fernàndez, va anunciar  davant del Consell d’Alcaldies 
que la Generalitat vol prioritzar la connexió de la Ronda Oest amb la B-124 entre Castellar i Sabadell 
per afavorir la sortida dels castellarencs i castellarenques a la C-58, connectant amb la rotonda de
Can Deu de la Ronda Oest. D’aquesta manera, de moment, es deixa sense efecte l’anunci que va 
fer la ministra de Transports, Raquel Sánchez, del compromís ferm de completar la circumval·lació 
viària del nord de Sabadell entre Terrassa i Castellar del Vallès (B-40).   || FOTO: J. RIUS

REOBRE EL CASAL DE LA PLAÇA MAJOR
L’equipament col·lectiu de gent gran i de suport a la diversitat va reobrir el 12 de novembre, dos anys després 
de la pandèmia i les obres. Ara, al casal hi  ha una sala polivalent principal destinada al col·lectiu de la gent 
gran, servei de consergeria, cafeteria i cuina, a més de dues sales específiques per a l’Espai d’Atenció a la 
Diversitat Funcional. D’altra banda, s’han creat dues aules taller d’ús flexible. A fora, el porxo s’ha renovat i 
funciona com una galeria annexa. A més,la cooperativa sabadellenca CIPO, amb el projecte de restauració 
L’Amanidor, ha assumit la gestió del bar del Casal Catalunya.|| FOTO: Q.PASCUAL

LES ESCOLES SURTEN AL CARRER PER LA REFORMA DEL CALENDARI I DEL CURRÍCULUM ESCOLAR
El  29 de març, després de diverses jornades de vaga unitària amb un seguiment desigual, el conjunt 
de la comunitat educativa es va mobilitzar amb una concentració als jardins del Palau Tolrà.  Es va 
llegir un manifest que va reivindicar més recursos per a la inclusió, més plantilla, més planificació 
i participació, per exemple, per consensuar des del departament amb els docents l’elaboració del 
nou currículum escolar de primària, ESO i batxillerat o el nou calendari que avança la tornada a 
l’escola, i la defensa del model lingüístic català “com a model d’èxit”. || FOTO: Q. PASCUAL

actualitat
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Nova 
jornada de 
donació 
de sang 
“Donar sang és fer l’amic 
invisible de veritat. Aquest 
Nadal fes l’amic invisible, 
dona sang”. Aquest és el lema 
de la campanya de Nadal d’en-
guany, que recorda que cada 
dia es necessiten a Catalunya 
un miler de donacions de sang 
per atendre les necessitats dels 
pacients ingressats en clíni-
ques i hospitals. “La sang no es 
pot fabricar i l’única manera 
d’assegurar-nos que tothom 
tindrà la sang necessària és 
la donació altruista. Durant 
el mes de desembre, la dona-
ció baixa pel canvi d’hàbits 
de la ciutadania: vacances, 
dies festius, o per exemple les 
celebracions de Nadal”, ex-
pliquen des del Banc de Sang.

Per això, des del Banc de 
Sang i Teixits han programat 
una nova sessió de donació de 
sang aquest mateix dijous 5 de 
gener al Centre Excursionista, 
al carrer Colom s/n, entre les 
10 i 14 hores. Es pot demanar 
hora a https://donarsang.gen-
cat.cat/ca/. Com a requisits per 
donar sang, s’ha de tenir entre 
18 i 70 anys, pesar 50 quilos o 
més i no està gestant un emba-
ràs. La darrera visita del Banc 
de Sang i Teixits a Castellar del 
Vallès va ser el 8 de desembre. 

 || REDACCIÓ

SOLIDARITAT | 5 DE GENER

La castellarenca Ángela ja a casa amb els seus pares, el Miguel i la Mireia. || CEDIDA

L’Ángela, primer 
naixement de 
l’any a Castellar
És el primer nadó castellarenc i també de 
Sabadell. Va néixer de matinada, a les 00.38 
h de l’1 de gener, al Parc Taulí, i va pesar 3,140 
kg. És la primera filla del Miguel i la Mireia 

 Rocío Gómez 

La nit de Cap d’Any de 2022 sempre 
la recordaran en Miguel i la Mireia. 
Va ser el moment de donar-li la ben-
vinguda a l’Ángela, la seva filla i la 
primera castellarenca en néixer el 
2023. L’Ángela també és el primer 
nadó nascut a Sabadell. Tot i ser un 
part programat, per a aquests pares 
novells va ser un moment “molt 
emocionant, dur però bonic”, ex-
plica la Mireia.

Sense raïm i amb els nervis de 
l’avantsala d’un d’aquells instants 
que et capgiraran la vida, la pare-
lla va celebrar l’arribada del 2023 i 
d’un nou membre de la família. “Les 
infermeres i la ginecòloga ens van 
deixar una estona sols, abans de 
les dotze, per viure d’una manera 
més íntima el Cap d’Any”, recor-
da la mare. “No teníem l’orienta-
ció dels quarts o les campanades, 
i anàvem mirant el telèfon com 
podíem. Com que estava en dejú, 
no vam tenir raïm. Això sí, les in-

fermeres tocades les dotze van 
entrar i ens van posar els típics 
barrets del cotilló”, relata. Només 
mitja hora després, naixia al Parc 
Taulí  l’Àngela, a les 00.38 hores i 
amb 3,140 kg. “Totes dues ens tro-
bem molt bé. Ella és superbona, i 
de moment, només menja i dorm. 
És el millor regal de Nadal que po-
dríem tenir, i la millor manera de 
celebrar Cap d’Any”, reconeix. En 
els moments previs i  durant tota la 
nit, el telèfon no va deixar de sonar. 
Amics i familiars els felicitaven l’any, 
i a més preguntaven per la mare i 
per la petita, per saber si havia nas-
cut i com es trobaven totes dues. 

Val a dir que el nom que han 
triat, Ángela, no és per casualitat 
sinó que respon a una tradició fa-
miliar i és un homenatge a diverses 
generacions. “La meva àvia es deia 
Angelita, i el meu pare, Ángel. El 
meu sogre es diu Miguel Ángel i 
l’altra àvia, Àngeles. Gairebé es-
tava predestinada a dir-se així. No 
és un nom gaire habitual, però ens 
agrada”, afegeix la mare.

Els pares de l’Àngela són d’Ala-
cant i van venir a viure a Castellar 
del Vallès fa quatre anys. La Mi-
reia, de 34 anys, és professora de 
primària, i el Miguel, de 36 anys, 
es dedica a l’àmbit de l’automoció. 
“Vam venir per motius laborals, 
però ens hem quedat perquè ens 
agrada molt Castellar, l’ambient, 
la vila. És un bon lloc per viure”, 
constata.

Si bé l’Ángela és la primera 
castellarenca de l’any, el primer 
català nascut el 2023 va ser el Za-

PARC TAULÍ | NADONS

karia, que va néixer quan passava 
un minut de la mitjanit, a les 00.01 
hores a l’Hospital de Palamós. Els 
seus pares, la Meryem i el Moha-
med, resideixen a Palafrugell. El 
primer català del 2023 va pesar 
3,180 kg. A la regió Metropolitana 
Nord, el primer naixement va tenir 
lloc a l’Hospital Germans Trias de 
Badalona. El nadó, l’Àlex Adrián, 
va néixer a les 00.25 hores amb un 
pes de 3,590 kg. Els seus pares, l’Ar-
minda i el Rubén, viuen a Santa Co-
loma de Gramenet.  
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És costum per a moltes persones, 
quan arriba un nou any, plantejar-se 
reptes i propòsits nous. Toca també, 
ara que s’ha acabat el 2022, fer la 
vista enrere i valorar si hem asso-
lit els que ens vam proposar fa uns 
mesos. Ramón Fernández conegut a 
Castellar i a Lahiguera (d’on prové) 
com a Papolo, es pot donar per sa-
tisfet. Ha aconseguit enguany una 
de les seves fites proposades: fer ca-
minant el recorregut que separa la 
ciutat de Cadis, a Andalusia, de Fi-
nisterre, a Galícia. Més de 1.500 km 
enllaçant la Via Augusta (Cadis-Se-
villa) amb la Via de la Plata (Sevilla-
Santiago) i l’etapa final de Santiago 
a Finisterre. Un camí de Sant Jaume 
dur per la poca presència de pere-
grins i en conseqüència, menys ser-
veis i infraestructures com albergs, 
botigues o bars. 

Va sortir el 28 de setembre. Va 
arribar a Santiago el 9 de novembre 

i va acabar la fita sis dies després, el 
15 de novembre, a Finisterre. Feia 39 
km al dia de mitjana. “No tenia data 
d’arribada perquè no sabia què em 
trobaria. A les rutes més transita-
des, com el camí Francès, saps què 
et trobaràs, però aquí, era un inter-
rogant, cada dia era una aventura”, 

El camí de la Plata, el més apassionant
El castellarenc 
Ramón Fernández 
recorre 1.500 km 
en 49 dies, entre 
Cadis i Finisterre

  Cristina Domene

tema de la soledat. He dormit vuit 
dies sol, sol. Sense ningú a l’alberg. 
Sí que hi ha jornades tristes, però jo 
ja he passat per aquí en altres oca-
sions i ho porto bé. I hi ha dies que 
s’encavalquen el cansament men-
tal amb el físic i els 12 kg que portes 
a la motxilla es converteixen en 24, 
però no em vaig plantejar abando-
nar en cap moment”.

El peregrí afirma que ha trobat 
gent meravellosa. “Si pots caminar 
amb algú és molt millor”. Assegura 
que ha estat el camí més difícil dels 26 
que ha fet, però també el més apas-
sionant: “L’aventura, el dia a dia, 
la gran varietat de paisatges, de 
fauna i d’història. Des de terres de 
conreu a plantacions de cotó a punt 
d’agafar, maquíssim, i la devesa des 
de Sevilla a Salamanca, tota plena 
de porcs. Tota aquesta diversitat 
de terres diferents és increïble”.

De cara al 2023, Fernández ja 
té nous reptes respecte al camí de 
Sant Jaume. Vol sumar-ne tres més 
a la llista. “M’agradaria fer de cara 
a l’abril el camí Portuguès, sortint 
de Porto, al juliol repetir el Primi-
tiu, que em va agradar molt, sor-
tint des de Lleó, i després de Festa 
Major fer-ne un del nord o repetir 
el Francès”. I és que les possibilitats 
i alternatives per arribar a Santia-
go són infinites. Ultreia!, Ramón. 

assegura Fernández.
La soledat ha estat present en 

una gran part dels 49 dies d’itinera-
ri.  “La Via de la Plata comença a 
Sevilla i allà, a Triana, sí que em 
vaig trobar una vintena de perso-
nes, però cadascú va al seu ritme 
i al tercer dia, ja comences a anar 

sol. He estat molts dies sense tro-
bar-me ningú. Sobretot de Cadis 
a Sevilla”. 

