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d’atur baixa i s’amplien naus 
al Pla de la Bruguera

Un treballador camina per la nova nau industrial que està aixecant l’empresa GMP, de plàstics, que ampliarà negoci al carrer Conca de Barberà. La cosmètica Puig també ha ampliat activitat logística a la seva nau.  || Q. PASCUAL
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tema de la setmana economia

Castellar, per sota del miler d’aturats
El nombre de persones desocupades es va mantenir amb una taxa al voltant del 8,5% durant el 2022, com el 2021

L’evolució de les dades d’atur a Cas-
tellar del Vallès s’han mantingut molt 
estables al llarg del 2022 i s’ha pogut 
tancar l’any per sota del miler d’atu-
rats, en concret 993. Això sí, les dades 
finals del 2022 són una mica pitjors 
que les del 2021, quan es va aconse-
guir fer una retallada històrica de 
persones desocupades i es va acon-
seguir la xifra més baixa dels darrers 
15 anys: només 915 persones apunta-
des a les llistes del Servei d’Ocupa-
ció de Catalunya. Això vol dir que es 
manté una seqüència similar a la vis-
cuda l’any 2022 i, per tant, si mirem 
pel retrovisor ara tenim la meitat de 
persones a l’atur que les que hi havia 
tot just fa 10 anys (2.065), quan la crisi 
financera encara causava estralls a 
Catalunya i Espanya. També, pel que 
fa al mercat de treball, queda enrere 
el sotrac de la pandèmia: l’any 2020 
el confinament va refredar l’econo-
mia i es va arribar als 1.246 aturats.

Sí que és especialment remar-
cable la xifra d’aturats del mes de 

 J.G.

BALANÇ 2022 | OCUPACIÓ

L’empresa General de Manipulados 
Plásticos (GMP), que està ubicada al 
carrer Solsonès del Pla de la Brugue-
ra, tindrà al maig la nova nau operati-
va, que està situada al carrer Conca 
de Barberà. GMP està especialitza-
da en la producció i comercialitza-
ció de film de polietilè d’alta i baixa 
densitat, de bosses, sacs industri-
als, làmines impreses i complexes. 
A les instal·lacions del carrer Solso-
nès “havíem arribat a una satura-
ció molt important per arribar a 
trobar una sortida”, explica el di-
rector general de l’empresa, Josep 
Anton López. 

La carcassa de la nova nau està 
pràcticament acabada. Al maig es 
començarà a fer el trasllat, “un mo-
viment llarg perquè la nostra pro-
ducció no es pot aturar i solaparem 
la producció de les dues naus du-
rant aquesta transició”.

GMP tindrà la seva nova nau operativa al maig
L’empresa, 
actualment al carrer 
Solsonès, passarà 
dels 5.000 als 14.000 
metres quadrats

  Jordi Rius

PLA DE LA BRUGUERA | INVERSIÓ

Operaris treballant en la nova nau de GMP dilluns passat, al carrer Conca de Barberà.  || Q. PASCUAL

  Amb la nova nau, GMP passa-
rà dels 5.000 als 14.000 metres qua-
drats. Això es traduirà en un augment 
de la producció, i “la previsió és que 
podem duplicar-la”, assegura López. 
El creixement també anirà acompa-

nyat de més contractació i l’empre-
sa passarà dels 60 treballadors a més 
d’un centenar. “Les noves instal-
lacions ens permetran consolidar 
més el mercat farmacèutic, amb la 
nau actual estem molt limitats, i hi 

juny del 2022 (912), la més baixa de 
l’any passat. El fet que durant tot 
l’any el nombre de persones deso-
cupades hagi fluctuat per sota del 
miler ha consolidat una taxa al vol-
tant del 8,5%, una de les més baixes 
de la comarca i molt per sota de la 
taxa catalana i espanyola. El petit re-
punt del darrer trimestre de l’any ha 
fet pujar dos dígits la taxa i, per tant, 
l’any s’ha tancat amb un 8,7% d’atur. 

