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Setmanari d’informació local

Els blanc-i-vermells van vestir de blau al camp del Gurb i van golejar.|| ASA

La UE Castellar, 
encara més líder (1-5)

2A CATALANA  | P14

Entra en vigor 
la normativa per 
regular l’ús del 
patinet elèctric

L’ordenança serà efectiva a partir del 
20 de gener i contempla  sancions que 
poden anar dels 100 als 500 euros

VIA PÚBLICA | P03

ELS REIS DE CASTELLAR  ||  Una cavalcada multitudinària va emocionar i va fer vibrar petits i grans dijous passat durant 
la nit de Reis. A la imatge, un infant saluda els Reis al seu pas pels carrers de la vila. || Q. PASCUAL ACTUALITAT | P 02
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tema de la setmana nit de reis

Una cavalcada multitudinària 

Ses Majestats saludant els castellarencs i castellarenques a la plaça d’El Mirador després de rebre les claus que obren totes les portes de la vila. || Q. PASCUAL

Una de les participants a la desfilada. || Q. PASCUAL Els tres Reis fent l’adoració al pessebre de Colònies i Esplai Xiribec. || Q. PASCUAL

Com mana la tradició, no hi ha caval-
cada de Reis sense aquell fred que fa 
caliu perquè ens empeny a buscar l’ai-
xopluc de les persones que tenim ben 
a prop i que més ens estimem, i que 
ens acompanyen en la nit més màgi-
ca i emocionant de l’any, sobretot, per 
als ciutadans més petits. El cert és que 
els Reis d’Orient fa dies que voltaven 
per Castellar. Es van allotjar al Palau 
Reial, instal·lat a la casa consistori-
al, amb la comitiva i les Ambaixado-
res, que des de l’1 de gener van rebre 
les cartes dels veïns i veïnes de la vila 
per a Ses Majestats. Les ambaixado-
res van rebre 1.350 visites –els dies 1 i 
2 de gener– i els Reis, 2.870 durant la 
seva estada al Palau Reial –els dies 3 
i 4 de gener.

Però la cita inexcusable i obliga-
da sempre és a peu de carrer, per en-
tregar les cartes de darrera hora i per 
acomiadar Melcior, Gaspar i Baltasar 
abans d’arromangar-se en una nit en 
què van treballar fins a trenc d’alba. 
Enguany, el primer any sense masca-
reta i sense restriccions des de l’esclat 
de la pandèmia, amb els somriures a 
flor de pell, els castellarencs i caste-
llarenques van omplir els carrers en 
tots els trams del recorregut, des de 
l’Espai Tolrà fins a la plaça d’El Mi-
rador. A la plaça Calissó la cavalcada 
va transcórrer en silenci, per ser ac-
cessible a tots els col·lectius. 

En aquesta 48a cavalcada –amb 
el suport impagable de Grup Il·lusió, 
dels voluntaris i de l’Ajuntament– 
han tornat les Carboneres i els Bom-
bers Voluntaris, el Serna tot animant 
el públic, el servei d’ambulàncies i la 
Banda de Música i les Majorettes, la 
comitiva d’estels, els Carters o l’Am-
baixador, entre altres participants. I 
evidentment les estrelles de la nit: les 
carrosses de Melcior, de rigorós blau, 
Gaspar, amb el groc com estendard, 
i Baltasar, d’un vermell tirant al bor-
deus dels Capgirats, els castellers de 
Castellar.

Durant la cavalcada els tres reis 
van explicar a L’Actual que el seu ves-
tuari s’havia personalitzat per a l’oca-
sió amb motius daurats, alguna joia i 
bufandes per resistir les baixes tem-
peratures. A més, van agrair la bona 
rebuda per part de la ciutadania tant a 
la cavalcada com al campament reial. 
També van detallar que abans de tre-
ballar de valent durant la nit de Reis 
soparien bròcoli, peix i alguna frui-
ta, perquè esperaven que a les llars 
de Castellar els deixessin “dolços, 
torrons i galetes de xocolata”, va dir 
Gaspar. Els petits ambaixadors que 
van acompanyar Ses Majestats a les 
carrosses van esforçar-se per omplir 
de somriures i de confeti els carrers 
de la vila amb professionalitat i també 
amb molta il·lusió, i amb la responsa-
bilitat de ser els ajudants de Melcior, 
Gaspar i Baltasar en un moment tan 
important. Els caramels, enguany, es 
van reservar per a la carrossa de les 

Melcior, Gaspar i Baltasar protagonitzen la desfilada per Castellar amb els somriures a flor de pell dels castellarencs

 Rocío Gómez

Ambaixadores, i també es van repar-
tir crispetes en una carrossa especial 
que incloïa una pantalla gegant que re-
transmetia l’esdeveniment. Jocs per 
a la Switch, llibres i còmics, una gui-
tarra elèctrica, un ukulele, un karao-
ke o un casc per al patinet són alguns 
dels regals que infants com la Bruna, 
el Ferriol, l’Hèctor, la Maria i la Que-
ralt van apuntar que havien dema-
nat als tres reis. I que anirien a dor-

mir ben d’hora després de preparar 
el ressopó per als convidats. 

Com és habitual, després del re-
corregut a les carrosses, els tres mags 
van apropar-se al pessebre de Colò-
nies i Esplai Xiribec per a l’adoració, 
un ritual que aquest 2023 arriba a la 
35a edició. Tot seguit, els Reis d’Orient 
van travessar una passarel·la verme-
lla, esperonats per centenars de cas-
tellarencs i castellarencs, que a banda 

i banda de la cinta, van aclamar-los a 
la plaça Major i en el curt camí cap a 
la plaça d’El Mirador. Allà, de mans 
de l’alcalde, Ignasi Giménez, els tres 
il·lustres mags van rebre la clau mà-
gica per accedir a totes les cases de 
Castellar. Melcior, el portaveu dels 
Reis d’Orient –amb el suport d’un in-
tèrpret de llengua de signes– va dema-
nar que els infants anessin a dormir 
tan aviat com fos possible, va agrair 

la rebuda de tots els castellarencs i 
castellarenques, i va tenir un emo-
tiu record per a les famílies d’Ucraï-
na, que viuen una situació molt més 
que complicada. Justament, és per 
això que va recordar als vilatans la 
importància de gaudir de la família 
i els amics, d’estimar-los i esprémer 
els bons moments, perquè la màgia 
d’aquesta nit ens acompanyi durant 
tot l’any. 
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La regulació de l’ús de bicicletes, pa-
tinets elèctrics i altres vehicles de 
mobilitat personal (VMP) és la nove-
tat principal de la nova ordenança de 
mobilitat de Castellar del Vallès, que 
entrarà en vigor el divendres 20 de 
gener. L’impuls d’una mobilitat sos-
tenible en el marc del compromís de 
l’administració i la ciutadania amb 
la transició ecològica i la lluita con-
tra el canvi climàtic, posar fi a l’he-
gemonia del vehicle a l’espai urbà i 
recuperar així l’espai públic per als 
vianants són els objectiu principals 
de la nova ordenança de mobilitat. 

El nou text aposta per la paci-
ficació i la convivència a l’espai pú-
blic dels diferents tipus de vehicles i 
vianants i, en aquest sentit, “és clau 
la incorporació a la normativa de 
quin ha de ser el comportament 
d’aquests VMP per garantir-ne 
l’encaix en la mobilitat de la vila 
i, alhora, afavorir una mobilitat 
més sostenible”, tal com reconeix  
el tinent d’alcalde de Territori i Sos-
tenibilitat, Pepe González.

Així, l’ordenança indica que els 
VMP, és a dir, tots aquells que són 
monoplaça d’una o més rodes pro-
pulsats per un motor elèctric (com 
ara patinets elèctrics, segway, hover-
boards o monocicles elèctrics) i que 
poden tenir una velocitat d’entre 6 i 
25 km/h, han de circular obligatòria-
ment per la calçada, com la resta de 
vehicles, sense superar els 25 km/h. 
Per tant, no poden anar per la vorera 
ni pels passos de vianants. A més, la 
normativa també indica que, en cas 
que circulin per espais compartits 
amb els vianants, com ara parcs pú-
blics, àrees de vianants o carrers de 
plataforma única, ho hauran de fer 

Una dona circulant amb patinet elèctric. || ARXIU

  Redacció

La nova regulació, 
que entra en vigor 
el dia 20, aposta per 
la convivència entre 
vehicles i vianants

Normativa per a l’ús del patinet elèctric

respectant la preferència de pas dels 
vianants i adequant la seva velocitat 
a la de les persones.

De la nova ordenança també 
destaca que bicicletes i VMP no es 
podran conduir utilitzant el telèfon 
mòbil o portant auriculars. També 
estaran obligats a sotmetre’s a testos 
policials per comprovar si els con-
ductors condueixen sota els efectes 
de l’alcohol o d’estupefaents.

Per a l’ús d’aquests vehicles no 
és necessària cap tipus d’autoritza-
ció administrativa, carnet o assegu-
rança obligatòria, i que tampoc s’es-
tableix edat mínima per utilitzar-los, 
però, en cas que un menor de 18 anys 
cometi una infracció conduint-los els 
pares o tutors legals hauran de res-
pondre solidàriament per ell.

només una persona per vehicle

En el cas dels patinets elèctrics i al-
tres VMP només podran circular 
amb una sola persona, serà obliga-
tori l’ús del casc i quan es condueixin 
de nit hauran d’estar equipats amb 
llums i timbre, i la persona conduc-

tora haurà de dur roba reflectant. 
 Una altra de les novetats im-

portants és que les bicicletes podran 
transportar càrrega, persones i mas-
cotes mitjançant l’ús de remolcs ho-
mologats. Quan el conductor sigui 
major d’edat també podrà transpor-
tar menors de 7 anys amb una cadi-
reta addicional homologada.

En el cas de les bicicletes els 
menors de 16 anys hauran de por-
tar casc necessàriament en tots 
els casos. Per als majors de 16 anys, 
l’ús del casc en vies urbanes només 
és recomanable però no obligatori.

D’altra banda, pel que fa als ve-
hicles considerats com a joguines 
(patinets no elèctrics, patins o mo-
nopatins) no podran circular per la 
calçada i sí que ho podran fer per la 
vorera, els carrils bici, els carrers 
de plataforma única i les àrees de 
vianants, respectant sempre el pas 
a peu de les persones i allunyats de 
les façanes per evitar ensurts i ac-
cidents.

La nova normativa també esta-
bleix els límits de velocitat permesos 

segons la tipologia de les vies públi-
ques que s’utilitzin. Així, el límit ge-
nèric de velocitat a 30 quilòmetres 
per hora serà aplicable a totes les 
vies urbanes a excepció de les ron-
des de Llevant i de Tolosa i els car-
rers de la Garrotxa i del Bages, situ-
ats al Pla de la Bruguera, on el límit 
és de 50 quilòmetres per hora. Pel 
que fa a les carreteres, la velocitat 
màxima permesa serà la que senya-
litzi l’administració titular de la via.

En canvi, als carrers de plata-
forma única, on conviuen vianants, 
bicicletes, VMP i trànsit motoritzat, 
la limitació de velocitat serà de 20 
km/h. En relació amb els espais no 
motoritzats, com ara les àrees de vi-
anants, la velocitat màxima perme-
sa és de 10 km/h. Quan en aquestes 
àrees s’autoritzi de forma excepcio-
nal la circulació de vehicles, aquests 
no podran sobrepassar aquesta velo-
citat i en tot moment hauran d’adap-
tar-se a la del pas dels vianants.

+ TRANSPORT PÚBLIC

Prohibit el patinet 
elèctric al bus des 
de l’1 de febrer

Enguany, a partir de l’1 de febrer 
estarà prohibida l’entrada de 
patinets elèctrics als transports 
públics. La durada d’aquesta 
prohibició serà, com a mínim, de 
sis mesos. La mesura s’aplicarà al 
metro, als autobusos, als tramvies, 
a Rodalies Renfe i als Ferrocarrils de 
la Generalitat. La decisió d’aplicar 
aquesta prohibició, anunciada ja a 
mitjans de desembre passat, s’ha 
fet a instàncies de l’Autoritat del 
Transport Metropolità (ATM) i que 
respon a la preocupació mostrada 
pels diversos operadors arran de 
l’incendi d’un patinet elèctric a l’in-
terior d’un vagó dels FGC  a  Sant Boi 
de Llobregat a causa d’un problema 
amb les bateries d’aquest estri, 
altament inflamables. En l’incendi, 
tres persones van resultar ferides. 
El reescalfament de les bateries 
del patinet va causar l’incendi a 
l’interior del comboi. El foc va obligar 
a aturar la circulació del tren i a 
evacuar-ne els passatgers. Aquest 
hauria estat el primer incident 
d’aquestes característiques que 
hi ha hagut al transport públic a 
Espanya. De tota manera,  l’incendi 
o l’explosió de bateries de patinets 
també ha provocat nombrosos  focs 
en habitatges.

La idea del govern és que du-
rant els sis mesos de la prohibi-
ció s’acabi d’enllestir un reglament 
definitiu sobre la qüestió que po-
dria deixar com a definitiva aques-
ta prohibició. La decisió de l’ATM té 
el precedent de Londres, que pro-
hibeix l’entrada de vehicles de mo-
bilitat personal des del desembre 
de l’any passat. Dues explosions al 
metro de la ciutat per defectes a la 
bateria de liti dels patinets van cau-
sar diversos ferits per inhalació de 
fum.  || REDACCIÓ

Es preveuen 

sancions amb 

multes que poden 

anar dels 100 als 

500 euros 

Finalment, també estableix 
un règim d’infraccions i sancions, 
tipificades en tres categories: les 
lleus, que poden comportar multes 
de fins a 100 euros; les greus, amb 
multes de 101 a 200 euros i les molt 
greus, que poden suposar multes 
de 201 a 500 euros. No hi són inclo-
ses les infraccions que ja siguin ob-
jecte de quantificació específica a 
la normativa general vigent en ma-
tèria de trànsit.