Tot i l’exigència d’aquest camí, 
sobretot mental, perquè físicament 
el Ramón anava ben preparat, el pe-
regrí no va pensar mai a llançar la to-
vallola. “El repte és més mental pel 

Ramón Fernández, conegut com a ‘Papolo’, davant de la Torre del Oro, durant l’etapa de camí que passa per Sevilla. || CEDIDA

La plaça Major el dia de Nadal del 1962. || COL·LECCIÓ: JOAN MONTES . AUTOR: A. MONTES

EFEMÈRIDE | 60 ANYS

PELEGRINATGE | AVENTURA

Recordant 
la nevada 
del 1962
El dia de Nadal les temperatures 
es van enfilar fins als 21 graus a la 
nostra vila. Però ara fa 60 anys, el 
1962, al nostre poble i comarca, se’l 
recorda per dos fets meteorològics 
excepcionals: la catastròfica riuada 
del 25 de setembre i la insòlita neva-

da de les festes de Nadal. Segons les 
dades històriques del Servei Mete-
orològic de Catalunya, les comar-
ques més afectades per aquella ne-
vada van ser el Vallès Occidental, el 
Vallès Oriental, el Maresme, el Bar-
celonès i el Baix Llobregat. En algu-
nes localitats d’aquestes comarques 
es van produir acumulació de gruixos 
superiors al metre d’alçària. 

 El dia anterior a la nevada, es 
va situar sobre Catalunya una massa 
molt humida, procedent de la mar 
Mediterrània; que va entrar en con-
tacte amb una altra massa d’aire molt 
fred, procedent en aquell cas del nord 

d’Europa. El resultat d’aquell xoc de 
masses oposades seria el causant de 
la gran nevada. El fenomen meteoro-
lògic va aturar el trànsit per carre-
tera i ferroviari de bona part de Ca-
talunya, però no va causar víctimes 
mortals, a diferència de la riuada.

Per exemple, l’emblemàtica font 
de la plaça Major de Castellar va apa-
rèixer amb les escales esborrades 
per la gruixària de la neu, d’entre 60 
i 70 cm. Les escultures dels brocs de 
l’aigua quasi no es veien i pel carrer 
només hi havia rastres de la gent que 
hi havia passat a peu amb grans mun-
tanyes de neu al voltant.  ||  REDACCIÓ
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Membres de la CUP al local de la formació. || J. RIUS

CUP | TRANSPORT PÚBLIC

La CUP constata que la millora del 
transport públic al poble “sembla 
no ser prou important per als soci-
alistes, que continuen prioritzant 
el vehicle privat amb el projecte de 
la Ronda Nord”, va apuntar en roda 
de premsa la setmana passada la por-
taveu de la formació, Marga Oncins. 
Les declaracions es produeixen des-
prés del darrer ple de desembre, on 
una moció que presentava la CUP de-
manant l’arribada del tren, que ja s’ha-
via presentat a Sabadell, va ser tom-
bada per l’equip de govern. “Era una 
moció que no qüestionava cap pro-
jecte que hi pugui haver en aquests 

moments sobre la taula. Tan sols 
demanava que, fos com fos, la Ge-
neralitat ens fes arribar el tren al 
poble d’una vegada per totes”, ex-
plica Oncins. Segons la CUP, els so-
cialistes van tombar la moció “tot 
argumentant que la nostra és una 
reivindicació parcial i fal·laç”. Des 
de la formació,  demanen a l’alcalde, 
Ignasi Giménez, “que expliqui pú-
blicament que instar la Generali-
tat a prioritzar l’arribada del tren 
a Castellar és parcial i fal·laç. La 
nostra reivindicació no és fal·laç, 
és una necessitat que el poble recla-
ma des de fa molt temps”.  || J. RIUS

Reclamen la necessitat de 
fer arribar el tren a la vila

TRANSPORT | PREUS

La targeta de transport més utilit-
zada, la T-Casual d’una zona, costa 
11,35 euros des de l’1 de gener.
L’Autoritat Metropolitana del 
Transport (ATM) ha anunciat 
que totes les tarifes del trans-
port públic mantindran, durant 
almenys el primer semestre del 
2023, els descomptes que tenien 
aquest any, amb l’excepció de la T-
Casual, que ja no té descompte i 
ha passat dels 7,95 euros que cos-
tava el 2022 a costar-ne més d’11.
El motiu perquè no hi ha el des-
compte és que en la T-Casual 
només s’hi aplicava la bonifica-
ció del 30% del govern espanyol. I 
l’executiu central ha decidit man-
tenir només aquesta rebaixa en 
els títols que continuaran tenint 
el descompte del 20% que hi apli-
ca l’ATM.

En canvi, es mantenen els 
preus dels abonaments T-Usual i 
T-Jove amb la mateixa reducció 
tarifària del 50% en vigor des del 
setembre del 2022, és a dir 20 i 40 
euros respectivament. Tots els 
títols integrats adquirits el 2022 
seran vàlids fins al 31 de desem-
bre del 2023, excepte la T-Casu-
al, que caducarà el 15 de gener.  
|| REDACCIÓ

La T-Casual perd 
el descompte que 
tenia l’any passat

Aquests dies que ERC està negoci-
ant els pressupostos de la Genera-
litat per al 2023, dues forces –Junts 
per Catalunya i el PSC– estan pressi-
onant perquè s’inclogui en els comp-
tes la Ronda Nord –la connexió entre 
Terrassa i Sabadell. 

El 22 de desembre, Junts per 
Catalunya va aconseguir aprovar 
una moció en què es demanava un 
conveni d’acord i finançament amb 
el Ministeri de Transports que ga-
ranteixi la redacció del projecte de 
la Ronda Nord. Sis dies més tard, el 
PSC va  fer arribar la seva proposta 
al president Pere Aragonès amb els 
punts clau que s’han d’incloure al pro-
jecte per aprovar els pressupostos. 

 A l’escrit, concretament a 
l’apartat de prosperitat econòmica, 
es demana desbloquejar un seguit 
de projectes, entre els quals hi ha la 
Ronda Nord. A la proposta d’acord, 
es demana que el  Govern  de  la  Ge-
neralitat  ha  de  subscriure  “en  el  
termini  de  dos  mesos”  amb  el go-
vern espanyol el conveni “on s’esta-
bleixi el finançament, i l’encomana 
de gestió a la Generalitat de Catalu-
nya per a la redacció i l’execució de 
les obres del projecte de la Ronda 
Nord dels sistemes urbans de Sa-

badell i Terrassa proposada en el 
Pla Específic de Mobilitat del Va-
llès, així com incorporar les par-
tides corresponents en el pressu-
post del 2023”. 

El conseller de Territori actual, 
el sabadellenc Juli Fernàndez,  va ex-
pressar l’1 de desembre, en el marc 
del Consell d’Alcaldies del Vallès Oc-
cidental, que era partidari de prio-
ritzar la connexió de la Ronda Oest 
amb la B-124 entre Castellar i Saba-
dell per afavorir la sortida dels cas-
tellarencs i castellarenques a la C-58. 
El conseller va apostar que Terrassa 
connectés amb Sabadell a través de 
vies ja existents com l’N-150, tal com 
també preveu el Pla Específic de Mo-
bilitat del Vallès. 

De moment, ERC té garantit 
l’acord amb En Comú Podem per 
votar favorablement els comptes del 
2023. Al document d’acord entre les 
dues formacions s’explicita el com-
promís de la Generalitat a destinar 
200.000 euros per a l’estudi d’una 
connexió ferroviària des de l’estació 
de Sabadell Parc del Nord fins a Cas-
tellar del Vallès. A més, l’acord preveu 
una partida de 200.000 euros per rea-
litzar un estudi per connectar la C-58 
amb la carretera B-124.  || REDACCIÓ

Pressió per incloure la 
Ronda Nord al pressupost

PSC-JUNTS  | GENERALITAT
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Maria Pichel ens convida a jugar

Per setè any consecutiu, la il-
lustradora castellarenca Maria 
Pichel ha preparat un calendari ar-
tesanal, amb il·lustracions cuina-
des a foc lent, per acompanyar-nos i 
convidar-nos a la reflexió durant tot 
l’any. Perquè per a la castellarenca, 
l’art té un vessant social i no només 
estètic, és una manera més de rei-
vindicar, de conscienciar i de visibi-
litzar qüestions com la diversitat, la 
igualtat i la necessitat d’un canvi cap 
a un paradigma basat en la sosteni-
bilitat. Sota el títol Quan els carrers 
són joc, amb el fil argumental de re-
cuperar els espais públics i guanyar 
el terreny al cotxe, Pichel ha recreat 

L’artista castellarenca acaba d’editar un calendari per al 2023 amb dotze 
il·lustracions inspirades en fotografies dels anys  30 a 60 del segle XX

dotze escenes inspirades en fotogra-
fies antigues “amb carrers plens de 
vida, amb nens i nenes jugant, un 
espai segur”, explica. Cada mes es 
tradueix en una escena d’aquestes fo-
tografies de les dècades dels anys 30 
als 60 del segle passat, amb un estil 
renovat, més delicat, que s’allunya 
de la força cromàtica de calendaris 
d’edicions anteriors.

Pichel detalla que ha experi-
mentat amb una nova paleta de co-
lors i una tècnica “barrejant el tre-
ball en paper amb les eines digitals 
per conservar la sensació de foto-
grafia antiga”. La il·lustradora reco-
neix que els calendaris –tota una tra-
dició per a ella– són un projecte que 
la permet experimentar sense pres-
sió, perquè que en aquesta ocasió va 

trigar a sorgir la idea que el vertebra, 
però que finalment està molt satis-
feta amb el resultat final. “Els nos-
tres besavis o els nostres avis quan 
eren petits jugaven al carrer i fins 
i tot s’allunyaven una mica de casa, 
però ara és difícil que a un infant 
el deixis anar a jugar o més lluny 
del teu carrer, o fins i tot que el tra-
vessi, perquè és perillós”. Alesho-
res l’artista va voler imaginar com 
seria la ciutat si es recuperessin els 
carrers com un espai per jugar, “però 
no només els infants, sinó també la 
gent gran o els adults, jugant a es-
cacs o ballant. Guanyaríem quali-
tat de vida”, exposa. El calendari de 
40x19,50 cm té un preu de 18 euros 
i es pot demanar a través de maria-
pichel.com.  

 Rocío Gómez

La Guia Didàctica de Castellar del Va-
llès, un recurs municipal que ofereix 
anualment la Regidoria de Cicles de 
Vida als centres educatius de la vila, 
ha rebut una xifra rècord de sol·licituds 
d’activitats, visites o materials de prés-
tec per al curs 2022-2023: un total de 
883, un nombre que, com cada any, 
podrà augmentar al llarg del curs.

Aquest primer trimestre, s’ha 
donat resposta a 220 sol·licituds, i l’alum-
nat ha fet, entre d’altres, visites als pes-
sebres, ha participat en diverses propos-
tes del Dia Internacional de les Persones 
amb Diversitat Funcional, tallers d’au-
toprotecció i sessions de teatre. A més, 

Quasi 900 sol·licituds
 d’activitats per part d’escoles

Les visites als pessebres han estat de les més demanades de la Guia Didàctica. || CEDIDA

Aquest primer trimestre, s’ha donat resposta a 220 demandes

també s’han recuperat les visites a 
l’Obra Social Benèfica, que s’havien 
interromput a causa de la pandèmia 
de Covid-19.