bretxa homes-dones

Si mirem amb detall les dades labo-
rals de Castellar comprovem que la 
bretxa entre homes i dones desocu-
pades es manté similar a anys an-
teriors. En concret, mentre la taxa 
d’atur d’homes és del 6,6%, en dones 
és de l’11%. Si es creuen les dades de 
persones aturades per sexe i edat, 
la bretxa més important es troba 
entre els majors de 55 anys, consi-
derats aturats de llarga durada. En 
aquesta franja d’edat, hi ha una taxa 
d’atur del 20,3% (13,7% en homes i 
27,3 en dones). 

En un moment d’incerteses 
com l’actual (guerra a Ucraïna, in-

flació alta des de fa mesos i preus de 
l’energia disparats) l’horitzó del mer-
cat de treball preveu un 2023 amb 
algunes ombres tot i que el ritme de 
l’economia manté al nostre territo-
ri la creació d’ocupació. 

L’evolució catalana és molt si-
milar a la castellarenca. Catalunya 
ha tancat el 2022 amb un descens 

Evolució del nombre d’aturats a Castellar dels darrers 10 anys. || GENERALITAT

Evolució històrica de l’atur

Any 2012 · 2.069 persones

Any 2013 · 1.945 persones

Any 2017 · 1.123 persones

Any 2014 · 1.713 persones

Any 2018 · 982 persones

Any 2015 · 1.467 persones

Any 2016 · 1.940 persones

Any 2020 · 1.246 persones

Any 2021 · 954 persones

Any 2019 · 971 persones

Any 2022 · 993 persones

tot cas, “els pròxims creixements 
hauran d’anar a l’altre polígon, el 
de Can Bages, que encara no s’ha 
recepcionat”. L’anunci a finals del 
2021 que el Pla de la Bruguera aco-
lliria una gran plataforma logística 
amb una superfície  de 26.119 metres 
quadrats i  26 molls de càrrega “va 
donar vida al polígon i  va atraure 
altres projectes”, constata el direc-
tor general de GMP.

GMP, creada el 1982, va obtenir 
la seva primera certificació de qua-
litat el 1999, l’ISO 9002. L’empresa 
va obrir les actuals instal·lacions de 
Castellar, les del carrer Solsonès,  el 
2006.  Cinc anys més tard, va entrar 
a formar part del grup belga Pattyn. 
El 2013 va construir la sala blanca i 
al llarg d’aquell any va obtenir la se-
gona certificació, l’ISO 22000 (BRC). 
El 2016 va aconseguir la certificació 
FSCC 22000 i el 2017 l’ISO 1537.8. 

A General de Manipulados Plás-
ticos fabriquen productes de dife-
rents mides i formats, pensats per 
satisfer els gustos del consumidor 
i les exigències de negoci dels seus 
clients, que pertanyen al sector ali-
mentari, farmacèutic, químic, auto-
moció i envàs i embalatge en general. 
Els clients són bàsicament europeus 
encara que també en té al  Canadà, 
els Estats Units, l’Amèrica Central 
i Àfrica. 

Castellar va tancar 

el 2022 amb 993 

persones a l’atur, 

39 més que el 2021

de l’atur. Les quatre províncies ca-
talanes van poder sumar a final de 
l’exercici 96.649 ocupats més. Per 
tant, l’any 2022 s’ha tancat amb un 
total de 3,6 milions de catalans do-
nats d’alta a la Seguretat Social, la 
xifra més alta d’ocupació registrada 
fins a la data. 

ha determinats productes que no 
podem fer”, admet el directiu.

L’ocupació actual al polígon del 
Pla de la Bruguera és pràcticament 
total ja que “si vas a buscar un ter-
reny al polígon, ja no n’hi ha” i, en 
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El 2022, el grup de perfums Puig va  
centralitzar al centre logístic de Cas-
tellar del Vallès bona part dels envia-
ments dels productes de cosmètica 
que fins aleshores es feien des d’al-
tres punts d’Europa. D’aquesta ma-
nera, la companyia multinacional del 
perfum va unificar a la instal·lació 
catalana l’activitat logística de les 
marques de dermocosmètica Uri-
age i Apivita.