En les properes setmanes 
l’Ajuntament impulsarà una cam-
panya informativa per tal de donar 
a conèixer els aspectes més desta-
cats de l’ordenança de mobilitat.

mobilitat
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Es tracta de 148 
places, entre les 
rotondes de Prat 
de la Riba i la ronda 
de Tramuntana

L’Ajuntament de Castellar ha posat 
en marxa recentment 148 noves pla-
ces d’aparcament lliure a la ronda de 
Llevant, entre les rotondes del carrer 
de Prat de la Riba (a l’altura de l’Es-
cola Bressol Municipal Colobrers) i 
de la ronda de Tramuntana (on hi ha 
una barraca de pedra seca comme-
morativa). La mesura, que s’inclou 
dins un pla per generar nous espais 
per aparcar, ha comportat la reduc-
ció d’un carril  de circulació en aquest 
tram de la via.

El tinent d’alcalde de Territori 
i Sostenibilitat, Pepe González, des-
taca que “totes aquestes noves pla-
ces d’aparcament gratuït dona-
ran servei al veïnat de la zona, a 
les persones que utilitzin equipa-
ments propers, com ara el com-
plex esportiu de Puigverd. També 

Noves places 
d’aparcament lliure

serà una opció alternativa d’apar-
cament que afavorirà el desplaça-
ment a peu al centre”.

Segons González, l’acció està lli-
gada al Pla d’Accessibilitat i Mobilitat 
de Castellar  i “permet reequilibrar 
l’espai destinat als vianants al cen-
tre i a l’eixample amb l’espai que es 
dona als vehicles en una zona on hi 
ha un cert dèficit de places”. A més, 
amb l’eliminació d’un carril de circu-
lació a la  ronda per generar aparca-
ment “es promou un repartiment 
alternatiu dels usos dels vials que 
afavorirà la reducció de velocitat 
en aquesta via”. Amb l’entrada en 
vigor de la nova ordenança de mobi-
litat el límit de velocitat a la ronda de 
Llevant serà de 50 km/h.

obres a l’av. sant esteve i c. jaume  i
A finals de mes començaran les 
obres de reforma de l’avinguda de 
Sant Esteve i del carrer de Jaume 
I, que consistiran principalment en 
la renovació de la pavimentació i en 
la supressió de les barreres arqui-
tectòniques.

La intervenció a l’avinguda de 
Sant Esteve es farà al tram situ-

La nova zona d’aparcament de la ronda de Llevant dilluns a la tarda. || J. MELGAREJO

at entre la plaça de la Llibertat i 
l’avinguda de l’Onze de Setembre, 
on també s’ampliaran els encreua-
ments, es canviaran les lluminàries 
existents per unes de LED i s’instal-
laran nous embornals. A més, s’in-
corporaran elements de mobiliari 
urbà i de jardineria.

D’altra banda, els treballs al 
carrer de Jaume I tindran lloc en 

el tram comprès entre els carrers 
de Prat de la Riba i de Barcelona. 
En aquesta zona també s’instal-
laran noves lluminàries LED, i es 
farà una instal·lació nova de tele-
comunicacions. 

L’actuació es portarà a terme 
per fases durant aproximadament 
cinc mesos, i afectarà puntualment 
la circulació de vehicles.  ||  REDACCIÓ

MOBILITAT | RONDA DE LLEVANT

La candidatura Ara Toca Caste-
llar s’ha reunit amb el PDeCAT 
de Sabadell en una trobada dels 
seus caps de llista, Miki Vilanova i 
Amadeu Papiol, respectivament, 
“per crear sinergies en la defen-
sa de la connectivitat de trànsit 
rodat entre Castellar i Sabadell”,  
segons un comunicat d’Ara Toca. 
Tant el PDeCAT de Sabadell com 
Ara Toca Castellar insten a conti-
nuar treballant amb una solució per 
a la mobilitat de Sabadell sempre 
“tenint en compte Castellar del 
Vallès”. “A més, Castellar ha de 
poder tenir una connexió directa 
que ajudi a disminuir la càrrega 
viària que generen l’elevat nom-
bre de vehicles que transiten per 
Sabadell”.  || REDACCIÓ

Trobada 
sobre 
mobilitat

Reunió d’Ara Toca i el PDeCAT. || CEDIDA

ARA TOCA | TERRITORI
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L’Ajuntament de Castellar obrirà a 
partir de dilluns, 16 de gener, les ins-
cripcions a una llista de persones inte-
ressades a llogar un habitatge a la fu-
tura promoció als terrenys de l’antiga 
Playtex. L’objectiu és conèixer el nom-
bre i perfil de castellarencs que volen 
optar a algun dels pisos que es preveu 
que s’enllesteixin a partir de 2025.

Els resultats d’aquest registre 
s’analitzaran per part dels serveis 
tècnics municipals i es trasllada-
ran a la Generalitat per tal de de-
terminar les característiques dels 
habitatges i les bases d’adjudica-
ció. A més, les persones inscrites 
en aquesta llista s’incorporaran a 
una base de dades perquè puguin 

rebre informació relacionada amb 
aquesta promoció.

requisits

En aquesta llista s’hi podran inscriure 
les persones majors de 18 anys empa-
dronades durant un període mínim de 
tres anys (és a dir, que faci tres o més 
anys que es resideix a Castellar o que 
històricament s’hagi residit tres o més 
anys a la vila).

Les inscripcions es podran fer 
del 16 de gener al 15 de febrer, ambdós 
inclosos, a través d’un formulari web 
que es podrà trobar a www.castellar-
valles.cat/llistaplaytex. En cas que per 
qualsevol motiu no es pugui fer per In-
ternet, també es podrà acudir presen-
cialment al Servei d’Atenció Ciutada-
na demanant cita prèvia. 

Entre d’altres aspectes, el formu-
lari que s’haurà d’omplir inclou qües-
tions com el nombre de persones amb 
qui es vol anar a viure, si es tracta d’una 
unitat familiar o monoparental, els in-
gressos de la unitat de convivència, els 
anys d’empadronament o  el nombre 
d’habitacions que es necessiten i si es 
requereix que l’habitatge sigui adaptat.

L’Ajuntament va comprar el 2021 

S’obre una borsa per als interessats 
en els pisos de lloguer de la Playtex
L’objectiu és saber el 
nombre i perfil dels 
castellarencs que 
volen optar a alguns 
dels habitatges

  Redacció

el solar que ocupava l’antiga fàbrica 
Playtex, situada entre la carretera de 
Sabadell i la ronda de Turuguet, amb 
l’objectiu de destinar-lo a la construcció 
d’habitatge de lloguer. L’Ajuntament 
i l’Institut Català del Sòl (INCASÒL) 
van acordar la construcció en aquest 
espai de noranta habitatges plurifami-
liars per donar resposta a les necessi-
tats d’usos residencials de la població. 

El projecte vol garantir que el 
municipi tingui una major oferta de 
pisos de lloguer i, alhora, que es pu-
guin reduir els preus dels arrenda-
ments.  També es pretén facilitar que 
la població jove es pugui quedar a viure 
a Castellar i que es disposi d’habitat-
ges adequats per a famílies monopa-
rentals, gent gran i persones amb di-
versitat funcional. 

Vista aèria del solar de l’antiga Playtex. || ARXIU

MANIFEST | MUNICIPIS

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès s’adhereix al comunicat de les 
entitats municipalistes davant els 
darrers casos de violència mas-
clista. El manifest, promogut per 
la Federació de Municipis (FMC) 
i l’Associació Catalana de Munici-
pis (ACM) expressa el condol per 
l’assassinat de les quatre dones 
víctimes de violència masclista 
d’aquesta darrera setmana a fa-
miliars i amics. “L’any 2022 es 
van registrar 12 feminicidis a 
Catalunya. Cada dia hi ha dones 
maltractades, agredides i viola-
des. Aquestes quatre dones són 
la punta de l’iceberg de l’infern 
a què els homes agressors, i les 
complicitats individuals, soci-
als i institucionals, condemnen 
les dones”, expressa el Manifest.

“Reclamem que els pres-
supostos de les administraci-
ons públiques i de les empreses 
privades, implementin els re-
cursos necessaris per a la pre-
venció i reparació esmentada; 
formació, cures i serveis públics 
d’atenció a les dones”, diu el Ma-
nifest.  || REDACCIÓ

Contra la 
violència 
masclista

HABITATGE | PROJECTE



DEL 13 AL 19 DE GENER DE 202306

Dissabte passat, 7 de gener, van co-
mençar de manera oficial les rebai-
xes d’hivern, una campanya que 
s’allargarà fins ben entrat el mes de  
març. Les altes temperatures de la 
tardor passada han frenat les ven-
des de roba d’abrigar, cosa que po-
dria animar alguns compradors, 
ara que sembla que comença a fer 
una mica més de fred. En aquest 
sentit, Alícia Beneyto, de Luque & 
Luque Sabaters, ha explicat que 

Rebaixes amb molt d’estoc
Les altes 
temperatures  de 
tardor han  frenat les 
vendes de  roba d’abric

“les rebaixes han canviat molt i 
ara comprem per necessitat” i, per 
això, “parlar de rebaixes no té sen-
tit, aquestes haurien de ser al fe-
brer, quan el fred hagi passat”. La 
campanya de Nadal “ha estat molt 
bona” i ha apuntat que “s’ha treba-
llat molt” igual que als primers dies 
de rebaixes.

Noelia González, de Bel·la 
Moda, ha assenyalat que el ritme de 
rebaixes ha començat “de manera 
lenta” però que, de tota manera, l’es-
tabliment té una clientela fidel que 
“no acostuma a venir a les rebai-
xes”. En època de rebaixes, s’acos-
ten a la botiga “clientes no tan ha-
bituals”. González ha apuntat que  
“fins i tot haig de demanar a les 

COMERÇ | CAMPANYA

clientes habituals que es passin 
per la botiga, però elles preferei-
xen passar-se quan tingui ja roba 
de més temporada”.

Es calcula que els 10 primers 
dies de rebaixes és quan es fan més 
vendes. La sabateria Luque ha inici-
at la campanya amb descomptes que 
van del 15 al 20%, encara que guarda 
alguns articles per fer descomptes 
més elevats en les pròximes setma-
nes. Pel que fa a Bel·la Moda, de mo-
ment els descomptes són del  30%. 

És recomanable elaborar una 
llista de la compra, assegurar-se que 
el preu original del producte estigui 
al costat del rebaixat, conservar la 
factura de la compra i elaborar un 
fons d’armari amb roba bàsica.  

L’aparador de rebaixes de la botiga Bel·la Moda al carrer Sala Boadella. || J. MELGAREJO

Aquestes últimes setmanes Junts per Castellar ha estat adequant i en-
llestint un nou local des d’on coordinaran tota la campanya electoral en 
vista de les properes eleccions municipals, segons han informat aques-
ta setmana en un comunicat. Es troba al carrer Sant Pere d’Ullastre, da-
vant la plaça de la Llibertat i, tot i que falten alguns petits retocs abans de 
poder fer la inauguració oficial, “el local ha de servir com a punt de tro-
bada per tenir un contacte directe amb la gent, practicar l’escolta ac-
tiva i recollir les necessitats, inquietuds i suggeriments dels nostres 
convilatans”, expliquen des de  Junts per Castellar. “El local romandrà 
obert perquè aquells vilatans que ho vulguin puguin entrar i xerrar 
amb nosaltres sobre allò que ens mou: Castellar”, afirmen.   || REDACCIÓ

Nou local de Junts per Castellar

Com podem fer que els nostres fills es motivin en els estudis? O com podem 
ajudar-los en la tria d’estudis? Aquestes són algunes de les preguntes a 
les que tractarà de donar resposta la xerrada programada  d’Eduquem 
en família per al pròxim 19 de gener a les 19 h a la Sala d’Actes d’El Mira-
dor.  Es tracta d’una xerrada adreçada a famílies amb infants a partir de 
12 anys que durà a terme el coach especialitzat en joves Carles Ventura, 
certificat el 2011 com a ACC (Associate Certified Coach) per la Interna-
tional Coach Federation (ICF).  Ja són obertes les inscripcions a aques-
ta pàgina web: www.castellarvalles.cat/eduquemenfamilia.   || REDACCIÓ

Com motivar els fills en els estudis

BREUS

actualitat
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En alerta pels contagis Covid a la Xina

L’Organització Mundial de la Salut 
(OMS) mostra obertament la seva 
preocupació i recel pel repunt de 
casos a la Xina, que aquesta set-
mana ha reobert les fronteres per 
primer cop des del 2020. L’auge de 
casos de Covid a la Xina es traduirà 
en més controls als viatgers proce-
dents del país, que hauran de pre-
sentar una PCR negativa per poder 
entrar a la Unió Europea. De fet, per 
frenar aquesta onada, la Unió Euro-
pea ha ofert a la Xina vacunes, una 
proposta que Pequín ha declinat, i 
l’OMS ha demanat més informació 
i transparència quant a les dades 
de defuncions, hospitalitzacions i 
percentatges de vacunació.

En aquesta línia, l’OMS ha 
constatat que els casos de la sub-
variant d’òmicron XBB.1.5., reba-
tejada com a Kraken, és una de les 
variants majoritàries a la Xina però 
també als EUA, on és la responsa-
ble, segons l’organització, del 40% 
dels contagis. Aquesta subvariant 
s’ha identificat a més de 25 països, 
entre els quals es troba Espanya. 