D’altra banda, per al segon trimes-
tre s’ha donat resposta a 397 sol·licituds, 
i a 187 el 3r trimestre. A més, queden 79 
sol·licituds pendents de data per con-
cretar o de places disponibles. Aquest 
curs també és l’any que el catàleg de la 
Guia Didàctica ofereix un major nom-
bre de propostes per als centres edu-
catius: fins a 144, distribuïdes en els se-
güents àmbits temàtics: “Coneguem 
la nostra vila” (21 propostes), “Cone-
guem l’entorn natural” (8 propostes), 
“Castellar i el món cultural” (27 pro-
postes), “Castellar i el medi ambient” 
(33 propostes), “Castellar i l’educació 

GUIA DIDÀCTICA | CURS 2022-2023

en valors” (15 propostes), “Castellar i 
la salut” (26 propostes) i “Materials” 
(14 propostes).

Les que faran més alumnes són, 
com és habitual, les que s’emmarquen 
en l’àrea “Castellar i el món cultural”. 
En aquest sentit, destaquen les au-
dicions musicals, el teatre en català 
i en anglès i el cinema amb motiu del 
BRAM! escolar.

 18 novetats al catàleg

El catàleg de la Guia Didàctica presenta 
aquest curs 17 novetats que es fan per 
primera vegada o que plantegen nove-
tats. L’àmbit temàtic que n’inclou més, 
un total de sis, és “Castellar i l’educació 
en valors”, amb “En la varietat està el 
gust”, “La batalla final”, “La veïna (hora 
del conte)”, “Els contes de l’Ona” i “Ta-
ller de danses africanes”. El segueix de 
prop “Castellar i la salut”, amb cinc pro-
postes noves titulades “Salut a les es-
coles”, “Taller d’autoprotecció bàsic”, 
“Que no t’agafi el masclisme”, “Desmun-
tant el masclisme” i “Tinc 500 amics. A 
classe ens cuidem”.

Quatre són les novetats que in-
corpora “Castellar i el medi ambient”: 
“La ciutat dels residus”, “Taller de sabó 
a partir de l’oli usat”, “La moda que inco-
moda” i “Vull ser una flor, conte partici-
patiu”. Finalment, en l’àmbit “Castellar 
i el món cultural” s’inclou una activitat 
d’urban sketching, mentre que pel que fa 
als materials en préstec se cedeix l’ex-
posició “Jo soc, una declaració sobre el 
gènere i la sexualitat”.   

 Redacció

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès ha adquirit recentment 
nous bucles magnètics que ja 
estan disponibles al Palau Tolrà, 
a la Biblioteca Municipal Antoni 
Tort i a l’Espai Tolrà. L’objectiu 
d’aquests aparells, que se sumen 
als que ja es podien trobar des 
de l’any passat a l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont, al Servei 
d’Atenció Ciutadana d’El Mira-
dor i a les regidories d’Atenció 
Social i de Diversitat Funcional 
(també a l’Espai Tolrà) és millo-
rar l’accessibilitat auditiva de 
persones usuàries d’audiòfons 
o implants de so.

Quan aquestes persones 
s’adrecin a algun dels equipa-
ments esmentats, poden sol-
licitar el préstec gratuït dels 
bucles, de manera que així 
poden rebre un so més net i 

nítid, sense soroll de fons, per-
fectament intel·ligible i amb un 
volum adaptat a les necessitats 
de cadascú. Per utilitzar els bu-
cles, els usuaris només han de 
disposar del seu audiòfon, sense 
necessitat de recollir o entregar 
aparells receptors.

D’altra banda, la Bibliote-
ca Antoni Tort també ha adqui-
rit un receptor d’ajuda auditi-
va que funciona mitjançant uns 
auriculars i que també permet 
amplificar el so per tal que les 
persones que tenen pèrdua audi-
tiva puguin sentir correctament. 
En aquest cas, el dispositiu pot 
ser utilitzat tant per persones 
amb audiòfon com sense. Cal afe-
gir que l’Auditori Municipal Mi-
quel Pont també disposa d’aquest 
tipus d’aparell des de l’any 2021. 

 ||  REDACCIÓ

Més bucles magnètics 
a equipaments

Indicatiu del bucle magnètic al taulell de la biblioteca. || CEDIDA

Maria Pichel amb el calendari de 2023, el projecte ‘Quan els carrers són joc’ . || CEDIDA

ACCESSIBILITAT | AJUNTAMENT
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El Consell de Ministres va aprovar 
dimarts de la setmana passada un 
nou paquet d’ajudes per pal·liar la 
pujada de preus i la crisi energèti-
ca, pensades també per contrares-
tar els efectes econòmics de la guer-
ra a Ucraïna. 

Una de les mesures principals 
és la reducció de l’IVA en els ali-
ments durant almenys sis mesos. 
Així, el tipus passa del 4 al 0% en els 
productes de primera necessitat 
com els ous, el pa, les farines pani-
ficables, la llet, el formatge, fruites 
i verdures, hortalisses, llegums, pa-
tates, i cereals; i del 10% al 5% per a 
l’oli i la pasta. Queden fora d’aques-
ta reducció la carn i el peix.

En les renovacions de con-
tractes de lloguer d’habitatges que 
es facin fins al juny, el propietari 
no podrà apujar el preu. També es 

Mesures contra la inflació

Una clienta pagant la seva compra a la parada de Fruites Vila-Borrull. ||  C. DÍAZ

S’elimina l’IVA 
dels aliments de 
primera necessitat 
i es redueix un 5% 
en oli i pasta

manté fins al 31 de desembre del 2023 
el límit de l’augment del 2% com a 
màxim en la quota, quan s’hagi de 
revisar per l’IPC.

Pel que fa a l’energia, es prorro-
ga l’IVA reduït a la factura de la llum 
i el gas fins al 5% sis mesos més. A 
més, es congela el preu màxim de la 
bombona de butà.

Les famílies vulnerables tin-
dran un xec de 200 euros al mes per 

  Redacció

CISTELL DE CONSUM | GOVERN CENTRAL

a unitats familiars amb rendes infe-
riors a 27.000 euros l’any i un patri-
moni inferior a 75.000 euros.  Segons 
les previsions del govern, se’n podran 
beneficiar 4,2 milions de famílies.
El descompte de 20 cèntims per litre 
de combustible generalitzat va desa-
parèixer el 31 de desembre. A canvi, 
s’ha prorrogat per als transportistes 
professionals per carretera. S’abona-
rà al final de cada mes. 

El Servei Local d’Ocupació ha informat que són obertes les inscripcions 
a un curs gratuït de formació ocupacional d’Auxiliar de Geriatria CP2 
que començarà a mitjans de gener del 2023.
Es tracta d’un curs de 490 hores de durada que s’adreça específicament 
a persones en situació d’atur i que està subvencionat pel Servei d’Ocu-
pació de Catalunya i el Fons Social Europeu. Per accedir-hi, és requi-
sit indispensable estar inscrit com a demandant d’ocupació al Servei 
d’Ocupació de Catalunya (c. de la República, 45-47 de Sabadell) abans 
de l’inici del curs.
És una de les professions més demandades actualment i que, per tant, 
les persones que realitzin el curs tenen una possibilitat molt alta d’inser-
ció laboral. Totes les persones que estiguin interessades a apuntar-se a 
la formació, que disposa d’un total de 15 places, poden posar-se en con-
tacte amb el Servei Local d’Ocupació al telèfon 671440053 o a través de 
l’adreça electrònica rbosch@castellarvalles.cat.  ||  REDACCIÓ

993. Aquesta és la xifra de les persones de Castellar apuntades a les ofi-
cines del SOC a 31 de desembre del 2022. El municipi ha acabat l’any 
mantenint-se per sota del miler d’aturats però amb un petit augment al 
desembre de 15 persones, una pujada de l’1,5% en relació amb el mes de 
novembre. En percentatge, la taxa d’atur registral de Castellar a finals 
del 2022 s’ha situat en el 7,8%, de les més baixes al Vallès Occidental dels 
municipis amb més de 10.000 habitants. Si es compara amb les dades 
de fa un any, a Castellar s’ha viscut un petit repunt de 41 persones més 
desocupades, el que es tradueix en un 4,1% en percentatge.  || REDACCIÓ

FORMACIÓ OCUPACIONAL | GENER 2023

OCUPACIÓ | DESEMBRE

Curs gratuït d’auxiliar de geriatria

Castellar tanca l’any amb 993 aturats

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.

He deixat tot el que feia motivat per 
un record renovellat de fets no tan 
llunyans que no tenien res de demò-
crates ni catalans. Joan Manel Ser-
rat, feixista? I tants repudiats com 
ell per una elit oportunista de “bons 
catalans”! Colla de necis: encara no 
veieu què heu fet a aquesta terra? 
El cop independentista del 2017 a 
part de trencar la relativa concòr-
dia en què vivíem i de foragitar mol-
tes empreses, va fer més mal fora-
gitant grans persones de la cultura, 
la cançó, el teatre... Això és el més 
valuós que vam perdre, la pluralitat 
cultural, i se m’encén la sang en ado-
nar-me que encara cap d’aquells ha 
entonat el mea culpa per tan greus 
errors. Per què ens havíeu de coac-
cionar a pensar com vosaltres a tra-
vés de tots els mitjans al vostre ser-
vei i al mateix carrer, perquè signés, 
així ho vaig viure, a favor dels vos-
tres interessos, perquè m’adherís a 
una dubtosa causa? Quantes males 
cares i mirades fosques he observat 
i suportat des que em vaig decidir a 
manifestar el que pensava a través 
d’aquest mitjà, L’Actual, al qual estic 
agraït. Malgrat que ho he intentat, 
no acabo d’entendre la ignorància 
social dels líders mediàtics que van 
conduir al precipici tants catalans, 
encegats també per odis antics i re-
cents. Ah, el poder i la glòria! Ara 
sé que som molts, molts més que els 
que ells segueixen creient, els que 
tenim raons sobrades per rebut-
jar les idees partidistes excloents, 
pretensioses, de prepotència i xe-
nofòbia, de radicalisme retrògrad 
en el segle XXI. 
Més seny i menys rauxa equivo-
cada, si us plau, que tots hi sortim 
perdent. A veure quan acabareu el 
procés decadent en què esteu em-
bolicats encara. Mireu més enllà, si 
podeu. Que el nou any us il·lumini.

Els escric perquè volia mostrar la 
meva frustració davant la situació 
que s’està vivint al carrer Barce-
lona, carrer Catalunya, carrer Dr. 
Vergés i voltants. S’estan llevant 
moltes places d’estacionament, 
cosa que limita el client a no acu-
dir als comerços que envolten la 
zona, ja que no faciliten poder fer 
comerç, una cosa que sempre s’ha 
estat proclamant que “fem poble”, 
“més comerç que mai” i sembla que 
cada vegada ens ho posen més di-
fícil als que portem un negoci i a 
més, en el meu cas, de molts anys.
Demano que si us plau, es conside-
ri la situació i que s’arribi a la con-
clusió que no es pot continuar així. 
Parlo en el meu nom i parlo en nom 
de tots els veïns i tots els comerços.