El centre va passar a unificar 
els enviaments per a bona part dels 
mercats europeus en què és present 
Puig a través de les diferents mar-
ques. Castellar del Vallès ja serveix 
les comandes que anteriorment es 
preparaven des d’Atenes en el cas 
d’Apivita –tot i que manté la distri-
bució a Grècia– i part de les que es 
repartien des del centre que Uriage 
té a la ciutat francesa d’Échirolles.

Apivita, fundada a Atenes el 

Puig  concentra a Castellar 
la distribució de cosmètica

L’edifici corporatiu de Puig a l’Hospitalet de Llobregat. || CEDIDA

El centre logístic fa els enviaments a tota Europa d’Uriage i Apivita 

1979 per dos farmacèutics, és una 
empresa responsable que ofereix so-
lucions naturals i eficients de bellesa 
per al rostre, el cos i els cabells, totes 
derivades dels potents productes 
de l’abella, la flora grega i potenciat 
per la “cosmetologia” verda d’avant-
guarda. D’altra banda, Uriage basa 
la seva gamma de productes en l’ai-
gua termal d’Uriage, nascuda en el 
si dels Alps francesos, amb articles 
per al rostre, el cos, la cura del nadó 
i productes solars.

Castellar del Vallès és en 
aquests moments el magatzem cen-
tral del grup. En va quedar fora la 
producció i distribució de la marca 
de maquillatge Charlotte Tilbury,  
que també té una branca de cosmè-
tica, adquirida l’estiu del 2020, que 
té els seus propis centres logístics 
repartits pel món.

unificació de la producció

A més d’agrupar la distribució, l’any 
passat Puig va decidir concentrar la 

POLÍGON | LOGÍSTICA

producció de les dues fàbriques ca-
talanes en una de sola. Aquest 2023 
abaixarà la persiana la seva planta de 
Barcelona (al districte barceloní de 
Sant Martí) per quedar-se amb la fac-
toria de Vacarisses i la que té a Alcalá 
de Henares (Madrid). El tancament 
no implicarà acomiadaments, ja que  
l’empresa va arribar a un acord amb 
els sindicats per recol·locar els seus 
gairebé 400 treballadors.

La major part de la feina es tras-
lladarà a Vacarisses, un centre que 
ocupa 160 persones i que es dedica a 
productes per a la pell i complements 
de perfumeria. Segons va explicar 
l’organització en el seu moment, té 
més potencial de creixement. A Al-
calá de Henares, mentrestant, s’hi 
elaboren fragàncies, i compta amb 
225 llocs de treball.

El personal, en canvi, es mourà 
principalment al nou edifici que Co-
lonial construeix per a Puig a l’Hos-
pitalet de Llobregat. S’ubica al cos-
tat de l’edifici corporatiu que ja té a 
la ciutat, i les seves 21 plantes esta-
ran ocupades íntegrament pel grup 
perfumer i Exea, el hòlding indus-
trial de la família Puig. Els treballa-
dors restants –aproximadament un 
30%– aniran gairebé tots a la planta 
de Vacarisses i uns quants, a Alcalá.

El 2021 Puig va registrar unes 
vendes de 2.585 milions d’euros,  xifra 
que supusa un increment del 68% res-
pecte al 2020. El grup ven els seus 
productes en més de 150 païssos i té 
oficines pròpies en 27 d’ells.  Entre 
les marques del grup de bellesa i 
moda hi ha Carolina Herrera, Nina 
Ricci, Paco Rabanne, Jean Paul Gaul-
tier, Dries Van Noten, Penhaligon’s i 
L’Artisan Parfumeur, llicències com 
Christian Louboutin i Comme des 
Garçons Parfums i fragàncies  com 
Adolfo Domínguez, Antonio Bande-
ras i Benetton.  