Manel Cervantes és cap de Malalties Infeccioses de l’Hospital Parc Taulí. || CEDIDA

El Parc Taulí registra una davallada de casos Covid  i no ha notat l’impacte de l’onada asiàtica ni de les trobades de Nadal

Ara bé, Manel Cervantes, cap del 
Departament de Malalties Infec-
cioses del Parc Taulí de Sabadell, 
hospital de referència per a Caste-
llar, recorda que les vacunes que 
s’han administrat “protegeixen 
d’aquesta variant”, tot i ser po-
tencialment més contagiosa, se-
gons els informes de l’OMS. Per a 
Cervantes, cal remarcar que “la 
pandèmia no s’ha acabat” i situ-
acions com el nou episodi de conta-
gis a la Xina posen de manifest “el 
desconeixement que hi ha sobre 
aquesta malaltia”.

Quant a la situació de l’hospi-
tal, l’expert detalla que s’ha produ-
ït un descens lent però constant de 
casos i que ara la mitjana d’ingres-
sos per Covid és de dos al dia, una 
situació molt més tranquil·la si es 
pren com a referència l’hivern de 
l’any passat, amb l’esclat de la va-
riant òmicron, “i amb una pobla-
ció que encara no tenia el nivell 
d’immunització que tenim ara”. 
Fa tot just un any, el 17 de gener del 
2022, Catalunya va batre el seu rè-
cord de contagis setmanals amb 
200.000 infectats. “Ara no parlem 
ni de 10.000 a la setmana, i va a 

 Rocío Gómez

la baixa. Pensàvem que la situa-
ció es complicaria amb la grip o 
infeccions respiratòries com la 
bronquiolitis que es van avançar 
a principis de desembre passat, 
que coincidiria amb un augment 

dels casos de Covid. Per a Salut, 
el pic de la grip va passar fa dues 
setmanes”, afegeix el doctor.

Tot i ser el primer Nadal sense 
restriccions, Cervantes subratlla 
que a hores d’ara a l’hospital no 

s’ha notat un augment significatiu 
de contagis, però que caldrà espe-
rar les properes jornades per valo-
rar-ne l’impacte. A més, recomana 
no restringir només l’ús de la mas-
careta en cas de tenir Covid sinó 
que és partidari que si s’ha contret 
la grip o alguna infecció respiratò-
ria, es dugui per evitar la propaga-
ció de la malaltia, que pot agreujar 
l’estat de salut dels col·lectius de 
risc. En referència a la 4a dosi del 
vaccí, la 2a de reforç, Cervantes es 
mostra satisfet perquè el 75% dels 
col·lectius de risc, fonamentalment 
persones més grans de 80 anys o 
persones immunodeprimides, han 
rebut la vacuna.

Finalment, el doctor recorda 
que un dels principals problemes 
dels hospitals no és la Covid sinó 
la manca personal d’infermeria, 
però també de la resta, una situ-
ació que debilita el sistema assis-
tencial. De fet, la Mesa Sindical de 
Sanitat i els sindicats majoritaris 
del sector han convocat una vaga 
de tots els treballadors sanitaris 
de Catalunya el 25 i 26 de gener 
per denunciar la precarietat la-
boral d’aquest col·lectiu.
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Desitjos castellarencs per al 2023
És costum per a moltes persones, quan arriba un nou any, plantejar-se propòsits nous i desitjos. Més inversió en salut 
mental, que s’abaixi el cost de la vida o que desaparegui totalment la Covid són algunes de les demandes a la vila

La Laura passeja amb els seus 
infants, un en cotxet i l’altre a peu, 
agafat de la mà. “Demano que les 
coses vagin millor perquè els darrers 
anys, amb la guerra, la pandèmia i 
la pujada dels preus, han estat durs. 
Necessitem relaxar-nos, perquè 
portem una ratxa...”. Precisament 
parlant de l’estrès que generen 
certes situacions surt el tema de la 
salut mental. “Crec que s’haurien 
d’invertir més diners en l’àmbit 
sanitari, però concretament en 
salut mental, perquè els recursos 
a la Seguretat Social escassegen, 
que hi inverteixin més”. 

Per al 2023 l’Antoni demana que 
Europa i concretament Ucraïna 
estigui tranquil·la: “Alguns polítics 
poden espatllar el bon clima que hi ha 
a Espanya, a Europa i a altres països 
del món. Especialment al continent 
d’Àsia, que és on jo he estat més, he 
estat al Pakistan i he vist que la seva 
gent és molt bona, i també tenen molta 
misèria. Han tingut uns governants una 
miqueta militars, però que aportaven 
un ordre a tot el país”. Per a Castellar 
demana: “Que els nens i nenes puguin 
anar als col·legis més hores perquè els 
seus pares tinguin també més temps 
per als seus deures i coses”. 

El Mario encara porta posada 
la motxilla del col·le, fa una 
estona que ha sortit de classe 
i està acompanyant la família 
a comprar. Quan li preguntem 
què li agradaria que canviés en 
aquest any, no dubta i diu “pau”. 
Després afegeix “que la gent no 
robi”, però va més enllà i després 
de reflexionar uns segons pensa 
en tots els nens i nenes. “Jo 
aquest any demano que a les 
escoles no hi hagi ‘bullying’, que 
hi hagi bon ambient a totes les 
classes i així que els nens i nenes 
no estiguin sols i tinguin amics”. 

Trobem al Pol al carrer Major passe-
jant amb la seva mare i el seu germà. 
Ens diu que  té 7 anys i mig i que va 
a l’Escola El Sol i La Lluna. Quan 
li preguntem què espera d’aquest 
nou any que tot just hem encetat 
demana que s’acabi definitivament 
la Covid-19 i les restriccions que 
se’n deriven. “Vull que el 2023 no hi 
hagi tanta Covid com en els darrers 
anys i salut per a tothom. Ara els 
nens ja podem anar a l’escola sense 
mascareta, però m’agradaria que 
també la traguessin dels transports 
públics, com l’autobús i també quan 
anem al metge”.

Trobem el José Ángel a la sortida del 
Mercat Municipal, que ve de fer unes 
compres acompanyat dels seus fills. 
Per aquest any demana precisament 
que el context social i econòmic 
millori, tenint en compte els elevats 
preus que es registren a tot arreu: 
aliments, benzina, gas, electricitat 
i fins i tot lloguer i hipoteques: “El 
meu desig és que la cosa vagi bé, que 
millori i que tothom pugui sortir a 
poc a poc endavant. Que baixin els 
preus o els regulin”. El castellarenc 
no s’oblida de la seva família i també 
demana “tirar endavant la canalla. 
Que tinguem salut i felicitat”.

LAURA
“Més inversió a la sanitat 
pública en salut mental”

MARIO
“Que hi hagi bon ambient 
entre l’alumnat a les escoles”

ANTONI
“Més tranquil·litat a Europa 
i a Ucraïna”

POL
“Vull que s’acabi del tot la 
Covid-19”

JOSÉ ÁNGEL
“Que el context social i 
econòmic millori”
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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.

Al bell mig de les cases de les Arenes 
hi ha un camí vorejat per un mur de 
pedra seca que aguanta un petit espai 
on creixen els lliris i on els veïns i ve-
ïnes, fa 40 anys, vam posar una es-
cultura en memòria de Fèlix Rodrí-
guez de la Fuente, que havia mort 
deixant-nos un llegat d’estimació 
pels animals i la natura.
Aquest mur s’estava enfonsant de 
manera que perillava l’estabilitat de 
l’espai enjardinat i afectava greument 
el pas pel camí que porta a la sortida 
d’emergència del poble en cas d’in-
cendi. I no trobàvem qui l’arreglés. 
Finalment, el diumenge dos d’octu-
bre, amb l’ajuda indispensable dels 
amics de l’ADF de Castellar del Va-
llès i la bona col·laboració dels veïns, 
l’hem arreglat! Pedra sobre pedra, 
triant-ne la mida, la forma i el color, 
hem refet el mur i hem garantit el 
pas pel camí d’emergència.
Ha quedat molt bé i estem molt 
satisfets del que pot fer un poble 
ben avingut i amb voluntat de col-
laborar. Ja ho diuen: “tota pedra fa 
paret”. I nosaltres podem d’afegir 
que “tot veí i veïna fa bona feina”! 
Gràcies a tothom!!!

Jo també he deixat tot el que feia 
per a respondre al senyor Josep 
Manel Martí.
Per començar, no trobo encertat 
que es dirigeixi als qui no pensen 
com vostè com a “colla de necis”. 
És un insult i una falta de respecte, 
i donaria peu que vostè rebi el ma-
teix tractament.
No sé com va viure vostè els fets 
de l’1 d’octubre, però els fets greus 
que anomena van ser les agressions 
per part de la policia. O no ho veu 
així, vostè? Perquè fins on jo recor-
do, anar a votar mai ha sigut un fet 
greu, ans al contrari. Una mostra 
de democràcia.
Que li pugui molestar com es va dur 
a terme aquella votació, i la campa-
nya prèvia, ho puc entendre si no 
comparteix aquells ideals. Però el 
van obligar a signar alguna cosa? 
El van coaccionar a votar SÍ? Vostè 
era lliure d’anar a votar, i fins i tot 
podia votar NO!!
Imagini la coacció!!
Tampoc he sentit entonar cap mea 
culpa als representants del govern 
espanyol, o al rei d’Espanya en el seu 
discurs dos dies més tard, pels fets 
d’aquell dia, amb la projecció inter-
nacional que van tenir.
I si hi ha artistes que en situacions 
com les que es van viure aquell dia, 
es posen de cantó, ja s’estan posi-
cionant. 
Per cert, hauria de saber que es fa 
dir Joan Manuel Serrat, i no pas 
Joan Manel Serrat.
I és un artista que, musicalment, 
sempre m’ha agradat.
I acabo la carta desitjant el mateix 
que vostè... que el nou any ens il-
lumini a tots!!

Havent acabat el 2022 volem agrair 
a les persones i entitats que durant 
tot aquest any han confiat en nos-
altres i ens han ajudat en els nos-
tres projectes, ja siguin els socis 
que assíduament col·laboren i de 
vegades, a més, de forma extraor-
dinària; a les entitats culturals i es-
portives que col·laboren durant tot 
l’any, a aquelles que van participar 
en el Festival SOM, i a les persones 
que van assistir a l’espectacle; a les 
persones que van col·laborar en les 

Tota pedra fa paret i tot 
veïnat fa bona feina

Responent a 
Josep Manel Martí

Agraïment

Agraïment

 M. Teresa Relat Tarrats

  Joaquim Guerrero

  Suport Castellar Salut Mental

 Agustín Salmerón, president del 

Pessebre Vivent de Sant Feliu

  Joan Juni *

questes últimes set-
manes hem estat ade-
quant i enllestint el 
nou local des d’on 
coordinarem tota la 
campanya electoral 

en vista de les properes eleccions 
municipals. Ens trobareu al carrer 
Sant Pere Ullastre, davant la plaça 
de la Llibertat. A falta d’alguns pe-
tits retocs abans de poder fer la in-
auguració oficial, aquest local ha 
de servir com a punt de trobada 
per tenir un contacte directe amb 
la gent, practicar l’escolta activa i 
recollir les necessitats, inquietuds 
i suggeriments dels nostres convi-
latans. Tot plegat amb l’objectiu de 
bastir un programa electoral ideat 
a partir de la participació popular 
i que doni resposta a les necessi-
tats del conjunt de castellarencs 
i castellarenques. 

Aquest any el Pessebre Vivent de 
Sant Feliu del Racó ha assolit els rep-
tes que ens havíem marcat i voldria 
agraïr-ho a tots els voluntaris que 
han dedicat temps i esforços a fer-
ho posible; moltes gràcies. També 
vull esmentar tots aquells que han 
col·laborat. Gràcies al Departament 
de Cultura, Infància i Via Pública per 
acompanyar-nos un altre any i fer que 
tot sigui més fàcil. A Transports Llu-
elles, sempre atents per portar-nos 
el material. A l’Esplai Xiribec per fer 
gaudir els nens i no tan nens. A Can-
glomerat per vigilar per la segure-
tat del nostre àngel a la torreta. A 
ADF Castellar per fer un pessebre 

A
Junts per Castellar 
estrenem local

continua a la pàgina 11

més segur. Al Supermercat Supeco. 
També donar les gràcies a la parrò-
quia de Sant Feliu del Racó per dei-
xar-nos ocupar l’espai. I als veïns dels 
carrers del recorregut, gràcies per 
la seva paciència. Us esperem a tots 
el pròxim pessebre.