Què heu fet a aquesta terra

Places d’aparcament

 Josep Manel Martí S.

 Maria Ascensión Montiel  Joan Juni*

  Dolors Ruiz*

cabem de començar 
un nou any i aquest 
cap de setmana aca-
baran els dies festius 
de Nadal, Cap d’Any i 

Reis, unes setmanes en què els cas-
tellarencs i castellarenques hem 
pogut gaudir de totes les activitats 
que hem preparat entre diverses 
entitats del nostre municipi.
L’any que ara encetem és un any 
d’eleccions municipals, el 28 de 
maig els vilatans i vilatanes tindran 
l’oportunitat de decidir si volen 
un canvi en l’equip de govern del 
nostre municipi; des de Junts per 
Castellar oferim un canvi en posi-
tiu per un Castellar millor: tenim 
un projecte molt engrescador per 
dinamitzar i modernitzar la nostra 
vila, per generar oportunitats per a 
tothom que ens permetin millorar 
la nostra qualitat de vida. La polí-
tica és fer possible allò que és ne-
cessari. A Castellar, amb Junts, ho 
farem possible. I, per descomptat, 
estem oberts a escoltar i mostrar 
les nostres propostes.
Us desitgem un bon any nou, ple 
d’oportunitats per a tothom.

 *Alcaldable de Junts per Castellar

inc per costum 
acompanyar cada 
gra de raïm amb la 
petició d’un desig 
viral. D’un desig que 

s’escampi ràpid i contagiï de coses 
positives tothom.
Salut. Sort. Treball. Pau al món. 
Llibertat. Amnistia. Civisme. Soli-
daritat. Erradicar la pobresa. I la 
violència. Aturar el canvi climà-
tic. Administrar millor el temps. 
Dotze desitjos que surten del cor 
pensant evolucionar i fer les coses 
millor. Pensant millorar la vida de 
les persones, evitar patiments, 
cuidar el planeta i els seus re-
cursos. 
Esperar que es compleixin pot 
ser titllat d’utopia.
Utopia? Segurament. 
Però com diu Eduardo Galeano: 
“La utopia és a l’horitzó. M’apro-
po dos passos, ella s’allunya dos 
passos. Camino deu passos i l’ho-
ritzó es mou deu passos més enllà. 
Per molt que jo camini, mai hi ar-
ribaré. Per a què serveix la uto-
pia? La utopia serveix per a això: 
serveix per caminar.”
Tant de bo aquest any els meus 
desitjos es facin virals. I que llui-
tem i caminem per fer un Caste-
llar millor, dins d’un món millor.
Que tingueu un feliç 2023!

*Regidora i alcaldable per ERC

A

T

Bon any nou

Desig viral

 Ignasi Giménez*

questa tarda, Melcior, 
Gaspar i Baltasar re-
correran novament 
els carrers de Caste-
llar de bracet del Grup 
Il·lusió. Les tres car-

rosses dels Reis Mags de l’Orient  
estaran acompanyades per la de les 
Ambaixadores, que recolliran les 
cartes de darrera hora, i una altra 
amb els Carters Reials. Completa-
ran la cavalcada una carrossa amb 
forma de vaixell de vapor i una altra 
amb forma de camió de bombers. 
També hi seran, com és tradicio-
nal, els vehicles de l’ADF, els Bom-
bers Voluntaris, la policia local i el 
servei d’ambulàncies.
Tots, a més, podeu participar en 
l’adoració al Pessebre Vivent orga-
nitzada per Colònies i Esplai Xiribec 
i de l’entrega de les claus de totes les 
llars de Castellar a Melcior, Gaspar 
i Baltasar. La cavalcada dels Reis 
Mags és una de les activitats més 
boniques i que més il·lusió desper-
ta entre els petits. Per aquesta raó, 
un any més apostem perquè tot-
hom en pugui gaudir i hem previst 
que el tram de recorregut situat a la 
plaça Calissó es faci en silenci com 
a mesura inclusiva que permeti in-
tegrar a la festa els adults i infants 
amb trastorns de l’espectre autista 
o amb dificultats per gestionar els 
ambients sorollosos i les aglomera-
cions. També, al davant de l’escenari 
on es fa l’entrega de claus, hi haurà 
un espai reservat per a persones 
amb mobilitat reduïda, i els parla-
ments comptaran amb un intèrpret 
de la llengua de signes.
Sens dubte una nit màgica que 
ha estat possible gràcies a la col-
laboració de Can Juliana, Colònies 
i Esplai Xiribec, l’ADF, els Bombers 
Voluntaris i l’AMPA de l’Escola Mes-
tre Pla. També a la feina de molts 
treballadors municipals. Però molt 
especialment, i per això mereixen 
una menció especial, als membres 
del Grup Il·lusió.
A tots, moltes gràcies per la gran 
feina que feu i per portar a totes 
les cases de Castellar la màgia de 
la nit de Reis.

*Alcalde

A

Gràcies al Grup Il·lusió i 
tots els que feu possible la 
nit màgica de Reis

Sens dubte, heu vist moltes imatges de Castellar del Vallès, dels seus in-
drets i monuments més emblemàtics. Però, des del cel, potser no n’heu vist 
tantes. El fotògraf i videògraf de Castellar Carles García ha fet tot un seguit 
d’imatges fetes des de l’avió pilotat pel també castellarenc David Sabat. A 
les imatges, es pot veure el recinte del Puig de la Creu i una part del nucli 
urbà.  || TEXT: REDACCIÓ || FOTO: CARLES GARCIA

Castellar vist des del cel

LES FOTOS

En les nostres relacions humanes 
quan mantenim converses amb els 
amics o simplement amb coneguts 
és molt convenient i necessari es-
coltar bé, molt bé, els seus punts 
de vista.
Dic escoltar i escoltar bé, perquè 
sens dubte aquesta actitud ens 
farà disposar d’una font d’infor-
mació i de contrast de parers sum-

M’interessa el teu 
punt de vista

 Antoni Comas mament interessant per conèixer 
més a fons la realitat de les coses.
És molt humà i freqüent que en 
una conversa ens interessi més el 
que diem nosaltres que el que diu 
el nostre interlocutor o interlo-
cutors. A vegades, se’ns fa pesat 
escoltar-lo amb atenció i dedica-
ció, cosa que ens pot portar a no 
recordar poc després el que ens 
ha o han dit.
Per educació i interès personal, 
per captar més informació, crec 
que ens hem d’esforçar a escol-
tar més i més bé els altres punts 
de vista.
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opinió

a primera vegada que 
vaig fer supo supo (ex-
pressió del Pallars que 
vol dir: trobada ines-
perada) amb un arbre 
dels desitjos, va ser a 

la primavera, al bosc de Brocelian-
da, ara fa molts anys. Recordo que 
era un dia d’oratge bretó: sol, boira, 
pluja i vent. Quan vaig obrir la porta 
del cotxe, un gos enorme de pèl llarg 
de color negre em va llepar la cara. 
Vaig riure: “Merlí ens dona la ben-
vinguda!”, vaig pensar. Volia visitar 
la tomba de Merlí; imaginava algu-
na mena de dolmen magnífic o un 
menhir gegantí. Doncs no: un parell 
de roques i un boix grèvol jove amb  
tot de paperets a les branques. Ales-
hores, no n’havia sentit a parlar mai, 
de l’arbre dels desitjos i em vaig pre-
guntar què eren tots aquells paperets  
penjats. En vaig agafar un i vaig lle-
gir: “Merlin, fais tomber ma dent qui 
bouge”. Era el desig d’un vailet que 
tenia una denteta a punt de caure. 
Vaig tornar a ser petita en recordar 
l’angúnia que em feien les dentetes 
quan es movien i notava el trau a la 
geniva. Vaig tornar el paperet al seu 
lloc i vaig demanar disculpes al nen 
i a Merlí. Quan vam sortir del bosc, 
un corb va travessar la carretera 
grallant. Merlí ens deia adeu o em 
renyava pel que havia fet?

  Desitjos. || JOAN MUNDET

L’arbre 
dels desitjos

L
PLAÇA MAJOR

JOSEFINA LLAURADÓ
Escriptora

La tradició de 

l’arbre dels desitjos 

connecta també 

amb els arbres de 

Nadal i el tió

La tradició de l’arbre dels desitjos 
és molt antiga i connecta també 
amb l’arbre de Nadal i el tió: ar-
bres que tenen la facultat de do-
nar-te allò que desitges. La mare i 
la tieta m’expliquen que quan eren 
petites el seu avi ja les feia cagar 
el tió. Mai, però, no havien tingut 
arbre de Nadal. No sé si arran de 
la campanya de Yoko Ono el 1996, 
que va demanar que les persones 
pengessin papers amb desitjos en 

un arbre tal com feien al Japó, es 
va popularitzar aquest costum. He 
preguntat pels desitjos a una vaile-
ta de 4 anys: “Que el tió cagui regals 
per a tothom”;  a una dona jove, au-
tònoma, casada i amb dues filles: 
“Temps!”;  a una senyora gran que 
encara entra i surt de casa seva lliu-
rement: “Salut!”. La cap de l’opo-
sició va demanar tota enfaristola-
da davant de càmera: “Que legislen 
bien!”. Què va voler dir? Què facin les 

lleis que ella voldria? Davant d’això, 
aprofito per demanar un desig: “Vull 
que els polítics entenguin i respectin 
que no som uniformes, que som com 
tapes variades; que els representants 
polítics, tots, han estat elegits pels 
electors, i que una de les grandeses 
d’haver de governar en minoria és 
la d’haver d’arribar a consensos en 
què conflueixen les voluntats dels 
diferents partits, reflex dels nostres 
desitjos.” Bones festes!

US DESITGEM UN 2023 PLE DE SALUT I PROSPERITAT
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actualitat comerç

La Copisteria Disscopi, situada al 
número 2 del carrer de Sala Boade-
lla, ha guanyat el primer premi de la 
secció local del 53è Concurs d’Apara-
dors de Nadal que cada any organit-
za la Cambra de Comerç de Sabadell 
i que compta amb la col·laboració de 
l’Ajuntament de la vila. L’aparador 
mostrava l’escena típica nadalenca 
d’una casa amb l’arbre, el rellotge de 
cucut, el balancí, la tauleta i una ca-
tifa fets amb cartró ondulat i paper. 
A Castellar, el certamen també ha 
guardonat Luque & Luque Sabaters 
(c. Sala Boadella, 10), que ha quedat 
en segona posició, i Pentina’t Estilis-
tes (c. Sant Pere d’Ullastre, 2), que ha 
aconseguit la tercera plaça. 

Un any més els guardons locals 
estan dotats per part de l’Ajunta-
ment, que col·labora en aquest con-
curs des de fa 18 anys, amb 500, 300 
i 100 euros respectivament per als 
tres guanyadors.