  Redacció

L’empresa polinyanenca Gabarró 
Hermanos, que es dedica a la dis-
tribució de fusta de serra, terres 
de fusta, de bambú i tecnològics, 
taulers i pedra acrílica, ha mos-
trat una vegada més la seva im-
plicació en la gestió mediambien-
tal, i ha celebrat la seva convenció 
de vendes anual en col·laboració 
amb la Federació Catalana d’As-
sociacions de Propietaris Fores-
tals (BOSCAT).

Durant tres dies, l’equip de 
Gabarró va portar a terme dife-
rents activitats per posar en valor 
la importància del treball en equip, 
els seus Objectius de Desenvolu-
pament Sostenible (ODS) i el seu 
compromís social.

Com a activitat de compro-
mís mediambiental, van fer una 
visita al Parc Natural de Sant Llo-
renç del Munt i l’Obac (Barcelo-
na) en la qual, gràcies a la federa-
ció BOSCAT,  es van conscienciar 
de la importància de la gestió fo-
restal, així com de la protecció i 
cura dels boscos i del seu entorn.
Tots plegats  es van desplaçar 
fins al bosc de Castellar del Va-
llès per fer un tram de camí i dur 
a terme una activitat de neteja 
del sotabosc.

La jornada va finalitzar de 

Gabarró s’implica 
en la gestió forestal

Personal de Gabarró Hermanos treballant en la neteja del sotabosc a Castellar. || CEDIDA

PARC NATURAL | BOSCAT

forma lúdica amb la recerca de la 
tradició catalana del tió de Nadal i un 
concert de piano en directe a l’ermi-
ta de la Mare de Déu de les Arenes.

A Castellar del Vallès (Barce-
lona) el bosc ocupa el 83% del seu 
territori. L’emergència climàtica fa 
necessària la prevenció d’incendis 
forestals a través d’una gestió pla-
nificada. Per aquest motiu, BOS-
CAT porta a terme una interven-
ció de gestió forestal sostenible en 
Conveni amb l’Associació de Propi-
etaris Forestals de Castellar del Va-
llès, Sant Llorenç Savall i Gallifa, el 
mateix Ajuntament de Castellar, la 
Diputació de Barcelona i el projec-
te europeu Life Climark, Més Enllà 
del Carboni, que promou la gestió fo-
restal per mitigar el canvi climàtic.

A més de posar en pràctica el 
Pla Tècnic de Gestió i Millora Fores-
tal de Castellar, BOSCAT ha creat 
un itinerari forestal pedagògic per 
donar a conèixer els beneficis de la 
gestió forestal sostenible a través de 
diversos plafons situats al llarg d’un 
trajecte d’uns 600 metres. Es trac-
ta d’un itinerari autoguiat, agrada-
ble, accessible i de dificultat baixa, 
on podem observar directament un 
bosc gestionat i aprendre els benefi-
cis que això suposa, tant per al bosc 
com per a la societat.   || REDACCIÓ
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El Consell Comarcal ha publicat el 
Catàleg Vehicle Vallès Km 0, que 
neix com a resultat de l’explora-
ció, recopilació i síntesi d’informa-
ció sobre la fabricació d’automoció 
a la comarca del Vallès Occidental, 
materialitzat en una eina interacti-
va funcional per donar més visibi-
litat al sector d’automoció vallesà. 
Amb això es vol oferir una imatge 
del potencial de les empreses de la 
comarca en la transició cap a l’elec-
tromobilitat, per incentivar siner-
gies entre institucions, empreses i 
projectes d’innovació amb criteris 
de sostenibilitat i per atraure la mi-
rada d’inversors i clients potencials.

Al catàleg apareixen les em-
preses castellarenques Carfelt 
Technology i Startecnik. Carfelt 
fabrica components aïllants acús-
tics, tèxtils i components del male-
ter. Desenvolupa productes amb tèx-
til reciclat, més adient per a vehicle 
elèctric. De la seva banda, Startec-
nik es dedica a la fabricació de com-
ponents, peces i accessoris.