La Quiniela del 8 de gener passat, corresponent a la jornada 33 de la Lliga de 
futbol espanyola, ha donat una gran alegria a una veïna o veí castellarenc. 
Segons informa el patronat d’apostes de l’Estat, una de les 12 butlletes amb 
14 encerts que s’han donat aquesta jornada va ser validada al nostre muni-
cipi, en concret, al punt de venda núm. 14.150 del municipi, situat al carrer 
Pedrissos, 17, a l’establiment La Maquineta. En concret, la persona guanya-
dora s’embutxacarà un premi de 42.191 euros. L’únic encertant d’un ple al 15 
d’aquesta jornada ha guanyat gairebé 1,3 milions d’euros. Es dona la circum-
stància que aquest mateix establiment ja va donar un altre premi important 
ara fa un parell de mesos. En concret, al sorteig de la Loteria Nacional que es 
va celebrar el 17 de novembre, es va vendre una part del primer premi a Cas-
tellar del Vallès amb el número 48.377. La papereria La Maquineta va ven-
dre 4 dècims premiats amb 30.000 euros cadascun. “Després de no haver 
enganxat cap premi amb la loteria de Nadal estem molt contents que 
s’hagi donat aquest premi de la Quiniela. El client està supercontent 
però la llàstima va ser que el Bilbao no marqués en el partit del ple al 15 
que jugava contra l’Osasuna, que va acabar zero a zero”, va explicar el 
propietari de La Maquineta, Manuel Castillo.    || REDACCIÓ

Validen a Castellar una quiniela de 14  encerts

parades de les fires, als comerci-
ants que s’anuncien a la nostra re-
vista semestral; als conferenciants 
de l’Aula d’Extensió Universitària 
que ens van fer donacions; a les en-
titats com el Centre Excursionista 
de Castellar, que ens van ingressar 
1.600 € de les aportacions de la “Ca-
minada sota la lluna”; als hereus de 
Ramon Pinyot; a les castanyeres, 
als càrrecs i empleats del munici-
pi que ens ajuden i faciliten la nos-
tra tasca, als tècnics dels mitjans 
de comunicació locals, i tantes per-
sones que d’una manera o altra ens 
animen en la nostra tasca.
A totes elles només dir-los que se’ns 
han fet imprescindibles.

Qui no sap encara el que busca! A la 
vida pràctica, del dia a dia, a vegades, 
observem astorats que una persona 
queda estranyada del que ha trobat 
o li ha sortit, perquè no es pensava 
que això és el que volia aconseguir.
Llavors, el consell fàcil i intel-
ligible és que quan ens proposem 
una finalitat, una pretensió o al-
guna cosda que ens interessa, con-
cretem mentalment amb clare-
dat el que volem i pretenem, per 
no errar el camí ni el que volem 
al final.
Hem vist motls casos a la vida pràc-
tica de persones decebudes perquè 
després de tant esforç s’han quedat 
com estaven al començament

No es conformi amb el que 
troba

  Antoni Comas
LA FOTO
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opinió

 Núria Raspall*

alauradament, el mes 
desembre del 2022 
serà recordat com un 
dels mesos més trà-

gics en relació amb la violència mas-
clista, ja que és el mes amb més as-
sassinats a dones des que es van 

M
La violència envers les 
dones no s’atura

Des de Junts per Castellar ento-
mem el repte d’erigir-nos com l’al-
ternativa, perquè tenim clar que 
hi ha una altra manera de fer les 
coses. Cal un canvi de rumb per 
transformar el nostre municipi 
en una ciutat moderna, adaptada 
a les necessitats dels seus habi-
tants, una ciutat que sigui un refe-
rent a la nostra comarca, amable i 
segura, preparada per donar res-
posta a les necessitats del futur, i 
sobretot, a les del present. 
El local romandrà obert perquè 
aquells vilatans que ho vulguin pu-
guin entrar i xerrar amb nosaltres 
sobre allò que ens mou: Castellar. 
Us hi esperem!

* Alcaldable de Junts per Castellar

i ha diverses accep-
cions de l’expressió 
fer la goma. Potser 
una de les més co-
negudes és la que es 

fa servir en l’argot ciclista que ve 
a ser allò de “s’estira i s’arron-
sa”; es dona quan els amants de 
la bicicleta adés circulen agru-
pats, adés relaxen la pedalada 
per convertir el grup en una cor-
rua de processionària a la recerca 
d’un pi on es dispensin mongetes 
amb botifarra regat amb un Don 
Simon disfressat de bota del racó. 
Una vegada, però, vaig sentir que 
hom donava a fer la goma un sen-
tit figuratiu que mai he sabut tro-
bar en cap diccionari i que em va 
fer molta gràcia. Va ser en un acte 
cultural quan, minuts abans que 
comencés, la gent comentava la 
jugada i s’intercanviava pregun-
tes sobre la salut i l’estat general 
de familiars pròxims que, en reali-
tat, els importaven un rave. Quan 
el meu interlocutor va deixar anar: 
-Mare de Déu de l’Empenta, quan-
ta goma hi ha aquí. 
Jo no vaig poder fer altra cosa 
que assentir i, de retruc, recor-
dar el final d’un poema que, ales-
hores tenia força fresc a la me-
mòria i que deia: “Molta gent 

  Molta goma. || JOAN MUNDET

Fer la goma

H PLAÇA MAJOR

VÍCTOR VALLS
Impressor

 Ignasi Giménez *

esprés de l’entranya-
ble i magnífic cicle na-
dalenc, iniciem la nova 
temporada estable, 
que inclou múltiples i 

diverses propostes de teatre, músi-
ca, dansa i circ.
La temporada d’arts escèniques hi-
vern-primavera 2022/23 organitza-
da per la Regidoria de Cultura co-
mença el dissabte 28 de gener amb 
NUA (Radiografia d’un trastorn), de 
la Sala Flyhard.
En total, els espectadors tindran al 
seu abast un total de set muntat-
ges per al públic general i tres més 
adreçats al familiar que compten 
amb un repartiment farcit de noms 

D
Estrenem temporada. 
Cultura a l’abast de tothom

propis notables del panorama artís-
tic català i també d’algunes propos-
tes premiades.
Es tracta d’una immillorable opor-
tunitat de gaudir d’espectacles de 
primera línia a un preu realment 
econòmic. Per altra banda, ja s’està 
enllestint la 15a edició de la Mostra 
de Cinema BRAM!, que tindrà lloc 
entre el 25 de febrer i el 5 de març, 
organitzada pel Club Cinema Cas-
tellar i l’Ajuntament. Aquesta edició 
tindrà un caire especial, ja que el seu 
impulsor, Pere Joan Ventura, rebrà 
la Medalla de la Vila com a impulsor 
del cineclubisme a Castellar i del ma-
teix BRAM!, del qual és un dels ideò-
legs i promotors des dels seus inicis, 
així com per la seva gran trajectòria 
professional com a cineasta, sobre-
tot documentalista.
Aviat es donaran a conèixer el llis-
tat definitiu de la quinzena de pel-
lícules que s’hi projectaran, però ja 
es pot avançar que es tracta de films 
de gran qualitat que mantenen l’es-
sència del festival i la seva aposta per 
un cinema de qualitat i social.
Aquestes dues mostres són simple-
ment un exemple de les moltes i en-
riquidores propostes culturals que 
cada setmana podeu trobar a la nos-
tra vila i que podeu consultar a l’agen-
da de la web municipal i de l’Auditori.
Aprofitem les moltes possibilitats que 
tenim al nostre abast, tant gràcies al 
treball que es fa des de les diferents 
regidories, especialment la de Cul-
tura, com per la tasca que desenvo-
lupen les entitats castellarenques.

* Alcalde

“Una vegada vaig 

sentir que hom 

donava a ‘fer la 

goma’ un sentit que 

mai he sabut trobar”

ve de la pàgina 10

que s’odia cordialment”. Miquel 
Marti i Pol, en el seu particu-
lar inventari del poble, ho deixa 
dit i, una vegada més, ho broda. 
Amb tot, però, a aquest acte d’edu-
cació i d’hipocresia alhora, l’hi 
dono una certa condescendèn-
cia. Per a mi, només ve a ser allò 
de quan coincideixo a l’ascensor 
amb un veí amb qui no m’uneix 
res de res, parlo del temps i tal dia 

farà un any. 
Hi ha, però, una goma que jo de-
testo amb tota la meva ànima: el 
protagonisme gratuït. Em provo-
quen una al·lèrgia de diagnosi no 
clínica, aquells individus a qui no 
se’ls coneix cap altra virtut que 
viure de fer la goma. Hom pot ser 
o no ser, fer o desfer, encertar-la 
o errar-la, però sempre amb dig-
nitat, sempre amb nom, cognom, 

DNI i, carnet de soci del Barça, 
si ve a tomb. No em posa malalt 
l’analfabet (de qui sempre, sem-
pre, aprenc), sinó aquell que amb 
quatre lectures en diagonal es fa 
dir “sí, senyor”, alça la cresta i no 
permet que ningú li bufi l’orella... 
soc conscient que des del món és 
món la cosa funciona així. Això no 
vol dir, però, que calgui donar-ho 
com a bo.

només és sí” és un pas endavant. 
Aquesta llei implica un canvi pro-
fund en el tractament penal dels 
delictes sexuals, fins ara fonamen-
tats en la resistència de les vícti-
mes, i que des de la promulgació de 
la llei es basen en el consentiment 
de les dones. És evident que hi ha 
un problema d’interpretació de la 
norma, al qual no és aliè el biaix pa-
triarcal de la judicatura i la manca 
de formació en perspectiva de gè-
nere dels operadors jurídics, si bé 
la Fiscalia, ha intentat esmenar-ho 
establint el criteri que quan la con-
demna imposada amb l’anterior le-
gislació hagi pogut imposar-se en 
la forquilla de penes de la nova llei, 
no es podrà revisar la sentència. La 
nova llei atorga a les dones víctimes 
d’agressions sexuals un conjunt de 
drets, com el dret a l’assistència in-
tegral especialitzada i el dret a la 
reparació i a la indemnització, i les 
equipara a les dones víctimes de vi-
olència masclista.
D’altra banda, el protocol d’alerta 
que està ultimant el Departament 
d’Interior, i que facilitaria informa-
ció sobre els antecedents del pre-
sumpte agressor, també podria ser 
una bona eina si bé s’haurà d’acabar 
de veure com es concreta, ja que 
es podria vulnerar la presumpció 
d’innocència o el dret a la intimitat 
d’aquest. Caldrà determinar, doncs, 
qui i quan pot tenir informació a 
aquests antecedents i si es donarà 
informació tant dels antecedents 
penals com dels policials, però, ben 
enfocat, aquest protocol també pot 
ser una eina més.

Ara bé, les lleis, per si soles, no aca-
baran amb la violència que pateixen 
les dones, sinó que caldrà seguir 
duent a terme mesures de preven-
ció, protecció i assistència per una 
banda, i, sobretot, educació i forma-
ció en tots els àmbits i nivells, ja que 
una societat només podrà ser justa 
si les persones són lliures de ser qui 
són, sense posar en risc la seva vida 
ni estar exposades a violència.

* Regidora d’ERC

començar a registrar xifres l’any 
2003. D’altra banda, si agafem el 
còmput anual, aquest 2022, a Ca-
talunya, el nombre de dones assas-
sinades han estat 12 i, a l’Estat, 46.
L’Observatori de la Igualtat de Gè-
nere ha presentat, com cada any, el 
dossier estadístic sobre violències 
masclistes a Catalunya. Els objec-
tius d’aquest document són, d’una 
banda, visibilitzar l’impacte de les 
violències masclistes en les dones 
pel sol fet de ser-ho i, de l’altra, ser 
el document de referència que posi 
de manifest la necessitat de recollir 
dades estadístiques en matèria de 
violències masclistes per tal d’acon-
seguir una aproximació més deta-
llada a la realitat, punt clau per tal 
de garantir-ne el coneixement i im-
pulsar més accions i, més concre-
tes, per a l’erradicació de totes les 
formes de violències masclistes. En 
aquest document, observem que des 
del gener fins al novembre del 2022, 
el 16,7% de les dones assassinades 
tenien fills i filles a càrrec, que del 
gener al juny del 2022, les dones i 
les filles i fills atesos pels SIE (els 
serveis d’intervenció especialitza-
da) han estat gairebé el doble que 
l’any passat en el mateix període 
de temps, amb 8.367 dones ateses, 
395 de les quals eren adolescents, 
o que el 43% de les dones víctimes 
de delictes contra la llibertat i la in-
demnitat sexual són menors d’edat.
Totes aquestes dades són les que ens 
han d’impulsar a treballar, encara 
més, per buscar una manera millor 
de protegir a les dones d’aquestes 
situacions. L’anomenada llei del “sí 
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actualitat

El tret de sortida del nou trimestre de 
L’Aula va començar amb un viatge a 
Etiòpia de bracet amb el comunicador 
Toni Arbonès, que presenta i dirigeix 
des de fa 25 anys el programa Els vi-
atgers de la Gran Anaconda a Catalu-
nya Ràdio. Arbonès és un viatger em-
pedreït, redactor d’Internacional de 
Catalunya Ràdio, ha cobert conflictes 
bèl·lics, crisis humanitàries i proces-
sos electorals arreu del món. A més, 
ha dirigit diversos documentals com 
els Antics regnes del Tibet, l’enigma de 
Shang-shung, el 2007, o Mongòlia, el 
tresor de les estepes, que es va estrenar 
el 2004. També és autor d’alguns lli-
bres, entre els quals destaca Històri-
es d’una guerra invisible, cròniques d’un 
reporter al Pakistan i l’Afganistan. Però 
en aquesta ocasió, va visitar Caste-
llar per oferir una fotografia acurada 
del passat i el present d’Etiòpia, de la 
seva diversitat religiosa, dels mites i 
llegendes, i dels paisatges que, com va 
assegurar el convidat, tot i la visita dels 
turistes, sembla que hagin estat con-
gelats miraculosament en el temps. 

Sota el títol Per les terres del Nil 
Blau. Mites i llegendes  de l’antiga Etiò-
pia, el periodista va dibuixar una Etiò-

Una passejada a l’Abissínia del Nil Blau 

Dimarts passat Toni Arbonès va oferir una conferència sobre Etiòpia.  || J. MELGAREJO

pia diversa i heterogènia. “No es re-
geix pel calendari gregorià i a hores 
d’ara estan en el 2016, s’hi parlen 
prop de 200 dialectes i hi habiten 
una vuitantena de grups ètnics”, 
va explicar.  “Hi conviuen fonamen-
talment tres religions, l’islam, l’ani-
misme i el judaisme o la religió cris-
tiana”, va afegir. 