El certamen, que compta amb 
el suport dels ajuntaments i la col-
laboració de les associacions de co-
merciants i dels mercats municipals 
de la demarcació, ha comptat enguany 
amb la participació de 24 comerços 
castellarencs. S’ha pogut votar fins al  
30 de desembre per escollir un o més 
establiments. La votació popular és 
una novetat de l’edició d’enguany del 
concurs que preveu un premis també 
per a les persones que s’han animat a 
votar el seu aparador preferit. 

Disscopi guanya el 
concurs d’aparadors

  RedaccióPROMOCIÓ I NADAL

La sabateria Luque & Luque ha quedat en 
segona posició i Pentina’t, en la tercera

L’aparador de Disscopi reprodueix una escena típicament nadalenca. || CEDIDA

El setembre passat va obrir al carrer Passeig, 22, la botiga Rasbike, espe-
cialitzada en roba i accessoris per a la moto. En un futur, si tot va bé, “in-
troduiríem el tema de la mecànica”, apunta Paula Lloveras, responsable 
de l’establiment. La Paula i el seu company Armando, tots dos aficionats 
a les motos, van detectar quan van venir a viure a Castellar que “aquí no 
hi havia cap botiga de roba especialitzada i s’havia d’anar a Sabadell 
o a Barcelona”. A la botiga del carrer Passeig s’hi poden trobar marques 
com Seventy, MT, Puig, LS2, Givi, SMK i Acerbis, a més de  roba –panta-
lons i jaquetes–, sabates, maletes, articles de marxandatge i olis per a la 
moto. “M’he especialitzat en marques no tan conegudes, però amb 
molt bona qualitat”. 
L’establiment ha tingut molt bona acceptació entre la clientela de Caste-
llar del Vallès, que hi entra sobretot interessada a adquirir cascs o jaquetes 
o pantalons. “I també agraden molt els articles de marxandatge com 
gorres, samarretes”, conclou Lloveras.  || J. RIUS

Una botiga de roba i 
accessoris per a la moto

Paula Lloveras, a l’interior de la botiga Rasbike, al carrer Passeig, 22. || J. RIUS

RASBIKE | PASSEIG 22
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esports

El 2022 ha estat l’any en què per fi 
s’han acabat tota mena de restric-
cions i s’ha pogut retornar a la total 
normalitat en totes les competici-
ons, un aspecte que l’any 2021 enca-
ra no va ser del tot possible. Espor-
tivament, ha estat un any en què els 
esports d’equip han aconseguit so-
breviure sense gaires problemes i 
en què la fita més remarcable van 
ser els ascensos del FS Castellar en 
futsal i vòlei.

Gestionar entitats amb un cert 
volum no és gens fàcil i menys venint 
d’una pandèmia en què es va esguer-
rar gairebé tot. Tornar a començar 
va ser l’objectiu de la majoria de les 
entitats el 2021 i consolidar-se ho ha 
estat el 2022. En el cas castellarenc, 
totes ho han pogut fer sense haver de 
lamentar greus perjudicis.

En primer lloc, qui més èxits 
ha tingut, en el millor any de la seva 
història, ha estat l’FS Castellar. Amb 
rècord de federats en el club, amb un 
total de 445, la crescuda del vòlei l’ha 
col·locat com un dels esports més 
practicats a la vila, amb un total de 
19 equips. Això s’ha vist reflectit en 
l’èxit dels dos equips sèniors, que 
han aconseguit l’ascens de categoria.

El masculí ho va fer a la màxima 
categoria catalana, després que els de 
Rafa Corts quallessin una temporada 
a Segona per emmarcar, ja que van 
acabar en segon lloc en la fase regu-
lar i van assolir l’ascens després del 
torneig d’ascens celebrat al Pavelló 
Puigverd. Una trajectòria similar va 
seguir el femení, que va ascendir a 
Segona Catalana després d’un quart 
lloc en la fase regular d’ascens. Els dos 
equips han tancat l’any lluitant per la 
permanència en les noves categories.

Per acabar-ho d’arrodonir, el 
primer equip de futbol sala va tor-
nar a fer història amb el segon ascens 
a categoria nacional. Els de Darío 

El retorn a la normalitat absoluta
L’any 2022 ha estat el del retorn de totes les activitats sense cap mena de restricció en els esports d’equip  

Martínez es van passejar per la Di-
visió d’Honor en una temporada en 
què van obtenir el títol de Lliga quan 
quedaven tres jornades per al final i 
quatre per a l’ascens. El conjunt llui-
ta a hores d’ara per sortir de la zona 
de descens de Tercera.

Pel que fa al futbol, la UE Caste-
llar es va quedar a tocar del somni de 
l’ascens a Primera Catalana. L’equip, 
un dels favorits principals a l’ascens 
després de ser subcampió l’any ante-
rior de la Copa de 2a Catalana, va fa-
llar en els compromisos menys impor-
tants i de poc va servir la recuperació 
a partir del març, ja que va perdre les 
opcions en la penúltima jornada con-
tra la Pirinaica, equip que finalment 
va aconseguir l’ascens, juntament 
amb un imparable Sabadell B. Els 
blanc-i-vermells han tancat l’any com 
a líders destacats de la primera fase.

El bàsquet va salvar la papere-
ta gràcies a la promoció de descens 
en la 21-22. Els entrenats per Quim 
P. Alarcón van seguir amb els pro-
blemes de temporades anteriors i en 
l’última jornada va aconseguir elu-
dir el descens directe i classificar-se 
per a la promoció, quan van superar 
a doble partit l’AD Torreforta tarra-
goní. L’inici de la 22-23 no ha estat l’es-
perat, i l’equip és cuer del grup 2 de 
Copa, amb un balanç d’1-11 amb Isi-
dre Travé a la banqueta.

L’hoquei patins va ser una de les 
altres decepcions. Favorits per llui-
tar per l’ascens a Primera Catalana, 
l’equip entrenat per Ramon Bassols 
va classificar-se líder en la primera 
fase, però un canvi a destemps d’en-
trenador a les acaballes va descen-
trar l’equip. Tot i la bona feina de Pep 
Mateo, el conjunt grana es va rela-
xar massa a la segona fase i va que-
dar a quatre punts de poder jugar 
lluitar per l’ascens. Actualment, els 
de Mateo són colíders de grup, des-
prés de perdre el lideratge en solita-
ri a favor del Sant Cugat, en l’última 
jornada del 2022.  

 Albert San Andrés

ESPORTS | RESUM DE L’ANY

Ferran Garcia va ser un dels més destacats de l’HC Castellar durant l’any 2022. || A. SAN ANDRÉS

L’FS Castellar va aconseguir l’ascens a Tercera Divisió a quatre jornades del final de la Lliga. || A. SAN ANDRÉS
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esports sant silvestre

La solidaritat tanca l’any esportiu
57 participants van donar un total de 150 quilos d’aliments en la cursa de Sant Silvestre, la més divertida de l’any

Marta Alba i Dani Camargo van ser els úl-
tims triomfadors de l’any, després d’im-
posar-se en la Sant Silvestre de Caste-
llar, últim acte esportiu de l’any a la vila.

Les Sant Silvestre sempre són una 
bona manera d’acabar l’any, amb una 
cursa alegre i que, en el cas de Castellar, 
també és solidària. Amb un pretext així, 
van ajuntar-se una seixantena de perso-
nes a les pistes d’atletisme, on l’únic requi-
sit per poder participar-hi era aportar un 
mínim de dos quilos d’aliments.

Organitzada per l’ESCOAC i el Club 
Atlètic Castellar, el cros solidari sobre el 
tradicional circuit de les pistes d’atletisme 
va aconseguir recaptar un total de 150 kg 
d’aliments, que es van entregar a Cáritas. 
Cinc quilòmetres de llargada per al recor-
regut més solidari de l’any, que va arrencar 
a les sis de la tarda de l’últim dia del 2022.

I sobre la sorra de les pistes, la jo-
ventut es va imposar, un reflex fidel de 
què ha estat l’any atlètic castellarenc, on 
els més joves s’han reivindicat, amb re-
sultats sensacionals i donant continuïtat 
a la bona feina del club local. Marta Alba 
va obtenir la victòria en categoria femeni-
na, davant de la també local Ivet Ortuño, 

 Albert San Andrés

A dalt, el podi 

femení amb Marta 

Alba com a ven-

cedora. A sota, el 

masculí, amb Dani 

Camargo. ||CEDIDA

que per segon any consecutiu repeteix el 
mateix calaix del podi. La veterana Emma 
Orti va completar el triplet femení. En el 
cas masculí, va ser Dani Camargo qui es 
va imposar, superant a l’esprint al local 
Óscar Sanz, mentre que el veterà David 
Fortes va acabar en tercer lloc.

planas, segon a sabadell

A Sabadell, en els 5 K de la Cursa de Cap 
d’Any, es va poder gaudir d’un sensacional 
Xavi Planas (14:59), que va tancar l’any amb 
un nou podi, després d’acabar en segon 
lloc, darrere del guanyador, Llorenç Esteve 
(14:56), i tots dos acompanyats per David 
Lombrana (15:18) en el tercer esglaó. Un 
altre castellarenc, Antonio Bono, es va si-
tuar en el top 10 de la prova, ja que va aca-
bar en setè lloc (16:12). En la cursa llarga 
dels 10 K, Mohamed el Haddad (35:13) va 
ser quart i Marta Pinosa (3:37) va acabar 
segona en els 1000 m infantils. 

Les curses de Cap d’Any van deixar 
més bones notícies, amb el rècord del sent-
menatenc del CAC Karim Cabeo en la Sant 
Silvestre de Barcelona, on va aconseguir 
un registre de 32:04 a la Cursa dels Nas-
sos, sobre el circuit de 10 km de la Ciutat 
Comtal. Juntament amb 10.000 corredors, 
l’atleta va assolir una de les millors mar-
ques de la història del club verd. 
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esportsbàsquet

Albert Germà és història viva del CB 
Castellar. Un jugador sense el qual no es 
pot entendre l’última època de l’equip 
groc-i-negre, i que ha estat una de les 
peces clau en les últimes temporades. 
Ara fa el salt a la Lliga EBA amb el CB 
Igualada per tal de continuar creixent 
com a jugador i enriquint el seu llarg 
bagatge en el món del bàsquet. Capi-
tà i jugador més determinant aquesta 
temporada en el sènior del CB Caste-
llar, Albert Germà és un dels millors 
jugadors sorgits del planter de l’equip 
presidit per Josep Bordas en els últims 
anys. Disciplinat, compromès i talen-
tós, l’Albert ha jugat en les últimes vuit 
temporades en el primer equip, abans 
d’un període d’exili de dues tempora-
des a Sabadell, sempre una de les peces 
clau i formant en el cinc inicial. Anteri-
orment, ja havia debutat en el sènior, 

Albert Germà: 
“Ha estat un 
viatge meravellós”

Albert Germà en l’últim partit amb la samarreta groc-i-negra. || A. SAN ANDRÉS

El capità i millor baluard del CB Castellar 
fitxa pel CB Igualada de la Lliga EBA

CB CASTELLAR | COPA CATALUNYA

on va jugar sent menor d’edat.
Destacat sempre pels seus entre-

nadors com un dels millors jugadors 
dins i fora del vestidor, ha estat un vell 
conegut seu qui se l’ha emportat a la 
capital de l’Anoia. “Òscar Navarro ha 
estat un dels motius principals per 
fitxar pel CB Igualada”, reconeix el 
jugador, que mai ha jugat a EBA, una 
categoria per sobre de Copa Catalunya. 
“No hi he jugat mai, ja que havia re-
butjat sempre les ofertes que m’ha-
vien arribat. Crec que ara era un mo-
ment únic per fer el salt, perquè em 
fa molta il·lusió poder jugar a l’EBA”.