L’atractiu principal del catà-
leg interactiu és poder descobrir les 
parts fonamentals que formen un 
vehicle elèctric. Amb el cotxe elèc-
tric virtual situat a la primera sec-
ció es poden explorar les parts que 
el composen a partir de 9 grups de 
components que fabriquen les em-
preses de la comarca del Vallès Oc-
cidental. També es pot trobar a la 

Un catàleg sobre els 
fabricants d’automoció

VEHICLE VALLÈS KM 0 | CONSELL COMARCAL

A  la guia apareixen les empreses 
castellarenques Carfelt Technology i Startecnik

part superior un menú amb apartats 
temàtics que ens donarà informació 
afegida del sector a la comarca, de 
les empreses de la Cadena de Valor 
del sector de fabricació d’automo-
ció, de la fabricació que es fa amb 
criteris d’innovació i sostenibilitat 
i l’apartat final, on trobem l’explica-
ció i el context del projecte.

Tot el catàleg està proveït de 
múltiples enllaços per fer possible 
la interactivitat que permet gaudir 
d’una experiència d’usuari conforta-
ble per explorar a voluntat de forma 
no lineal i controlada a través de les 
diferents seccions. Es recomana ex-
perimentar-ho clicant els marcadors 
sobre el cotxe, els diferents apartats 
del menú, els logos i els noms de les 
empreses, entre d’altres.

Aquest mes de desembre del 
2022 van finalitzar totes les actua-
cions previstes en el pla d’acció de 
suport a la reconversió del sector de 
fabricació d’automoció amb el des-
plegament de diferents activitats. 
Aquest projecte ha rebut el suport 
de la Diputació de Barcelona i ha 
permès arribar a 81 empreses vin-
culades a la fabricació d’automoció 
identificades, contactades i que han 
rebut difusió del projecte. La forma-
ció també n’ha estat una de les fites. 
El projecte també ha fet seguiment 
de tancament empresarial i suport 
a la recol·locació  de l’empresa Con-
tintental.  ||  REDACCIÓ

Fins al 31 de gener es pot sol·licitar 
la concessió de subvencions per fa-
cilitar el desplaçament a centres 
educatius situats fora del municipi 
per cursar programes de formació 
i inserció i cicles formatius de grau 
mitjà o superior d’especialitats que 
no s’ofereixin al municipi, o estu-
dis universitaris. Aquests ajuts els 
poden sol·licitar els joves nascuts 
entre els anys 1997 i 2007, inclusi-
vament, que estiguin empadronats 
al municipi de Castellar del Vallès 
com a mínim dotze mesos abans 
de sol·licitar la subvenció.

La quantia de la subvenció 
serà de 80 € quan el desplaçament 
es faci al municipi de Sabadell i de 
105,20 € quan el desplaçament es 
porti a terme a altres municipis. 
Amb la reducció de tarifes , els 
imports són l’equivalent a dues  

T-Jove d’una zona i a dues T-Jove 
de dues zones, un títol per a joves 
menors de 25 anys que es pot uti-
litzar de manera il·limitada durant 
90 dies consecutius. La concessió 
s’efectuarà mitjançant un règim 
de competència no competitiva, 
cosa que significa que hi accediran 
totes les persones que presentin la 
sol·licitud i que compleixin els re-
quisits. El consistori destinarà en-
guany a aquesta subvenció un total 
de 50.000 euros. 

Les sol·licituds dels ajuts es 
poden formalitzar de forma tele-
màtica a la seu electrònica del web 
municipal. Per fer-ho, cal disposar 
de certificat o identificació digital. 
Les persones que no en tinguin, 
poden obtenir fàcilment l’idCAT 
Mòbil des de casa al web idcatmo-
bil.seu.cat.  || REDACCIÓ

Oberta la convocatòria 
de beques al transport

Una usuària de la línia C1 en ple trajecte. || ARXIU

BONIFICACIONS | MOBILITAT PER ESTUDIS

Setmanes després del darrer ple, 
el de desembre, l’Associació de 
Veïns El Balcó de Sant Llorenç 
ha carregat contra el ple muni-
cipal i contra la regidora de Ser-
veis Econòmics, Yolanda Rivera, 
a través d’un comunicat. Al seu 
parer, Rivera “va mentir per tal 
de desestimar unes reclamaci-
ons”  que havien fet a les ordenan-
ces fiscals del 2023 –reclamaci-
ons que no van tenir el suport de 
cap grup municipal. 