Entre altres curiositats, Arbonès 
va parlar de l’origen del rastafarisme 
després que el monarca Haile Selassie 
s’autoproclamés descendent de l’em-
perador Manelic, fill del rei Salomó i la 
reina de Saba, descrita per la història 

com una dona enigmàtica i amb grans 
dots de lideratge. Diu la llegenda que, 
fruit d’una visita de la reina a Jerusa-
lem per conèixer Salomó, va néixer 
Manelic I, i aquest en una visita al seu 
pare, va robar-li les Taules de la Llei 
que explica la Bíblica que Moisès va 
rebre al mont Sinaí amb els Deu Ma-
naments. Segons la creença popular, 
estan guardades en una arca de l’ali-
ança en una església d’Etiòpia, custo-
diades per religiosos nit i dia. “Ningú 
les ha vist mai. És una qüestió de fe”. 
També es creu que la tomba d’Adam 
és al país, a la ciutat de Lalibela, que 

L’AULA | TONI ARBONÈS RELIGIÓ | SABADELL

Mossèn Xavier Blanco, responsa-
ble de les parròquies de Castellar i 
Sant Feliu, serà l’encarregat de con-
duir una trobada de diverses con-
fessions cristianes a l’església de la 
Puríssima de Sabadell,  divendre, 
20 de gener a les 18 h, en qualitat de 
president del Moviment Ecumènic 
de Sabadell, càrrec que ocupa des 
de l’octubre passat. L’acte Pregària 
per la unitat dels cristians 2023 està 
promogut pel Moviment Ecunèmic, 
la mateixa parròquia de la Puríssi-
ma, i enguany hi intervindran per-
sones representants de les confes-
sions anglicana, baptista, catòlica 
i, per primera vegada, de la comu-
nitat ortodoxa romanesa. A la tro-
bada d’aquest any es llegiran textos 
elaborats pel Consell de les Esglé-
sies de Minnesota segons l’acord 
del Consell Mundial d’Esglésies i 
la Santa Seu.   || REDACCIÓ

Trobada de 
confessions 
cristianes  Rocío Gómez es va construir com una nova ciutat 

santa i un centre de pelegrinatge, i va 
ser declarada patrimoni de la huma-
nitat per la UNESCO el 1978.

Es dona la circumstància que un 
altre  Manelic, en aquest cas, Manelic 
II, va propiciar “la desfeta de l’exèr-
cit italià, i va evitar la colonització 
d’Etiòpia, i per això se n’ha preser-
vat la tradició. És l’estat indepen-
dent més antic d’Àfrica”. Etiòpia, 
coneguda en l’antiguitat com a Abis-
sínia, és un país de contrastos. De la 
nissaga de guerrers de la tribu Afar, 
però també de molta pagesia. Hi ha 
boscos i vegetació frondosa, el riu Nil 
que quan travessa el país rep el nom 
de Nil Blau, centenars d’esglésies ex-
cavades a la roca, però també és terra 
de terratrèmols i volcans a Danakil, i 
d’una zona àrida i càlida, “l’infern a 
la terra, una regió amb una tempe-
ratura mitjana de 34,5 graus”. “El 
volcà Erta Ale està en erupció con-
tinuada des del 1967 i té el rècord 
d’un llac de lava permanent”, va dir. 

Finalment, Arbonès va referir-se 
a la Camelot d’Àfrica, Gondar, farci-
da de castells al cor de la ciutat. Es 
calcula que tenia 67.000 habitants al 
segle XVII. Tolkien es va inspirar en 
aquesta metròpoli per crear la ciutat 
de Góndor a El Senyor dels Anells.  Mossèn Xavier Blanco. || R. G.
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esportsbàsquet

El gran dia del bàsquet castellarenc
El CB Castellar presenta els equips en una jornada en què es va disputar el 43è Memorial Parcerisa i el 46è Vila de Castellar

Tres temporades després, el CB Cas-
tellar va poder tornar a fer la presenta-
ció de tots els seus equips sobre el par-
quet de la mateixa manera de sempre. 
L’acte va reunir els jugadors i jugado-
res del club en una matinal de bàsquet 
en què es van disputar els dos torne-
jos tradicionals del club: el Memorial 
Parcerisa i el Vila de Castellar.

Segurament el bàsquet no viu el 
seu millor moment en l’àmbit global en 
el nostre país, coincidint amb la retira-
da de la llorejada generació dels Júni-
ors d’Or que va guanyar gairebé tot a 
escala internacional i que va tenir un 
pes específic a l’NBA amb cognoms 
com els Gasol, López, Navarro, Feli-
pe, Calderón. Es continua guanyant 

 Albert San Andrés

Després de desfilar, els 175 jugadors i jugadores del CB Castellar van tornar a fer la tradicional foto grupal just abans de la victòria del primer equip contra el CN Caldes. || CEDIDA

títols, és cert, amb l’Eurobasket 2022 
encara calent, però s’ha perdut força 
empenta amb la desaparició d’una ge-
neració de referència que va ser la mi-
llor fins al moment.

Això i la pèrdua del títol honorí-
fic de ser el segon esport d’equip més 
practicat després del futbol, el bàs-
quet continua lluitant per captar nous 
adeptes, mentre altres disciplines com 
el futbol sala o l’hoquei –i el vòlei en 
el cas castellarenc– viuen un creixe-
ment exponencial cada temporada. I 
és que l’esport de la cistella és un dels 
més espectaculars que existeix, però 
li cal una certa empenta per revifar-lo.

A més, som a l’any 23, un núme-
ro històric per al bàsquet, i potser un 
moment ideal per a retornar als orí-
gens i creure de nou.

Aquesta és la filosofia que busca 

des de fa un parell de temporades el CB 
Castellar, que ha apostat per la identi-
tat, els valors i la gent de la casa, i que 
creu en tot això per sobre dels resul-
tats. Els nous temps i les noves fites 
econòmiques també obliguen al que 
pot ser una nova manera de néixer i 
de tornar a crear la mateixa afició que 
vam viure, jugar i gaudir els coetanis 
de la generació d’or.

Tant se val si el nivell a una cate-
goria de referència com la Copa Ca-
talunya ha caigut en picat en els úl-
tims cinc anys, només s’han de crear 
les bases per poder tornar a créixer, 
una aspiració que el CB Castellar ja 
està aplicant. La resta arribarà amb 
el temps.

Amb 175 jugadors i 13 equips, els 
groc-i-negres van celebrar el seu dia 
gran davant de l’afició, que va poder 

veure el XLIII Memorial Josep Parce-
risa, en què l’equip júnior va enfron-
tar-se al CB Can Parellada terrassenc, 
equip al qual va superar.

Poc després van desfilar tots 
i totes, just abans dels discursos 
protocol·laris del president Josep 
Bordas i de l’alcalde Ignasi Giménez. 
“Amb els valors del club que ens 
movem, d’acord amb el fet que tots 
som club, la resposta dels socis, 
pares i aficionats va superar el que 
es podia esperar. Així com l’ajuda 
dels comerços de Castellar –es van 
sortejar quatre paneres amb la col-
laboració d’una trentena de negocis 
locals. Una identificació que feia 
temps que no es veia. Aquest és el 
camí a seguir i que ha començat a 
dissenyar la nova junta directiva. 
Gràcies a tots”, va explicar el presi-

dent a aquest mitjà.
A posteriori, l’XLVI Torneig Vila 

de Castellar va enfrontar el primer 
equip d’Isidre Travé amb el CN Cal-
des, equip del grup 3 de Copa, al qual 
van superar.

estrena de l’any amb un derbi

Pel que fa al primer equip, una set-
mana després de perdre el seu juga-
dor estrella, Albert Germà, afronten 
el primer partit de l’any sense cap 
novetat més en la plantilla. L’equip 
rebrà aquest diumenge (19.00 h, pa-
velló Puigverd) el CN Sabadell (6/5), 
setè classificat i en la zona més còmo-
da de la taula a tres derrotes de la zona 
de perill. Els groc-i-negres ho fan en 
última posició (1/10) i amb el dubte de 
com serà el seu joc sense qui ha estat 
el millor jugador fins al moment. 
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28 dies després, el primer equip de la 
UE Castellar va tornar a jugar un par-
tit de Lliga i ho va fer com si no hagu-
és canviat res des del 10 de desembre 
passat: va golejar la UE Gurb per 1 a 5 
amb doblet del pitxitxi Carlos Saave-
dra, que segueix com a màxim goleja-
dor del grup 4 de Segona Catalana amb 
11 gols en 12 partits. L’equip suma la se-
tena victòria consecutiva i no perd des 
del nou d’octubre, de manera que acu-
mula vuit victòries i un empat.

La incertesa de com aniria a Gurb 
era l’interrogant de tothom abans del 
partit. Amb gairebé un mes d’inacti-
vitat en competició, amb una jornada 
de descans just abans de l’aturada per 
Nadal, els blanc-i-vermells visitaven el 
camp del cuer. Un viatge a priori sen-
zill, però que podia convertir-se en un 
partit trampa que condicionés les jor-
nades següents de l’equip. 

Amb les baixes d’Abde i de Marc 
Sánchez, la novetat principal era el 
retorn d’Iker Roldán a la disciplina 
del club, després de no haver gaudit 
de minuts al Sant Cugat de Prime-
ra Catalana.

L’equip va necessitar només 23 
minuts per desmuntar la defensa dels 
de David Gibaja, quan els van agafar 
descol·locats en un contra, just des-
prés d’anul·lar un gol per fora de joc. 
Marc Ruano no va fallar i va fer el seu 
sisè gol de la temporada.

Amb el 0-1 al descans, a la re-
presa, el Castellar va imposar el seu 
ritme en tots els aspectes. La pausa i 
el control van ser superiors a l’ímpe-
tu i la lògica presa dels locals, que tot i 
intentar-ho, no van aconseguir supe-

A la UE Castellar no li pesen els torrons

El tècnic Juan Antonio Roldán es mira una jugada des de la banda a Gurb, on el seu equip va golejar. || A. SAN ANDRÉS

L’equip blanc-i-vermell arrenca el 2023 amb una golejada contra la UE Gurb (1-5) i amplia la distància amb els perseguidors

FUTBOL | 2A CATALANA

rar Pablo Martín. A poc a poc, els de 
Juan Antonio Roldán i Santy Fernán-
dez van guanyar metres, tot i haver 
canviat tres jugadors al descans, dos 
d’ells per lesió.

Als 63 minuts va aparèixer Saa-
vedra amb una de les seves fuetades, i 
va fer el 0-2 creuant una pilota impara-
ble pel porter i que va noquejar els roig-
i-negres. Novament al 78’, i després que 
el Gurb retallés diferències,  Saavedra 
assistit per un magistral Ángel Ambro-
sio va trencar el partit. Posteriorment, 
Álex Moreno de jugada personal per 
l’esquerra al 82’ i Ambrosio amb una 
vaselina al més pur estil Romario al 
86’ van destrossar els ànims del rival. 

“Era un partit que al cos tècnic 
ens feia una mica de por per venir 
després de l’aturada i  per ser amb 
el cuer, tot i que potser no ho merei-
xen. Ha estat un bon partit dins de 
la complicació que podia tenir i a 
més, molt important, perquè juga-
dors que juguen menys del que hau-
rien de jugar com Álex o Ambrosio 
han marcat i és molt important per 
a ells i per l’equip”, va explicar Juan 
Antonio Roldán.

Els resultats de la jornada van ser 
propicis per a l’equip, ja que el Berga va 
caure a casa contra el segon, el Joanenc 
(0-3), el Puig-reig va perdre amb el Ju-
nior (3-4) i el Sant Quirze va empatar 
a tres amb el Vic Riuprimer. L’esclet-
xa de punts s’obre encara més i el Jo-
anenc és a tres punts –amb un partit 
més–; el Berga, a set; el Puig-reig, a nou, 
i el Sant Quirze, a 11. Aquesta setma-
na que ve, el Puig-reig (dissabte, 17.00 
h) visitarà el Joan Cortiella.  || A. S. A.

Els equips de la base també 
han arrencat l’any amb 
bones sensacions i l’ama-
teur B de Tomás Ramos va 
aconseguir rascar un punt 
al camp del Sant Cristóbal C 
de Terrassa, després d’em-

La base també 
compleix

patar a dos, de manera que 
va sumar el segon empat 
consecutiu després de cinc 
derrotes. 
El juvenil A (a la foto) de 
Toni Herrera va golejar per 
8-0 l’EF Sabadell, per conti-
nuar una setmana més com 
a líder del grup 41 de la Se-
gona Juvenil, de manera 
que va sumar 10 victòries 
en 10 partits.

esports futbol
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La moda que ha suposat en els últims 
temps la marxa nòrdica en el món de 
l’excursionisme està generant un ele-
vat interès per aquesta modalitat, i 
tots els clubs i entitats relacionats 
estan adaptant-se per a cobrir la crei-
xent demanda. 

La marxa nòrdica ofereix la pos-
sibilitat de millorar la condició física i 
tonificar la musculatura, al marge de 
l’edat o el sexe, aspectes que des del 
Centre Excursionista de Castellar es 
van tenir en compte d’ençà que el 2018 
va començar a oferir aquesta modali-
tat una vegada per setmana i que ara, 
dins del seu programa de formació, 
s’ha transformat en un curs d’iniciació.