I és que aquesta temporada ha 
estat la de l’explosió definitiva del juga-
dor. Si sempre ha estat una de les peces 
importants, en aquesta s’ha erigit en 
l’autèntic líder de l’equip, marcant nú-
meros espectaculars que l’han portat 

a ser un dels millors jugadors dels tres 
grups de la categoria, unes dades que 
els igualadins no han deixat passar.

Millor triplista amb un total de 
34/79 (43%)  en 11 partits i segon màxim 
anotador de tota la categoria amb 189 
punts, Germà ha estat el més desta-
cat amb diferència del seu equip, que 
només ha aconseguit una victòria en 
11 partits, una dada que ha pesat molt 
a l’hora de deixar l’equip en una situa-
ció tan compromesa. “Ha sigut molt 
complicat prendre aquesta deci-
sió en un moment així. Tothom sap 
l’estima que tinc per aquest club, on 
vaig començar als cinc anys. En tinc 

29 i fa 22 que hi soc, amb excepció 
de dues temporades, però crec que 
ha arribat el moment de fer aquest 
pas”, explica.

“Aquesta temporada estàvem 
en una dinàmica molt complicada. 
El fet que hagi arribat aquesta ofer-
ta en un moment en què soc el capi-
tà m’ha fet molt complicat decidir i 
m’ho ha fet passar malament. Estic 
molt content per incorporar-me a 
l’Igualada, però molt trist i fotut 
per abandonar aquest club. Aquesta 
és casa meva i sempre ho serà, i les 
meves paraules només poden ser 
d’agraïment. El president i el club 

no m’han posat cap inconvenient 
per sortir i els vull donar les gràci-
es per aquest esforç”, remarca l’es-
corta castellarenc. “He après molt i 
he estat envoltat de gent genial. Ha 
sigut un viatge meravellós”, conclou 
molt emotivament el jugador.

I és que el cognom Germà és 
tota una institució de l’esport de Cas-
tellar, tant en futbol, tenis o bàsquet, 
als quals membres de la seva família 
sempre han estat lligats de manera re-
marcable. L’últim a portar-lo és l’Albert, 
que també es pot elevar a la categoria 
de mite de l’esport castellarenc.  || A. 

SAN ANDRÉS
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La UE Castellar vol iniciar l’any igual que el va acabar: amb victòria. ||A. SAN ANDRÉS

FUTBOL | 2A CATALANA

CLASSIFICAIONS

ESPORTS | 2023

La UE Castellar torna a la 
competició 28 dies després 

Una setmana per tornar a començar

L’arrencada esportiva de l’any ve de la mà del 
futbol i de la UE Castellar, que gairebé un mes 
després tornarà a competir, per intentar man-
tenir la distància al capdavant de la taula.

El líder del subgrup 4A de Segona Cata-
lana visitarà el camp del cuer, la UE Gurb (dis-
sabte, 16:00 h), per arrencar l’any un total de 
28 dies després d’haver disputat l’últim partit 
enfront del Junior (4-0). L’equip, que va enca-
denar la jornada de descans amb les vacances, 
continua entrenant per a fer front al rival més 
dèbil del grup, al qual ja va superar en l’ana-
da per 4-1 en un partit molt solvent i sense cap 
mena de problemes.

Els de Juan Antonio Roldán i Santy Fer-
nández són líder amb tres punts de diferència 
amb el Joanenc, que suma un partit més, i qua-
tre sobre el Berga. Aquest inici d’any, però, serà 
complicat, ja que després de Gurb, l’equip dis-
putarà de nou un Tourmalet on rebrà al Puig-
reig i visitarà Berga i Sant Quirze, tres dels 
equips que lluiten per a situar-se en les tres pri-
meres places que donen dret a jugar la lligueta 
de promoció. De moment, l’equip té dominada 
la situació, però no es pot permetre abaixar la 
guàrdia i està obligat a mantenir el mateix ni-
vell que ha mostrat durant la part final del 2022 
per a aconseguir l’objectiu.  || A.S.A.

Les dates d’aquest 2023 han volgut que el 
futbol -amb un calendari força atapeït- sigui 
l’únic que arrenqui aquesta setmana. A di-
ferència d’altres anys, la resta d’esports ho 
faran el cap de setmana del 14-15 de gener, 
gaudint en la majoria de casos d’una setma-
na més de descans.

En bàsquet, el CB Castellar, ja sense Al-
bert Germà, rebrà la visita del CN Sabadell 
el diumenge 15 al Puigverd (19:00 h), en un 
bon moment per a veure l’estat físic i anímic 
de l’equip, després d’acabar l’any com a cuer.

El FS Farmàcia Catalunya Castellar ar-
rencarà d’una manera semblant al bàsquet, 
rebent al segon classificat, el Rubí, el dissab-
te 14 (18:30 h) al Joaquim Blume. Els de Darío 
Martinez necessiten un cop de timó per a sor-

tir de la zona vermella i no patir a final de tem-
porada. El sènior femení de vòlei rebrà al Vi-
lassar (dissabte 14, 20:30 h) intentant trencar 
la mala ratxa i poder sumar la primera victò-
ria de la temporada, tot i que les de David Fer-
nández tindran al davant al tercer classificat. 
Millor ho tindrà el sènior masculí que dues 
hores abans rebrà al CV Rubí, equip posici-
onat una posició per sota dels de Rafa Corts.

L’HC Castellar visitarà la pista de l’HC 
Sant Just (diumenge, 12:45 h), equip al qual 
va superar per 7-1 en la primera volta. Els de 
Pep Mateo volen treure’s el mal regust de 
boca que els va quedar després de la derro-
ta enfront del Sant Cugat (4-5) a casa, capgi-
rant la situació per a seguir lluitant pel lide-
ratge.  || REDACCIÓ

L’equip femení vol capgirar la situació aquest 2023 i lluitar per salvar la categoria. || 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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El 2022, una agenda cultural intensa 
El 2022 ha deixat a Castellar del Vallès una programació cultural molt variada i intensa, amb el naixement de 
noves associacions, la consolidació d’altres, celebracions i aniversaris, esdeveniments commemoratius i 
reconeixements a persones i associacions, estrenes i tradicions que s’han recuperat, ja del tot, després de la pandèmia

NEUS BALLÚS VA OBRIR LA MOSTRA DE CINEMA DE CASTELLAR  BRAM! 2022
La directora molletana Neus Ballús va inaugurar la 14a edició de la mostra de cinema BRAM! amb ‘Sis dies corrents’, la seva tercera 

pel·lícula. Abans de la projecció de la pel·lícula, la directora va pujar dalt de l’escenari per explicar amb tot detall l’origen del projecte. || Q. P.

CASTELLAR HOMENATJA EL SABADELLENC JOSEP-RAMON BACH
Castellar del Vallès va retre un  homenatge al poeta Josep-Ramon Bach i Núñez. L’Ajun-

tament va lliurar a la família a títol pòstum la Menció Honorària de la Corporació.  ||  Q. P. 

JOAN DAUSÀ, CAP DE CARTELL DE FESTA MAJOR
Joan Dausà va ser un dels grans cap de cartell d’aquesta Festa Major a 

Castellar del Vallès. Va presentar el seu quart disc, ‘Ho tenim tot’.  || Q. P.

42È APLEC DE CASTELLAR VELL
Castellar va recuperar l’Aplec de Castellar Vell, una de les festes populars 

més icòniques, després d’un any suspesa a causa de la pandèmia. || Q. P.

SISENA DIADA CASTELLERA DELS CAPGIRATS
El diumenge 23 d’octubre, els Castellers de Castellar - Capgirats van celebrar la seva sisena Diada Castellera 

oficial. Per aquest motiu, van fer actuació a la plaça de la Fàbrica Nova, amb xocolatada.  || CAPGIRATS

L’ESBART TEATRAL DE CASTELLAR VA PRESENTAR ‘EL RETORN’
L’ETC va estrenar amb èxit ‘El retorn’, una obra que parla de les conseqüències 

de la guerra de Bòsnia. També enguany l’ETC presentava ‘St. Nicholas’. ||  J. M.

EL FEMFESTIVAL ARRIBA SENSE RESTRICCIONS A LA SEGONA EDICIÓ
Sara Roy, Mariona Roca i Mireia Sans, Paula Peso, Andre Motis i Suu (a la fotografia) van omplir Castellar de fans a la 

segona edició del FemFestival, aquesta vegada, sense mascareta ni restriccions per ballar.  ||  Q. P.
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Teresa Font, Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts 
La muntadora 
castellarenca rep la 
distinció, que també 
recau en 32 entitats 
i personalitats més

DISTINCIÓ | CINEMA

El Consell de Ministres va aprovar, 
el 27 de desembre passat, la con-
cessió de la Medalla d’Or al Mèrit 
en les Belles Arts a la muntadora 
castellarenca Teresa Font.

En total, s’ha decidit concedir 
33 Medalles d’Or al Mèrit en les Be-
lles Arts aquest 2022, un mèrit que 
atorga el govern espanyol a diverses 
personalitats i entitats. La darrera 
setmana del mes de desembre del 
2022 es va fer pública la notícia que 

  Marina Antúnez

Font també forma part dels guar-
donats i guardonades.

A Teresa Font, se li ha valo-
rat la seva tasca com a muntadora 
reconeguda en el món del cinema, 
amb dos Goya, un al millor muntat-
ge per Días contados (1994), d’Ima-
nol Uribe, i, l’altre, per Dolor y gloria 
(2019), de Pedro Almodóvar.

Aquest any passat, Font va 
presentar al BRAM! una de les 
seves darreres feines, amb El sus-
tituto, del director Òscar Aibar. 
També ha estat la muntadora de 
l’exitosa pel·lícula de Pedro Al-
modóvar Madres paralelas, prota-
gonitzada per Penélope Cruz, Mi-
lena Smit, Israel Elejalde, Aitana 
Sánchez-Gijón, Rossy de Palma i 
Julieta Serrano, entre altres ac-
trius i actors.

Font també és membre de 
l’Acadèmia de Hollywood des del 
2019, la prestigiosa institució ci-La muntadora Teresa Font, conversant amb el ministre Miquel Iceta.  || CEDIDA

nematogràfica que atorga els 
Oscar. A més, acumula més de 
40 anys d’experiència professi-
onal, prop de 80 pel·lícules, vuit 
nominacions als Premis Goya i 
nombrosos guardons.

A la Medalla d’Or al Mèrit en 
les Belles Arts també han estat 
guardonats l’actriu Carme Elias, 
el promotor musical Gay Merca-
der, el Taller de Músics, el pintor 
Augusto Ferrer-Dalmau i l’actor i 
director Mario Gas. 