En declaracions a L’Actual, 
el secretari de l’AV, Octavi Can-
dela, va reiterar quines eren les 
seves queixes –que també van 
poder explicar en el ple de de-
sembre i que consideren que Ri-
vera no va respondre–, sobretot 
feines “que s’han deixat de fer 
o no s’han fet i que els veïns pa-
guem”. En concret, va citar els 
treballs a les franges de protecció 
d’incendis i la ubicació dels con-
tenidors d’escombraries que, se-
gons Candela, un 30% dels veïns 
tenen a més de 300 metres. “Hi 
ha jurisprudència que estableix 
que si es dona aquesta circum-
stància l’ajuntament no té dret 
a cobrar el servei als veïns”, afe-
geix el president de l’AV, el qual 
també es queixa que els cami-
ons de la neteja no pugen amb la 
freqüència que ho haurien de fer 
fins al Balcó. “L’Ajuntament té 
abandonat els veïns del Balcó. 
I això serveix tant per a l’equip 
de govern com per a l’oposició”, 
opina Candela.  ||  REDACCIÓ

L’AV El Balcó 
critica el ple 
municipal

URBANITZACIÓ | NETEJA
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El regidor Pepe González. || ARXIU

El terrat d’un habitatge de Castellar amb plaques solars. || CEDIDA

HABITATGE | BORSA

Ja hi ha més de 640 interessats en els pisos de lloguer de la Playtex

Més de 640 persones s’han inscrit ja 
a la llista d’interessats a llogar un dels 
aproximadament 100 habitatges de 
la futura promoció dels terrenys de 
l’antiga Playtex, unes inscripcions 
que estan obertes des de dilluns 16 de 
gener. La intenció d’aquest llistat és 
conèixer el nombre i perfil de caste-
llarencs que volen optar a algun dels 
pisos que es preveu que s’enllesteixin 
a partir del 2025. “A banda de fer una 

ENERGIA | BALANÇ

S’instal·len 5.700 plaques 
solars a la vila durant el 2022

L’any 2022 es van instal·lar 5.700 pla-
ques solars en habitatges o indústri-
es de la vila, gairebé el doble que l’any 
anterior. El nombre d’expedients per 
sol·licitar llicències per implantar 
energia solar fotovoltaica a les llars 
va arribar l’any passat a 330, 199 més 
respecte al 2021.

L’Ajuntament va gestionar l’any 
2022 un total de 330 expedients per 

La xifra suposa el 
doble que les que es 
van posar el 2021

instal·lar plaques fotovoltaiques, dels 
quals 310 corresponen a sostre re-
sidencial i 20 a sostre industrial. El 
nombre de tramitacions per implan-
tar energia solar fotovoltaica d’auto-
consum s’ha multiplicat per 2,5 res-
pecte al 2021. 

Això ha suposat la instal·lació 
d’un total de 5.711 plaques solars 
noves, pràcticament el doble que les 
que es van col·locar el 2021 (van ser 
3.052 plaques). La inversió feta per 
particulars o empreses suma un total 
de 2,9 milions d’euros. Del total de la 
despesa, un 72% per cent s’ha dut a 
terme en habitatges, mentre que el 
28% restant correspon a edificis in-
dustrials. Pel que fa al total de la po-
tència instal·lada (2.600 KW), un 52% 
correspon a edificis residencials i un 

48% a edificis industrials.
Des de l’any 2017 el creixement 

en el nombre d’expedients per instal-
lar plaques solars ha estat exponen-
cial. Durant el període 2017-2020 se’n 
van gestionar tan sols 38, el 2021 en 
van ser 131 i l’any passat, 330. Aquest 
any 2023, en només 18 dies, ja s’han 
rebut 33 noves peticions.