Serà el 21 de gener que ve quan 
el CEC impartirà aquesta formació 
per a totes aquelles persones interes-
sades en la disciplina, amb un preu de 
25 € i una durada de 9.00 a 14.00 h. El 
curs estarà dividit en dues fases: dues 
hores de teoria en què s’ensenyarà la 
tècnica esportiva i la resta de la jor-
nada per aplicar a la pràctica els co-
neixements apresos. El curs, segons 
expliquen des del Centre, va dirigit “a 
tothom que vulgui fer salut i apren-
dre la tècnica de marxa nòrdica”.  

|| REDACCIÓ

Un nou curs de marxa nòrdica

El grup de marxa nòrdica del CEC en una sortida. || CEDIDA

El Centre Excursionista impartirà una iniciació a l’esport el 21 de gener

MUNTANYA | CEC

El 2023 serà el definitiu per a les 
aspiracions de l’FS Farmàcia Cata-
lunya Castellar a Tercera Divisió i 
des de l’equip tècnic volen fer bona 
la frase “Any nou, vida nova”, es-
borrant totes les errades dels pri-
mers partits de Lliga i fer net per 
conjurar-se i salvar la categoria.

El joc de l’equip no mereix 
una posició de descens, però els 
errors els han condemnat a la pe-
núltima posició de la taula, un as-

pecte del qual volen redimir-se a 
partir d’aquesta setmana, en què 
s’enfrontaran al CFS Rubí (dissab-
te, 18.30 h al Blume), segon classi-
ficat i un dels rivals més potents. 
Un repte dels que més agraden 
als homes de Darío Martínez, que 
perd a Sergi Aymerich, per cau-
ses personals. Per aquest motiu, 
el tècnic intentarà tancar la in-
corporació d’un nou fitxatge en 
els pròxims dies.  || A. SAN ANDRÉS

2023: any nou i vida 
nova  per a l’FS Castellar

Darío Martínez continua creient amb la qualitat del seu equip. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | 3A DIVISIÓ
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esports

L’equip masculí encara veu factible entrar en la fase de promoció i oblidar-se del descens. ||CEDIDA

VÒLEI | FS CASTELLAR

HOQUEI | 2A CATALANA

El masculí buscarà la carambola i el 
femení el miracle per tancar la 1a fase

Última embranzida de l’HC Castellar

El vòlei també tornarà a començar aquesta set-
mana i ho farà amb la màxima emoció, ja que els 
dos sèniors es juguen el seu futur més immediat 
per tancar la primera fase. En el cas del mascu-
lí, l’equip necessita una carambola i en el cas del 
femení, gairebé un miracle.

L’equip de Rafa Corts tancarà aquesta set-
mana al Puigverd (dissabte, 18.30 h) la primera 
volta de la Lliga a Primera Catalana. Ho farà en-
frontant-se al CV Rubí, un rival a priori assequi-
ble en la lluita per colar-se entre els quatre pri-
mers i lluitar per la promoció. Un aspecte, però, 
en què no depenen d’ells mateixos, ja que exis-
teix un triple empat a 16 punts entre Alella, Sant 

Martí i Castellar i han d’esperar que els seus ri-
vals no guanyin els tres punts. Una victòria al tie-
break o perdre és suficient, sempre que superin 
el Rubí. A més, l’Alella s’enfronta al líder l’Hospi-
talet que es juga la primera plaça i el Sant Martí 
ho fa a la pista del tercer, el Montserrat Gràcia, 
que ho té tot fet.

El femení de David Fernández, només un 
miracle podria classificar a l’equip per a la promo-
ció, ja que en l’últim lloc de la taula i sense conèi-
xer la victòria més enllà del tie-break, l’equip hau-
ria de sumar tots els punts i que el Sant Cugat no 
sumi cap, així com que la resta tampoc passi dels 
17 punts, un aspecte gairebé impossible.  || A. S. A.

L’HC Castellar visitarà diumenge (12.45 h) la 
pista de l’HC Sant Just, un rival ideal per ar-
rencar el 2023 amb una victòria. L’equip vol 
agafar l’última embranzida per assaltar el li-
deratge del grup i entrar amb les millors pos-
sibilitats a la segona fase.

Després de la decepció que va suposar 
la segona derrota de la temporada contra el 
Sant Cugat –totes dues amb el mateix equip– 
i la pèrdua de la primera posició, l’equip de Pep 
Mateo ja ha girat full i només aspira a recupe-
rar la plaça que més ha ocupat durant 10 jorna-
des. Queden 12 punts en joc dels quals només 
en disputarà nou, ja que l’equip grana descan-
sarà en la 14a i última jornada.

Sense tenir encara tancada de manera 

matemàtica la classificació per a la fase d’as-
cens, el Castellar no pot badar contra el Sant 
Just, el Mollet i el Vilassar, a priori, rivals de ni-
vell inferior i als quals ja va superar en la pri-
mera volta de la fase. Tot i que els punts que 
arrossegaran a la segona fase –són els que se 
sumen amb els altres dos classificats, en prin-
cipi el Sant Cugat i el Bigues– semblen bastant 
decidits, els granes encara han que sumar per 
aconseguir passar.

El primer escull serà el Sant Just, un equip 
al qual van superar per un contundent 7-1 i que 
va pagar els plats trencats de la primera der-
rota. A banda, aquest serà l’últim partit lluny 
del Dani Pedrosa, ja que l’equip rebrà el Mollet 
i el Vilassar a casa.  || A. SAN ANDRÉSAmb la derrota del Sant Cugat ja oblidada, l’equip lluitarà de nou per ser líder. || A. SAN ANDRÉS

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

Gurb - UE Castellar 1-5
Voltregà - Taradell 0-3
Gironella Descansa
Sant Quirze - Vic Riuprimer 3-3
Berga - Joanenc 0-3
Puig-reig - Junior 3-4

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J14 2A CATALANA · GRUP 2-B · J10

UE Castellar 31 12 10 1 1
FC Joanenc 28 13 9 1 3
CE Berga 24 12 8 0 4
CE Puigreig 22 12 7 1 4
FC Sant Quirze V. 20 13 5 5 3
At. Junior 17 13 5 2 6
Vic Riuprimer REFO 16 12 4 4 4
CF At. Gironella 13 12 4 1 7
UD Taradell 9 13 2 3 8
CF Voltregà 9 13 2 3 8
UE Gurb 6 13 1 3 9

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
CB Mollerussa   10 3 7
Bàsquet Molins   11 2 9
CB Castellar   11 1   10

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP
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cultura cinema

Fins al 23 de febrer,  3.652 alumnes 
de P3 a 2n de batxillerat participen  
en la 10a edició del BRAM! Escolar, 
una iniciativa conjunta entre la Guia 
Didàctica de l’Ajuntament i del Club 
Cinema Castellar Vallès. S’han pre-
vist 22 projeccions, programades en 
set setmanes a l’Auditori Municipal 
i que comptaran amb la participa-
ció dels centres d’infantil, primària 
i secundària del municipi. Les pro-
jeccions a l’ESO i a batxillerat tor-
naran a comptar amb sessions dina-
mitzades per tercer any consecutiu.
‘Una joven prometedora’ es projec-
tarà als alumnes de batxillerat. És 
la història de venjança d’una dona 
traumatitzada per un succés trà-
gic que castiga agressors sexuals.  

Pel que fa a les projeccions 
per a la secundària obligatòria, al 1r 
cicle d’ESO es projectarà ‘El show 
de Truman’ (EUA, 1998, dir. Peter 
Weir). Per al 2n cicle d’ESO s’ha 
triat ‘Mustang’ (França, 2015, dir. 
Deniz Gamze Ergüven).

Per a l’alumnat de primària, 
un dels films seleccionats és ‘Binti’ 
(Bèlgica, 2019, proposada per l’orga-
nització com una oportunitat per-
què l’alumnat de 5è i 6è de primà-
ria reflexioni sobre la immigració a 
Europa. Al cicle mitjà (3r i 4t de pri-
mària) s’ha triat ‘Ocells de pas’ (Bèl-
gica, 2015, i per al cicle inicial (1r i 2n 
de primària) la proposta escollida és 
‘Operació Pare Noel’ (França, 2021).  

L’alumnat de segon cicle 
d’educació infantil gaudirà de 
dos programes diferenciats: els 
d’I5, de ‘Supercuc i altres històri-
es d’amistat’, cinc curtmetratges 
de diferents nacionalitats amb un 
denominador comú: la solidaritat 
i la germanor; els d’I3 i I4 gaudi-
ran d’una selecció de curtmetrat-
ges d’El Meu Primer Festival, una 
mostra de cinema que té lloc a di-
versos municipis de Catalunya im-
pulsada i coordinada per l’Associ-
ació Cultural Modiband. 

Comença 
el BRAM! 
Escolar

BRAM! | PROGRAMACIÓ

Nova programació de cinema
El Club Cinema Castellar i l’Ajuntament destaquen, en la programació, el BRAM! i ‘Avatar’

L’Auditori Municipal Miquel Pont acollirà 
aquest diumenge, 15 de gener, una marató 
de cinema que permetrà viure en sessió 
contínua les dues parts de la saga Avatar, 
incloses les dues cintes existents fins ara. 
Són pel·lícules èpiques de ciència-ficció 
dirigides per James Cameron i que han 
estat al capdamunt de les cartelleres ci-
nematogràfiques del país les darreres 
setmanes. La primera pel·lícula, Avatar 
(EUA, 2009), es projectarà a les 16 hores. 
La segona i més recent, Avatar. El senti-
do del agua (EUA, 2022), es projectarà a 
les 19.15 h. L’entrada té un preu únic de 5 
euros per accedir a les dues projeccions 
i es pot adquirir al portal web www.audi-
toricastellar.cat o bé a taquilla de l’Audi-
tori Municipal des d’una hora abans de 
l’inici de cada sessió programada.

La programació municipal del mes 
de gener a l’Auditori es completarà amb 
la comèdia dramàtica El peor vecino de 
mundo per al 29 de gener, a les 19 hores. Es 
tracta d’un remake de la pel·lícula sueca 
Un hombre llamado Ove protagonitzat per 
Tom Hanks.  

club cinema castellar vallès

L’entitat de cineclub de Castellar, el Club 
Cinema Castellar Vallès, reprèn aquest 
divendres, 13 de gener, les projeccions 
habituals a l’Auditori Municipal amb un 
nou horari. A partir d’ara, les sessions es 
podran veure a les 20.30 hores.

Per a aquest mes, els títols seleccio-
nats són Una historia de amor y deseo (Tu-
nísia, 2021, dirigida per Leyla Bouzid), Un 
nuevo mundo (França, 2021, dirigida per 
Stéphane Brizé) i Això no és una pel·lícula, 
de Robert Fisk (Canadà, 2021). 

El primer llargmetratge, Una histò-
ria de amor y deseo,  és la  història d’una re-
lació amorosa entre dos joves estudiants 
universitaris, l’Ahmed, francès d’origen 
algerià, i la Farah, jove tunisiana plena 
d’energia que acaba d’arribar a la capital. 
El film, que és una òpera prima, va rebre 
una menció del jurat cineclubista al Fes-
tival REC de Tarragona de l’any 2021.

El divendres 20 de gener serà el torn 
d’Un nuevo mundo, una pel·lícula sobre un 
alt directiu d’un grup industrial que, eclip-
sat pel procés de separació amb la seva 
dona, ha de respondre a les demandes in-
coherents de la seva empresa.

La cinta forma part d’una trilogia 
de temàtica social i laboral del director 
francès Stéphane Brizé.

Finalment, el divendres 27 de 
gener arribarà un documental del cicle 
de la Filmoxarxa, impulsat per la Filmo-
teca de Catalunya i gestionat per la Fe-
deració Catalana de Cineclubs. Es trac-
ta d’Això no és una pel·lícula, de Francesc 
Casanova. Parla de la trajectòria del pe-
riodista Robert Fisk (1946-2020), que al 
llarg de 40 anys va informar sobre al-

És el nou 
horari de les 

projeccions del 
cineclub

HORES

20.30

  Redacció

‘Avatar. El sentido del agua’ es podrà veure diumenge 15, precedida d’‘Avatar’, la primera pel·lícula de la saga. ||  CEDIDA

guns dels conflictes mundials més vio-
lents i controvertits. 

Pel que fa al Cicle Gaudí, la pel·lícula 
d’aquest mes de gener, prevista pel dia 
22 de gener, a les 19 hores, és 42 segundos 
(2022), dirigida per Dani de la Orden i Alex 
Murrull. Es tracta d’una cinta de ficció 
sobre l’equip de waterpolo espanyol que 
va participar als Jocs Olímpics del 1992. 

bram!
L’entitat Club Cinema Castellar Vallès  
està preparant els últims detalls de la 15a 
edició del BRAM!, la Mostra de Cinema 
de Castellar, i acabant d’organitzar els 
films programats i convidats estrella per 
als dies previstos per al certamen 2023, 
entre el 24 de febrer i el 5 de març. 

AUDITORI | PROJECCIONS
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culturacalissó cultural

La música i
la fotografia 
obren el gener
El Calissó Cultural enceta el mes amb 
un doble concert jazz i hip-hop amb Au 
Rora i Ramon Macià divendres 13, i blues 
i soul amb Rodney Homar dissabte 14; 
també s’ha obert l’exposició fotogràfica 
del fotoperiodista JC. Argilaga

El Calissó Cultural segueix amb 
molta activitat aquest 2023. De mo-
ment, ja anuncia els propers con-
certs, previstos per al dia 13 i 14 
de gener.