La decisió del Consell de Mi-
nistres és a partir de la proposta 
del ministre de Cultura i Esport, 
Miquel Iceta. La medalla distin-
geix persones i entitats que hagin 
destacat en el camp de la creació 
artística i cultural o que hagin 
promogut el foment, el desenvolu-
pament i la difusió de l’art i la cul-
tura o la conservació del patrimo-
ni artístic.  

Fins al 21 de gener de 2023 es 
podrà veure l’exposició A reveure 
de la il·lustradora  castellarenca 
Maria Losada al Centre d’Estudis 
de Castellar - Arxiu d’Història. La 
mostra inclou diverses obres de 
l’artista, sobretot creades amb la 

Il·lustracions de Maria Losada a la mostra ‘A reveure’

L’exposició recull 
obres de l’artista 
castellarenca i es 
pot visitar al Centre 
d’Estudis Castellar

  M. A.

EXPOSICIÓ | CECV-AH

Maria Losada explica un dels quadres de la seva exposició ‘A reveure’. || M. A.

tècnica del grafit, llapis de colors, 
i també obres digitals. “Algunes 
de les il·lustracions són encàr-
recs o textos que m’han agradat i 
dels quals he creat il·lustracions 
noves”, explica Losada. 

Amb aquest recull de frag-
ments emotius, l’artista crea “il-
lustracions amb molta càrrega 
emotiva”. L’exposició es divideix 
amb obra de grafit i llapis i obra 
digital. Aquesta part, a la d’obra 
digital, “he fet una reinterpre-
tació del conte de la Caputxeta 
Vermella”. 

Losada afegeix que “m’agra-
da explorar contes clàssics re-
interpretant-los, i també les 
noves històries”. 

Amb motiu de La Marató de 

TV3, el dia de la inauguració es va 
realitzar un taller de gravat amb 
tubercles i goma EVA. L’artista 
Losada va  donar les instruccions 
perquè cada participant explorés 
les seves possibilitats artístiques. 

Maria Losada és graduada 
en art i disseny a l’Escola Mas-
sana de Barcelona, especialitza-
da en art contemporani. També 
és museòloga i gestora del patri-
moni, a més d’il·lustradora. Té un 
màster en gestió del patrimoni i 
museologia i el cicle superior d’il-
lustració. Actualment, està rea-
litzant un postgrau d’il·lustració 
infantil i juvenil.

Els horaris de l’exposició A 
reveure són els dimarts, de 10 h a 13 
h, i els divendres, de 16 h a 20 h. 
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El grup de teatre Xixarel·lo, que funci-
ona com una secció del Casal Catalu-
nya, va representar els dies 16, 23 i 28 
de desembre, una adaptació de Els Pas-
torets de J. M. Folch i Torres.

La proposta va tenir molt bona 
acollida i és per aquest motiu que la 
tercera de les representacions, que 
en principi no estava prevista, es va 
sumar a les altres dues programades 
per poder atendre la demanda. “Hem 
tingut més èxit del que esperàvem”, 
manifestava Carles Gutés, director 
del grup Xixarel·lo. La sala s’ha om-
plert a cada representació, tenint en 
compte que l’aforament màxim és de 
100 persones.

La proposta teatral tenia com a 
punt de partida el text clàssic de J. M. 
Folch i Torres, “però a l’original l’obra 
dura més de dues hores i hi apareix 
molta gent i canalla”, comenta Gutés. 
Així que ell mateix va fer una adapta-
ció del text, per escurçar-lo i fer-lo apte 
per al grup.

En aquest sentit, l’obra comen-
ça al pròleg, on l’àvia va explicant mo-

ments de la història, “de com va venir 
Jesús, del que va passar, de com va 
aparèixer l’àngel”, afegeix el direc-
tor. A la proposta del Casal Catalunya, 
cada cop que l’àvia parla d’un moment 
concret de Els Pastorets, els actors i 
actrius representen l’escena. “Divi-
dim l’escenari en dos, una part és 
la masia i, l’altra, les escenes que es 
van representant”. 

L’escenografia i decorats del 
muntatge són força senzills, “però 
en canvi està molt ben treballat el 
vestuari i maquillatge”, que va a càr-
rec de les mateixes persones que for-
men part del grup de teatre. 

Pel que fa al repartiment de per-
sonatges, aquest ha anat a càrrec del 
director, “tot i que he procurat no dei-
xar-me ningú, que hi surti tothom”. 
En aquest sentit, el grup Xixarel·lo està 
format per les persones que s’apun-
ten durant el curs a la secció de tea-
tre. “L’únic que tinc 14 o 15 dones i 
només 4 o 5 homes, i a vegades això 
ho fa complicat...!”. 

El grup ja prepara un espectacles 
per al juny. Com l’any passat, la idea és 
oferir un xou on càpiga des de la mími-
ca, la poesia, el teatre i la música.  

El Casal Catalunya desperta ‘Els Pastorets’

Actors i actrius del grup Xixarel·lo, a la representació d’‘Els Pastorets’ que es va poder veure aquestes festes. ||  CEDIDA

El grup Xixarel·lo va representar una adaptació de ‘Els Pastorets’ els dies 16, 23 i 28 de desembre, amb molt èxit

  Marina Antúnez

MÚSICAL | ESPAIART

Èxit d’‘El 
nou conte 
de Nadal’
Amb les veus d’El Cor de la Nit, el Cor 
Lúa i Eternity, amb narració de Júlia 
Barragán, acompanyament al piano 
d’Adrià Aguilera i percussió d’Ori-
ol Sabaté, i dirigit per Sònia Gatell, 
l’espectacle El nou conte de Nadal de 
Charles Dickens va exhaurir localitats 
en les dues sessions representades 
a la Sala de Petit Format el 30 de de-

sembre passat. Les corals d’Espaiart, 
formades exclusivament per veus fe-
menines, van interpretar les cançons 
cosint tot de colors diferents amb la 
fusió de les veus entre les més petites 
(El Cor de la Nit), les joves (Cor Lúa) i 
les adultes (Eternity), mentre Adrià 
Aguilera al piano i Oriol Sabaté a la  
percussió acompanyaven delicada-
ment cada melodia. Tot això passava 
entre la narració de Júlia Barragán, 
que amb el personatge Fan, neta del 
garrepa Scrooge, explicava la histò-
ria que la seva mare li explicava cada 
Nadal. A l’escenari, es van viure mo-
ments màgics i bonics per la gran aco-
llida del públic que escoltava emocio-
nat tot el que floria a l’escenari. Cançó 
rere cançó, història rere història, un Un moment de l’espectacle ‘El nou conte de Nadal’ de Dickens. || ESPAIART

nou conte s’explicava per acaronar 
de nou el sentiment de família, amis-
tat, superació i generositat de les co-
rals d’Espaiart. 

El Conte de Nadal de Dickens 
explica la història del senyor Scroo-
ge, un vell garrepa i malhumorat que 
viu reclòs en un món solitari d’odi i 
menyspreu fins al moment 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 feli-
citat i el bé en el present i quin futur 
de solitud li espera. Finalment, però, 
l’esperit de Nadal aconsegueix impo-
sar-se arreu.   ||  REDACCIÓ
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Si a Castellar del Vallès hi ha un 
esdeveniment que, des de fa tres 
anys, ha anat incrementant el nom-
bre de visitants, aquest és El Bosc 
Màgic del Pare Noel organitzat per 
Can Juliana. 

En aquesta tercera edició, la 
cita nadalenca ha comptat amb 
prop de 16.000 inscripcions, su-
mant-hi els infants i els adults. “Es 
tracta d’una activitat familiar, 
en què no només venen els pares 
sinó també els avis i els tiets”, diu 

Prop de 16.000 persones han vist 
El Bosc Màgic del Pare Noel
Can Juliana s’ha convertit en un escenari privilegiat d’aquestes 
festes, amb un recorregut màgic pensat per al públic familiar

El Pare Noel va rebre els infants al Bosc Màgic del Pare Noel de Can Juliana. || CEDIDA

Raquel Ligero, una de les responsa-
bles de l’organització.

El Bosc Màgic del Pare Noel va 
obrir portes el 25 de novembre i va 
seguir obert, cada dia, fins al 23 de 
desembre. “De fet, vam haver d’am-
pliar dates perquè en una hora ja 
s’havien esgotat les entrades”. Per 
tant, en aquest sentit, al principi al 
novembre no estava previst comen-
çar tan aviat.

Tot va començar fa tres anys, 
“quan vam rebre una carta del 
Pare Noel, ens deia que volia venir 
uns dies”. I així va ser com es va 
instal·lar a Can Juliana, acompa-

  Marina Antúnez

nyat d’uns elfs. “Alguns dels seus 
ajudants venen de Lapònia per 
ajudar el Pare Noel aquests dies”.

Al bosc, hi ha un itinerari on 
podem trobar aquests elfs, les seves 
cases, que ensenyen als visitants. 
“Al llarg del recorregut veiem elfs 
que posen nom als regals, cons-
trueixen un rellotge, fan pocions 
al laboratori màgic”, afegeix Lige-
ro. També, al camí, els infants tenen 
l’oportunitat de realitzar un taller, 
“que consistia a fer una gorra na-
dalenca amb orelles d’elf”. 

Cap a la part final de l’itinera-
ri, s’arriba al refugi del Pare Noel, 
“on ell mateix rep els infants, re-
cull les seves cartes i parla amb 
ells”. I al final de tot del recorregut 
hi ha un racó dels desitjos i una sor-
presa, “un bosc de tions”. 

Al Bosc Màgic del Pare Noel ve 
gent d’arreu, de Castellar, de Man-
resa, d’Olesa, de Barcelona, i fins i 
tot de Mallorca i d’Andorra. “Hi ha 
gent que, a l’estiu, ja ens escriu 
per assegurar-se que hi haurà 
bosc màgic per venir”. 

L’organització reconeix que 
“ens sap greu que no podem donar 
resposta a tota la demanda que 
tenim, a veure si l’any que ve 
podem ampliar dates”. L’objec-
tiu del Bosc Màgic del Pare Noel 
és compartir la màgia, i comple-
tar-se amb les tradicions del tió i 
els Reis.  

CAN JULIANA | NADAL

Diverses entitats i associacions de Castellar del Vallès van celebrar, du-
rant els dies de Nadal, els tradicionals quintos. La Penya Solera Barce-
lonista, també Vilabarrakes, els Capgirats - Castellers de Castellar, l’Es-
plai Sargantana, L’Alcavot i  encara alguna altra entitat o particular, van 
tornar cantar números gràcies als divertits i originals lloros, i les guixes 
van tornar a omplir cartrons i cartrons d’afortunats castellarencs. A la 
imatge, el quinto dels Capgirats a la Sala Blava.   || M. ANTÚNEZ

TRADICIONS | JOCS

La tradició del quinto, molt celebrada

Enguany, el Pessebre Vivent de Sant Feliu del Racó ha comptat amb un 
total de 1.735 visitants, una xifra superior a l’any 2021, que en van ser 
1.550. Aquest cop, una posada en escena amb 140 figurants i l’estrena 
de nou vestuari i d’algunes escenes han estat molt ben valorades per 
totes les persones que han tingut ocasió de veure el Pessebre Vivent. 