En primer lloc, divendres a les 
21 hores, s’ha previst el concert d’Au 
Rora (veu) i Ramon Macià (teclats). 
Es tracta d’una proposta amb temes 
propis de l’Au Rora, “completats 
amb estàndards del jazz”, diu ella 
mateixa. L’artista utilitza el nom ar-
tístic, “fent servir el mateix nom 
que sortirà al meu EP, a mitjans 
de febrer”, afegeix.

El seu estil és el jazz, el funk i la 
bossa nova. Es tracta d’un producte 
per a tots els públics, amb comple-
xitat harmònica. 

Au Rora s’ha format al Taller de 
Músics de Barcelona, on actualment 
està cursant el segon curs del grau 
superior. Canta en anglès i compon 
les seves cançons. Paral·lelament, 
també té un altre projecte amb un 
guitarrista, amb qui s’uneix amb el 
nom de Kokopelli. 

Dissabte 14, a les 22 hores, s’ha 
previst un altre concert, en aquest 
cas, amb el músic Rodney Homar. 
Nascut a Santiago de Cuba l’any 

1980, el guitarrista fa música fusió.  
Es va iniciar a la música als 13 anys. 
“Vaig començar amb el clàssic i 
he fet fusió, partint del clàssic, 
amb el jazz, blues, soul, flamenc, 
afro”, diu Homar. Fa 22 anys que 
toca aquest gènere. Homar es va 
traslladar a l’Havana l’any 2008, on 
va continuar el seu desenvolupa-
ment musical professional i la seva 
formació. Ha estat gairebé 15 anys 
amb els estudis. 

Va arribar a Catalunya l’any 
2017, primer a Palamós, després, a 
Sabadell. Va ser a través de contac-
tes professionals a Espanya i Fran-
ça que va decidir establir-se a la Pe-
nínsula per seguir la seva carrera a 
Europa. L’any 2017 va ser convidat 
com a concertista a l’aniversari del 
teatre Sol y Luna, de Gran Canària. 
Fins ara, ha participat en diversos  
festivals, com per exemple, Porta 
Ferrada, Festival Jazz Costa Brava a 
Palafrugell, i al Jamboree, entre d’al-
tres. “El dia 27 de gener també ac-
tuaré a Belles Arts de Sabadell”. 
També ha col·laborat amb diversos 
músics i, sovint, en format trio.

Els referents del Rodney són, 
sobretot, Paco de Lucía i Jimmy Hen-
drix. De fet, al concert, interpretarà 
peces d’aquests dos músics, a més 
d’alguna altra sorpresa. 

  Marina Antúnez

El cubà Rodney Homar actua dissabte, a les 22 hores, al Calissó Cultural. || CEDIDA

Fotografia de JC. Argilaga, que s’exposa a la mostra ‘Bromolis’. ||  CEDIDA

Paral·lelament als concerts que 
Homar ofereix, “també imparteixo 
classes particulars de guitarra”. 
De moment, encara no té cap disc pu-
blicat però se’l pot seguir al canal de 
YouTube “Rodney Homar”. El que 
per a ell és important “és poder-me 
dedicar al que m’agrada”. Vin-
drà al Calissó Cultural després que 
l’any passat assistís a una Jam Ses-
sion “que em va encantar, vaig tro-
bar-lo un lloc acollidor, tranquil”. 

exposició

D’altra banda, el Calissó Cultural va 
inaugurar dijous 12 una nova expo-
sició. En aquest cas, el projecte fo-
togràfic Bromolis, de JC. Argilaga. 
Considerat el primer fotoperiodis-
ta de la ciutat de Terrassa, va cobrir 
les notícies del Vallès Occidental. Era 
deixeble del bromolista Joaquim Pla 
i Janini i va escriure a revistes com 
Arte Fotográfico de manera conti-
nuada, i va aportar innovacions en 
el terreny de la tècnica fotogràfica.

Va ensenyar la tècnica del bro-
moli als monjos de Montserrat, per 
petició de l’Abadia, amb els quals va 
conviure un temps i a qui va oferir 
els seus coneixements.

La seva obra es pot considerar 
una font històrica d’aspectes etno-
lògics de la ciutat de Terrassa i se’l 

considera l’últim bromolista.
Blanca Cubells, la seva neta, ha 

fet la feina de catalogació de l’obra 
d’Argilaga, que queda recollida en un 
llibre titulat Oficis oblidats.

El bromoli és un procediment 
fotogràfic entre els anomenats pig-
mentaris en què la prova final presen-
ta un aspecte similar a un aiguafort. 
S’obté a partir d’una còpia al bromoli 

sobre superfície de gelatina.
Per al bromoli, s’aplica tinta 

greixosa sobre la superfície en re-
lleu que en resulta. Les parts en-
fonsades admeten la tinta i les infla-
des, la rebutgen. S’estampa la prova 
entintada i humida sobre paper de 
dibuix mitjançant la pressió d’un 
tòrcul de cilindres, que s’anomena 
bromoli transportat. 
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cultura pessebrisme

+ PESSEBRES

L’exposició, oberta 
fins al 5 de febrer

L’exposició de pessebres del Grup 
Pessebrista de Castellar, enguany 
dedicada als invents i descobri-
ments de la humanitat, encara 
segueix oberta els dissabtes, diu-
menges i festius fins al 5 de febrer. 
La mostra inclou fins a 15 diorames, 
quatre vitrines i una exposició 
complementària al primer pis, on es 
poden apreciar figures amb invents, 
distribuïdes en diverses vitrines. Pel 
que fa als invents que s’han escollit 
per a la creació dels diorames, 
que també contenen diverses 
escenes bíbliques, hi podem trobar 
la pólvora, la vacuna, la màquina i 
elaboració del vi, la roda hidràulica, 
l’escriptura jeroglífica, el zepelí, el 
motor de combustió, la impremta, 
el wifi, el telèfon, la ràdio, l’escala 
d’incendis, la xeringa mèdica, el 
pas de la bombeta incandescent 
als leds, el telèferic o el paper.

Premiats al 78è Concurs de Pessebres

Aquest diumenge passat, 8 de gener, 
es va celebrar l’entrega de premis 
del 78è Concurs de Pessebres del 
Grup Pessebrista de Castellar. L’ac-
te va tenir lloc a la Capella de Mont-
serrat, a les 12 hores. L’acte es va 

iniciar amb els parlaments del pre-
sident de l’entitat, Joan Juni, que va 
agrair la participació de les famíli-
es i persones aspirants al concurs.

Enguany, el jurat format pels 
pessebristes castellarencs Mari 

Fresneda, Rat Anglès, Núria An-
glès, Adrià Rodriguez, Gerard En-
rique, Joan Sáez, Elisabet Pané, 
Montserrat Santander i Joan 
Romeu va valorar els pessebres 
fets a casa següents:

Guardonats al 78è Concurs de Pessebres del Grup Pessebrista de Castellar, a la Capella de Montserrat. ||  PESSEBRES CASTELLAR

En la categoria infantil, Anna 
Torcal va rebre el premi al pessebre 
més original; en la categoria popular, 
M. Carme Germà Bastons, al pesse-
bre amb més gentada; Irene, David, 
Roc, Carlota, Mariona i la comuni-
tat de veïns, al pessebre més co-
munitari; Carme Roca, al pessebre 
més lineal; Gemma Cabau, al pes-
sebre més hebreu; Montse Oller, al 
pessebre més endreçat, i Arlet Bo-
nafacia, al pessebre més ben apro-
fitat. El pessebre que enguany, en 
conjunt, va agradar més al jurat va 
ser el d’Imma Chia, per al millor tre-
ball manual.

Els premis van consistir en 
l’entrega de diplomes i un obsequi, 
en forma de figureta de pessebre.

El Grup Pessebrista de Cas-
tellar ha reprès aquest 2022, des-
prés de dos anys de parèntesi a 
causa de la pandèmia, aquest con-
curs que intenta fomentar l’elabo-
ració de pessebres fets a casa, amb 
la família i companys.

Amb la represa del concurs, 
de cara al 2023, el grup es planteja 
promocionar amb més antelació la 
convocatòria, perquè més famílies 
puguin apuntar-se a la iniciativa cas-
tellarenca.   || M. ANTÚNEZ

Diumenge, 8 de gener, es va fer entrega dels diplomes i obsequis als participants d’aquest Nadal 2022
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cultura

Ja en van 14 edicions. Des que el 2008 TEB Castellar pensés a preparar 
un teatre inclusiu fet pels usuaris i usuàries del centre ocupacional, ubi-
cat al Pla de la Bruguera, l’èxit i l’expectació no han fet més que créixer 
any rere any. El 3 de desembre passat, coincidint amb el Dia Internacio-
nal de les Persones amb Diversitat Funcional va tenir lloc la primera re-
presentació d’enguany, concretament l’adaptació del musical La bella i la 
bèstia. Va ser tot un èxit amb totes les entrades exhaurides. Per a totes 
aquelles persones que es van quedar sense opció de veure’ls, ara tenen 
una nova possibilitat. El musical es torna a representar dissabte 4 de fe-
brer a les 18 hores a l’Auditori Municipal i les entrades ja es poden com-
prar per 3 euros trucant al telèfon 93 714 33 90 o 638377148.  || C. DOMENE

TEATRE | DIVERSITAT FUNCIONAL

AUDITORI MUNICIPAL | PROGRAMACIÓ

Nova oportunitat per gaudir de la proposta 
teatral del TEB ‘La bella i la bèstia’ 

Dilluns 9 es van posar a la venda al web www.auditoricastellar.cat les entra-
des individuals per a la temporada municipal d’espectacles hivern-primave-
ra. La programació arrenca el 28 de gener amb NUA (Radiografia d’un tras-
torn). Divendres 10 de febrer, a l’Auditori Municipal es representarà La trena, 
de La Perla 29. Dissabte 11 de març s’ha programat 360 grams, d’Ada Vilaró, 
un espectacle poètic que fusiona paraula, cos i dansa. Dissabte 18, a les 20 h, 
Els colors de Duke Ellington, de Marcel Tomàs i Girona Jazz Project ompliran 
de música l’Auditori. Dissabte 1 d’abril, Carles Sans presenta Per fi sol!. Diven-
dres 27 d’abril, el Teatre de l’Aurora presenta L’amic retrobat, un espectacle 
dirigit per Joan Arqué basat en la novel·la de Fred Uhlman.
Que du bonheur (?), de Man Drake i Tomeu Vergés, es podrà veure dissabte 11 
de març a l’Espai Sales d’El Mirador i serà gratuït.
Per als espectacles familiars, les entrades ja són a la venda des del 12 de de-
sembre. Diumenge 5 de febrer, 10.30 h i 12 h, s’ha programat Sona la llum a 
l’Auditori. Diumenge 5 de març, a les 12 h, s’han previst Les aventures del lleó 
vergonyós, d’El Pot Petit. Diumenge 7 de maig, a les 12 h, a la plaça d’El Mi-
rador, s’ha previst la proposta del Circ Pistolet Potser no hi ha final.   || M. A.

S’ha obert la venda individual d’entrades

BREUS

L’Alcavot Espai Cultural obre el 
mes de gener del 2023 amb més 
propostes culturals. Aquesta set-
mana ha donat a conèixer els actes 
programats les properes setmanes.

D’una banda, el 12 de gener, 
a les 20.30 h, tornen les sessions 
de S’horabaixa amb la proposta 
“Quartet microrelatista”, a càr-
rec de Pere Herrero, Beatriz Díaz, 
Ariadna Herrero i Miguel Ángel 
Flores, que oferiran una lectura 
de microrelats dels seus propis 
textos, i contrastaran la seva par-
ticular manera de conrear aquest 
gènere de literatura breu. Quatre 
veus parlant de l’amor, el desamor, 
la guerra, la maternitat, el feminis-

L’Alcavot enceta l’activitat 
de gener amb Pere Herrero

Pere Herrero proposa el ‘Quartet microrelatista’ a L’Alcavot, el  12 de gener. || CEDIDA

Propostes com ‘S’horabaixa’ i el teatre ompliran aquest 2023

me, etcètera.
Quatre estils damunt de l’es-

cenari en una vetllada farcida d’his-
tòries mínimes, que tenen en comú 
la passió per la paraula. L’entrada, 
com és habitual, inclou la consumi-
ció. Té un preu de 7 euros per als 
no socis i de 5 euros, per als socis. 
Es poden adquirir a www.entrapo-
lis.com o bé directament a través 
del link https://entrapol.is/qzbHi.

Els dies 14 i 15, a les 20 h i a les 
18 h respectivament, s’ha previst un 
espectacle teatral titulat Cartes a 
Mahalta, a càrrec de Bruna Feli-
ciano i Josep Maria Roviralta. La 
proposta treu a la llum les cartes 
que es van escriure Mercè Figue-
res i Màrius Torres, dos amants li-
teraris, al sanatori de Puig d’Olena 
entre el 1936 i el 1942.

ESPAI CULTURAL | PROGRAMACIÓ

Els actors Josep Maria Rovi-
ralta i Bruna Feliciano presenten 
un muntatge escènic trencador en 
què el públic se sentirà immers en 
l’intercanvi dialèctic dels personat-
ges. L’entrada general té un preu 
de 10 euros, de 8 euros pels majors 
65 anys i menors de 25, i de 6 euros 
per als socis.

 Per al dia 19, sa’ha previst una 
altra sessió de S’horabaixa amb 
Shake & Laü, a càrrec de Laura 
Pastor i Ernesto Olivera. El con-
junt musical oferirà una proposta 
de versions d’èxits del segle XXI. 
Cançons modernes presentades en 
clau de swing, jazz, blues, soul i una 
mica de funky. Laura Pastor posa 
veu a aquesta vetllada, una veu me-
lodiosa i càlida que transporta mo-
ments i llocs llunyans i agradables. 
I Ernesto Olvera complementa l’ac-
tuació  amb l’acompanyament mu-
sical al teclat.

Per tancar el mes de gener, el 
dia 21, a les 20.30 hores, i el 22, a les 
18.30 hores, el teatre torna a l’esce-
nari de L’Alcavot amb Negatius, a 
càrrec de Fanny Bulló i Josep Maria 
Roviralta. Presenten un espectacle 
teatral original de Sílvia Navarro, 
directora, dramaturga i guionista 
llicenciada en Sociologia. Negatius 
és una teatralització  de textos que 
parla de la Guerra Civil espanyola, 
un dels més importants conflictes 
que marcat la història d’aquest 
país. S’hi parla de guerra, de per-
sones refugiades, d’imatges i invi-
sibilitzacions. I tot això a través de 
la visió de Robert Capa, però dar-
rere aquest nom no  hi ha només un 
fotògraf, sinó dues persones, dues 
mirades, dues maneres de veure i 
viure. Les entrades tenen un preu 
de 10 euros, la general; de 8 per a 
més de 65 anys i menys de 25, i de 6 
per als socis de L’Alcavot. 

  Marina Antúnez
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agenda

DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 13 al 22 de gener de 2023

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 d’Au Rora i Ramon Macià
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 

20 h - TEATRE
Cartes a Mahalta
A càrrec de Bruna Feliciano i Josep 
Maria Roviralta
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

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

22.30 h - BALL
Nit de ball amb música en viu amb 
el Duet Platinum
Reserves als tels. 661356693 (Núria) 
o 696746660 (Encarna)
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Tot Ballant i Pas de Ball

DIUMENGE 15
Matí - PROPOSTA
Curs d’iniciació a la marxa nòrdica
Més informació: tel. 660871152, a/e 
marxanordicavalles@gmail.com
Organització: MNV Marxa Nòrdica 
Vallès

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

18 h - TEATRE
Cartes a Mahalta
A càrrec de Bruna Feliciano i Josep 
Maria Roviralta
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

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

DIMECRES 18
9 h - PROPOSTA
Caminada saludable: Camina i fes 
salut
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

18.30 h - PRESENTACIÓ
Presentació del llibre Estat d’exili, 
de Judith Cobeña Guàrdia
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIJOUS 19
19 h - TALLER
“Com puc fer que es motivi en els 
estudis? Com puc ajudar en la tria 
d’estudis?”
Inscripcions a www.castellarva-
lles.cat/eduquemenfamilia
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: Ajuntament i PEC

20.30 h - PROPOSTA
S’horabaixa. Música: Shake & Laü
Amb Laura Pastor i Ernesto Olvera
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

DIVENDRES 20
20.30 h - CINEMA
Un nuevo mundo
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema Castellar 
Vallès

21 h - MÚSICA
Jam session amb Acció Musical 
Castellar
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 21
De 10 a 13 h - PROPOSTA
Trobada Urban Sketchers 
Dibuixant Castellar
Anirem a dibuixar el carrer de Sala 
Boadella
C. Sala Boadella, 8
Organització: Centre Excursionista de 
Castellar

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

20.30 h - PROPOSTA
Lectura dramatitzada de l’obra de 
teatre Negatius, de Sílvia Navarro
Amb Fanny Bulló i Josep M. Roviralta
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

21 h - MÚSICA
Roger Mas en concert
Entrades gratuïtes a www.auditoricas-
tellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CAL Castellar

DIUMENGE 22
18 h - BALL
Ball a càrrec de Mar i Cel
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.30 h - PROPOSTA
Lectura dramatitzada de l’obra de 
teatre Negatius, de Sílvia Navarro
Amb Fanny Bulló i Josep M. Roviralta
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai Cultural

19 h - CINEMA
Cicle Gaudí: 42 segundos
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema Castellar 
Vallès

Presentació d’‘Estat d’exili’
Dimecres 18 · 18.30 h  · Biblioteca Municipal

Dimecres, la Biblioteca Municipal acull 
la presentació del poemari ‘Estat d’exi-
li’, de Judith Cobeña Guàrdia, il·lustrat per 
Manel Anoro i editat per Neret Edicions. 
Per a Cobeña, l’exili és un estat i un tema 
recurrent, sempre present a la humani-
tat. Som fills i filles de l’exili, de caminar er-
rant buscant un lloc millor on deixar des-
cansar els ossos i l’esperit, buscant terres 
on plantar llavors que acabin nodrint els 
nostres. L’exili és la gran metàfora del que 
som com espècie: animals que caminen, 
moltes vegades sense rumb, però sempre 
amb esperança.

Exposició ‘Bromolis’, de JC. Argilaga
Fins al 2 de febrer de 2023
Calissó Cultural
Exposició: “A reveure”, de Maria Losada
Fins al 21 de gener, dimarts de 10 a 13 h i divendres de 16 a 20 h a la Sala Violant Carnera del 
Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història
Organització: CECV-AH
Exposició de pessebres ‘Invents i descobriments de la humanitat’
Fins al 5 de febrer de 2023 al local del c. Doctor Pujol, 26
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès
Exposició de bibliografia en commemoració de la memòria de les víctimes de l’Holocaust 
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



DEL 13 AL 19 DE GENER DE 2023 23

FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 13 BONAVISTA 
DISSABTE 14 LLUCH 
DIUMENGE 15 YANGÜELA 
DILLUNS 16 CASANOVAS 
DIMARTS 17 LLUCH 
DIMECRES 18 PERMANYER 
DIJOUS 19 CATALUNYA 
DIVENDRES 20 VALLÈS 
DISSABTE 21 PERMANYER 
DIUMENGE 22 CASTELLAR 

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

DEFUNCIONS 

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

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

“L’única pàtria que tenim és la infantesa.”
Rilke

@willieroman @cerecin @arnaucabeza
Platja del Trabucador Puig de la Creu Recinte modernista de Sant Pau

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

L’arribada del nou rector, mossèn Josep M. Esteve i Ribot, el 1925 al carrer Església. Nombrosos 
castellarencs i autoritats l’acompanyaven durant la seva arribada. Al costat del mossèn, es pot 
veure Cal Massaveu. Tres anys més tard, el 1928, el mossèn Esteve i Ribot i el doctor Amadeu Ca-
sanovas i Pobla van fundar l’Obra Social Benèfica. || AUTOR: DESCONEGUT  ||  TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - 

ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Carrer Església, 1925

penúltima

06/01/2023      
Amália García Trabanca   
89 anys

07/01/2023   
Amador Ruiz Ruiz      
97 anys

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

Farmàcia Casanovas
Avinguda de Sant Esteve, 3

www.farmaciacasanovas.cat

Recoma-
nació

Què entenem per dolor? 
Tots sentim el mateix 
dolor? Hi ha diferents 

tipus de dolor?

Quan parlem del dolor ens referim a una sensa-
ció desagradable, com una punxada, formigueig, 
picadura, cremor o molèstia. El dolor pot ser 
agut o sord. Ens referim a un dolor agut a aquell 
dolor fort, que no podem aguantar el malestar. 
En canvi, quan parlem d’un dolor sord, es tracta  
d’un dolor que es pot suportar i que no ens inva-
lida en la nostra vida diària. A més, també es pot 
presentar de manera intermitent o constant.
Hi ha dos tipus de dolor: l’agut i el crònic. En 
general, el dolor agut sol aparèixer de manera 
sobtada i sol estar lligat a alguna malaltia, lesió o 
inflamació. Sovint aquest dolor pot ser diagnos-
ticat i tractat mitjançant analgèsics i antiinfla-
matoris. Generalment solen desaparèixer, tot i 
que a vegades pot fer-se crònic. En aquest dar-
rer cas, el dolor dura molt temps i si no s’aconse-
gueix tractar pot causar problemes més greus.
El dolor és una sensació totalment subjectiva, 
és a dir, cada persona sent el dolor de manera 
totalment diferent. Hi haurà gent que té molta 
capacitat d’aguantar dolors forts i ser capaços 
de fer el seu dia a dia, mentre que hi haurà gent a 
qui el dolor invalida totalment.  La finalitat no és 
comparar qui té més dolor, sinó intentar pal·liar 
i tractar-lo per què ens afecti el mínim possible.
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la contra

Maria Losada

El dibuix va ser la 
meva via d’escapament 
durant el confinament

Il·lustradora

C
E

D
ID

A
Després de fer el grau en art i disseny a l’Escola Massana 
va topar amb la pandèmia, que la va estimular  a dibuixar 
i es va animar a fer el cicle d’il·lustració; actualment, 
s’està especialitzant en dibuix infantil i juvenil

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Molt creativa
Un defecte que no pots dominar?
La impaciència
Una persona que admires?
La il·lustradora Marta Moreno
Un color?
El groc
Quin plat t’agrada més?
Els canelons
Un país?
El Japó
Un animal?
Els gats
Un llibre?
‘Matilda’, de Roald Dahl
Una pel·lícula?
Quasi totes les d’Studio Ghibli
Una obra d’art?
‘Summer’, d’Alfons Mucha
Un projecte per complir?
Participar al concurs d’il·lustració de 
Bolonya

”

“

· Quan comences a dibuixar?
Jo sempre he dibuixat, ja apunta-
va maneres i els meus pares em van 
apuntar a una acadèmia de pintura 
tradicional. Després, vaig estudiar 
el batxillerat artístic i em vaig apun-
tar al grau en art i disseny, a l’Escola 
Massana, i el dibuix va quedar una 
mica aparcat.

· En què consisteix aquest grau?
El grau és una barreja entre les arts 
plàstiques, el disseny i l’artesania 
(el vidre, la serigrafia, taller de mot-
lles, etc.). Tot i que ho vaig tocar tot, 
al final vaig decidir tirar capa l’art 
contemporani i les arts plàstiques. 
El projecte final, concretament, el 
vaig centrar en una primera recerca 
sobre del pont de Castellar. allà hi vi-
vien les famílies del capatàs de la fà-
brica Tolrà. El meu projecte final va 

consistir en l’elaboració d’un llibret 
amb fotografies i correus electrònics 
intercanviats amb Xavier Arderius, 
que hi tenia lligams familiars i em va 
ajudar molt. Va ser un projecte molt 
bonic, ja que vam poder saber més 
coses del patrimoni de Castellar. 

· Un projecte de recerca també 
es considera art?
Aquí entraríem en el debat de què és 
art i què no. Aquests projectes són 
multidisciplinars. El mateix procés 
ja forma part de l’obra, moltes vega-
des. Per a mi, el procés és el que és 
important, no tant el procés final. 
Amb el projecte vaig descobrir que 
m’agradava molt el tema de recerca. 

· I per això vas fer el màster?
Sí, vaig fer un màster a la Facultat 
d’Història de la UB que es deia ges-
tió del patrimoni cultural i museolo-
gia. Bàsicament, és una barreja entre 
saber dissenyar una exposició, gesti-

onant tot el procés des de zero, fins 
a estudiar el patrimoni natural i ar-
tístic d’arreu. 

· La pandèmia va truncar el teu  
màster en art i disseny...
Sí, i és quan em vaig posar a dibuixar. 
El dibuix va ser la meva via d’escapa-
ment durant el confinament. Després 
de la pandèmia, vaig acabar l’últim 
any de màster, al mateix temps que 
vaig començar un cicle superior d’il-
lustració a l’Escola d’Art i Disseny 
Llotja. El vaig finalitzar i ara faig un 
postgrau de dibuix infantil i juvenil. 
T’ensenyen com es fan els llibres, què 
hi ha d’haver a la guarda, a la porta-
da i contraportada, com ha d’anar el 
text. El recomano molt.
 
· Quina tècnica domines més?
Treballo molt amb el llapis portami-
nes perquè és una metodologia molt 
precisa i em permet fer moltes om-
bres. Sol passar que, al final de tot, 

sempre em quedo amb l’esbós, abans 
que amb el treball final. També dibui-
xo molt amb llapis de color i, ara per 
ara, és la tècnica que més domino. Si 
hagués de tocar una tècnica líquida 
seria l’aquarel·la, perquè genera unes 
transparències interessants. 

· I també toques les eines digitals 
per dibuixar?
Sí, treballo a parts iguals amb eines 
tradicionals i eines digitals, hi dedi-
co el mateix temps. Però és cert que, 
durant l’últim any, m’he dedicat molt 
a les eines digitals perquè tinc tanta 
feina que ho aprofito, perquè es tre-
balla molt més ràpid. 

· T’ensenyen eines digitals, al 
postgrau d’il·lustració infantil?
No te n’ensenyen perquè donen per 
suposat que ja saps dibuixar, tant 
en tècniques digitals com en tradi-
cionals. És un postgrau on els pro-
fessors són il·lustradors, que ja tre-

ballen fora de l’escola Llotja, i ens 
ensenyen coses que les editorials 
demanen i que necessites saber. Per 
exemple, que tot el pes important de 
la il·lustració ha d’estar a la dreta. El 
més interessant és que professors i 
alumnes, et donen la seva opinió i 
l’aprenentatge és més  horitzontal. 

· Com definiries el teu dibuix?
Faig dibuix simbòlic i figuratiu. No 
és realista, entès com el realisme 
impressionista. 

· Professionalment, la il·lustració 
és una feina reconeguda?
Professionalment, és complicat per-
què el nostre treball és autònom i va 
per projectes. Et fan encàrrecs o fas 
propostes a editorials, però no és un 
treball fix. Pots intentar funcionar 
per concursos, però no és prou re-
coneguda. Als EUA ho és més, allà 
hi ha agències que et porten i ajuden 
a moure’t. 

  Marina Antúnez