Sobretot, la concentració més elevada de visitants es va fer notar 
el diumenge 26 de desembre, amb més de 1.000 persones a la cua, que 
també era inclusiva, com en altres edicions. També hi va haver un gran 
nombre de visitants el dia 18 de desembre, també amb el Pessebre Vi-
vent programat.    || M. ANTÚNEZ

SANT FELIU DEL RACÓ | PESSEBRE

1.735 visitants al Pessebre Vivent 
2022 de Sant Feliu del Racó
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 05 al 15 de gener de 2023

DIJOUS 5
De 10 a 14 h - PROPOSTA
Aquest Nadal fes d’amic invisible, 
dona sang!
Apunta’t a https://donarsang.gen-
cat.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.cas-
tellarvalles.cat/cavalcada
Organització: Grup Il·lusió i Ajuntament
Hi col·labora: ADF i Bombers Voluntaris 
de Castellar i Colònies i Esplai Xiribec

DISSABTE 7
21 h – MÚSICA
Concert de Maribel Lara
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

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

12 h – PROPOSTA
Vermut swing
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural, 
SonaSwing i Swingcopats

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

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

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

DIMECRES 11
9.30 h - PROPOSTA
Caminada saludable: 
Camina i fes salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

DIJOUS 12
19 h -  PROPOSTA
Club de lectura de novel·la Les in-
vasions subtils: 
Nosaltres després
Tertúlia amb Joana Zoyo al voltant 
d’aquest llibre de Sílvia Soler
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort

20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Cafè-teatre amb el 
Quartet Microrelatista
Pere Herrero, Beatriz Díaz, Ariadna 
Herrero i Miguelángel Flores. 
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIVENDRES 13
20.30 h – CINEMA
Cinefòrum: Una historia de amor 
y deseo
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

21 h – MÚSICA
Concert de Kokopelli
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 14
11.30 h – FAMILIAR
Once Upon a Time
A càrrec d’Idiomes Castellar
Ludoteca Municipal Les 3 Moreres
Organització: Biblioteca Municipal 
Antoni Tort, Ludoteca Municipal Les 
3 Moreres i Idiomes Castellar 

22 h – MÚSICA
Concert de Rodney Homar
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

DIUMENGE 15
16 h - CINEMA
Diumenge d’estrena: Avatar
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

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

19.15 h – CINEMA
Diumenge d’estrena: 
Avatar. El sentido del agua
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Cinema: ‘El menú’
Diumenge 8 · 19 h · Auditori Municipal

L’Auditori Municipal Miquel Pont estre-
na ‘El menú’, diumenge, a les 19 hores. 
Es tracta d’una pel·lícula americana diri-
gida per Mark Mylod. A l’argument, una 
parella jove viatja a una de les destinaci-
ons més exclusives del món per sopar en 
un restaurant que ofereix una experièn-
cia culinària única. Tot i això, el xef ha pre-
parat un ingredient secret que tindrà un 
resultat sorprenent en els dos enamo-
rats. Aquest film ha estat nominada amb 
el Globus d’Or a millor actriu i actor de co-
mèdia musical i el Satellite Awards a mi-
llor actor de comèdia.

Exposició ‘Òxid i memòria’, d’Àngel Manzano
Fins al 12 de gener del 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 dissab-
tes, 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
Exposició de bibliografia en commemoració de la memòria de les víctimes de l’Holo-
caust i per la pau
Fins al 4 de febrer, en horari d’obertura de la biblioteca
Organització: Diputació de Barcelona i Biblioteca Municipal Antoni Tort
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya

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

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

60.000 
visites web mensuals
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 06 YANGÜELA 
DISSABTE 07 CASANOVAS 
DIUMENGE 08 CASTELLAR 
DILLUNS 09 PERMANYER 
DIMARTS 10 CATALUNYA 
DIMECRES 11 VALLÈS 
DIJOUS 12 EUROPA 
DIVENDRES 13 BONAVISTA 
DISSABTE 14 LLUCH 
DIUMENGE 15 YANGÜELA 

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

“Compra menys, escull bé i fes-ho tu mateix.”
Vivienne Westwood

@descobrintcastellar @tsegui @josep.serra55
L’església i la Mola Pessebres de Castellar 2022 De Sant Llorenç a Castell de Pera

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

El 1965, els Reis d’Orient van visitar Castellar del Vallès, com cada any des de temps immemori-
als, i van fer el seu discurs tradicional a l’Ajuntament d’aleshores, al carrer Major. A la fotografia, 
els Reis saluden la nombrosa multitud que s’havia reunit davant la casa consistorial per veure’ls. 
|| AUTOR: DESCONEGUT /  TEXT: CENTRE D’ESTUDIS -ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Els Reis d’Orient, el 1965

penúltima

17/12/2022     
Miame Bono Flores · 66 anys
20/12/2022   
Antonio Sánchez Garris · 84 anys
20/12/2022
José Granero Sánchez · 90 anys
21/12/2022     
José Morillo González · 68 anys
22/12/2022  
Rafaela González Morales · 82 anys
24/12/2022
Domingo Ligero Nuñez · 86 anys
25/12/2022
Francisco Bermudez Martos · 54 anys
28/12/2022
Francesc Ferrer Caixach · 93 anys
28/12/2022 
Amelia Hernández Löpez · 84 anys
29/12/2022 
Maria García Martín · 83 anys
30/12/2022    
Teodora Silva Vidigal · 85 anys
30/12/2022    
Matilde Arqués Ases · 72 anys
01/01/2023 
Carme Matencio Coma ·  87 anys

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

Oriol Amat/CalBruc

Estic molt content 
perquè ja puc treballar 
del que m’agrada

Productor musical i artista

C
E

D
ID

A
Encara no ha complert els 18 anys i ja compta amb 
diversos projectes produïts per ell mateix i que es 
poden sentir a les plataformes digitals, té el seu propi 
estudi (CalBruc) i està associat amb Vaina Records

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Extravertit i original
Un defecte que no pots dominar?
No suporto que em menteixin
Un color?
Verd
Quin plat t’agrada més?
La vedella amb bolets
Un lloc?
El bosc i un estudi de música
Un llibre?
‘Espanya en guerra’, d’Albert Pla
Una pel·lícula?
Totes les de ‘Pirates del Carib’
Una cançó?
“Urras”, d’Adala
Un artista?
Els Beatles
Un racó de Castellar?
L’Era d’en Petasques
Un desig?
Que canviem una mica la forma de viure

”

“

· Encara no tens 18 anys i ja tre-
balles com a productor musical.
Vaig començar a fer música molt 
jove, sí, amb un productor de Cas-
tellar del Vallès que es diu Macaco. 
Després, em vaig posar a estudiar 
el grau mitjà d’imatge i so al CTS 
(Centre de Formació Creatiu i Tèc-
nic de Sabadell). Ara l’estic acabant. 
I m’agradaria seguir amb el grau su-
perior de so. Estic molt content per-
què ja puc treballar del que m’agra-
da, i cada vegada en sé més.

· I pel que fa a la pràctica, on has 
començat a treballar en so?
Estic fent pràctiques al millor estu-
di de so de Catalunya, que és l’estudi 
Medusa, de Manu Guix. L’oportunitat 
va sorgir perquè, a l’estiu, vaig tru-
car per anar-hi a fer uns màsters, és 
a dir, finalitzar unes cançons. I vaig 

preguntar si feien pràctiques. Vaig 
donar el meu currículum i em van 
agafar, per aptituds meves de forma-
ció de so. I m’hi estic tot aquest curs. 

· Estàs en actiu?
Estic treballant en un estudi de gra-
vació de Sabadell que es diu Vaina 
Records. Som socis, allà faig les gra-
vacions. Jo tinc el meu estudi a Cas-
tellar del Vallès, que es diu CalBruc, 
que és també el meu nom artístic. 
Amb Vaina Records fem projectes 
per a Warner Bros i Sony, jo els ajudo.

· D’on et ve la fal·lera per la pro-
ducció musical i la música?
Des de molt petit, ja vaig començar 
tocant el violoncel a l’Artcàdia. Des-
prés, el vaig deixar però vaig seguir 
molt vinculat a la música. A més, el 
meu pare era bateria i jo toco percus-
sió i una mica de guitarra. 

· Quin estil de música fas?

Faig rap i hip -hop en català. També 
he fet alguna cosa pop però, bàsica-
ment, hip-hop. Els meus referents 
principals són Adala i el Senyor Oca, 
i em diuen que la meva música els re-
corda. De moment, m’ho estic pro-
duint tot jo, també he fet videoclips i 
tot això. No em plantejo entrar enca-
ra a cap discogràfica perquè m’agra-
da fer-ho a la meva manera.No hi he 
pensat, en això, la veritat.

· Sempre actues i produeixes sol?
No sempre, també tinc amics col-
laboradors. Per exemple, el Maca-
co que abans em feia la producció, 
i també he cantat amb Aina Mèri-
da, de Castellar. Però quasi tot ho 
he fet sempre tot sol. En els dos úl-
tims temes que he fet sí que he col-
laborat amb Marçal Pàmies, també 
de Castellar, que és violinista d’or-
questra. Ah, i també tinc un amic 
que es diu Martí que toca el saxo i 
fem col·laboracions. 

· Quines característiques té, la 
teva música?
És molt instrumental. També 
canto però, per exemple, cap a 
l’estiu trauré un disc que és només 
instrumental, d’un gènere que es 
diu low-fi, és música relaxant i molt 
experimental. 

· De què parlen, les teves lletres?
Parlen molt de sentiments, de coses 
que he viscut i de com em sento. Ara, 
per exemple, estic fent una cançó de 
salut mental per a una cursa que es 
farà a Sabadell per la salut mental 
dels joves, és un encàrrec. Fa uns 
anys, va començar-me a interessar 
escriure i per això vaig començar a 
rapejar les meves lletres. 

· Parla’ns del disc ‘Refugi’.
És un disc amb dos temes, per tant, 
quasi diríem que és un minidisc [riu]. 
Parlo de com em sento, és molt sen-
timental. Hi ha una cançó que es diu 

“No és bo”, que parla sobre com em 
tanco amb mi mateix, dic que la gent 
no s’hauria de complicar, però jo soc 
el primer que em tanco. Parlo amb 
la llàgrima a la cara. A l’altra cançó, 
“Trenquem el gel”, parlo de sortir al 
carrer i estar amb la teva gent, vull 
sortir del meu tancament personal. 

· Per què tries com a llengua el 
català, per rapejar?
El primer tema que vaig fer no era 
del tot en català, també hi havia 
algun tros en castellà, perquè també 
els meus referents eren en aquesta 
llengua. Però ja a partir del segon 
treball vaig decidir que havia de par-
lar en català perquè és la meva llen-
gua materna.

· On podem sentir i seguir els 
teus temes?
Doncs a totes les plataformes digi-
tals, per exemple, Apple Music, Spo-
tify o YouTube. 

 Marina Antúnez