A Castellar, cada instal·lació per 
a l’autoconsum residencial compta de 
mitjana amb unes 10 plaques solars 
i una potència de 4,5 KW i ha supo-
sat una inversió de 6.800 euros IVA 
exclòs. En canvi, per a l’autoconsum 
industrial, cada instal·lació compta 
amb una mitjana de 27 plaques solars 
i una potència de 61 KW, la qual cosa 
suposa una inversió de 41.000 euros 
IVA exclòs. 

  Redacció

campanya informativa i explicar 
d’una forma insistent els requisits, 
per donar-li contingut de veritat i 
també per conèixer quines són les 
inquietuds, la campanya s’acompa-
nya amb un formulari on la gent ha 
de posar les seves dades”, va matisar 
el regidor de Projectes Urbans, Pepe 
González. Els resultats d’aquest regis-
tre s’analitzaran per part dels serveis 
tècnics municipals i es traslladaran a 

la Generalitat per tal de determinar 
les característiques dels habitatges i 
les bases d’adjudicació. 

A més, les persones inscrites en 
aquesta llista s’incorporaran a una 
base de dades perquè puguin rebre 
informació relacionada amb aques-
ta promoció. “Hem vist les necessi-
tats que existeixen en relació amb 
l’habitatge, i ara volem saber com 
es plasma això. Que la gent doni el 

pas i s’apunti al llistat”. En aques-
ta llista es poden inscriure les perso-
nes majors de 18 anys empadronades 
durant un període mínim de tres anys 
(és a dir, que faci tres o més anys que 
es resideix a Castellar o que històri-
cament s’hagi residit tres o més anys 
a la vila). Les inscripcions es podran 
fer fins al 15 de febrer  a través del for-
mulari www.castellarvalles.cat/llista-
playtex.  ||  CRISTINA DOMENE
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Una nova via per tractar la depressió

Una de cada cinc dones i un de cada 
deu homes patirà depressió durant 
la seva vida. Són algunes de les dades 
que va publicar el Departament de 
Salut divendres passat, Dia Mundi-
al de la Lluita contra la Depressió. 
Els desencadenants d’aquesta pato-
logia que afecta el 5% de la població 
mundial són diversos: factors socials, 
psicològics i biològics, tot i que, de ve-
gades, pot aparèixer sense cap causa 
aparent. Salut ha constatat que l’any 
passat es van tractar un 3,5% més de 
casos de depressió respecte al 2021 a 
la sanitat pública catalana. Aquest és 
un dels efectes col·laterals de la pan-
dèmia, l’impacte en la salut mental. 
El trastorn de depressió és la prime-
ra causa d’incapacitat al món.

Quant als tractaments per abor-
dar aquesta malaltia, són diversos i 
van des de la psicoteràpia fins als fàr-
macs. Ara bé, en alguns casos, hi ha 
pacients que després de diversos ci-
cles de medicació i seguiment psico-
terapèutic no aconsegueixen millo-
rar ni revertir una situació que a poc 
a poc s’agreuja. 

És per això que iniciatives com la 
que lidera l’investigador castellarenc 
David Bartrés són tan importants. El 
seu projecte Estimulació cerebral no in-
vasiva a domicili per tractar la depres-
sió resistent al tractament: viabilitat, 
eficàcia i biomarcadors de la respos-
ta al tractament ha estat seleccionat 
com un dels projectes que es finan-
çarà per La Fundació de La  Marató 
de TV3, que el 2021 es va dedicar jus-

David Bartrés és catedràtic de psicologia mèdica de la UB i investigador principal del Barcelona Brain Health Initiative. || CEDIDA

David Bartrés lidera una recerca sobre estimulació cerebral no invasiva per a pacients que són resistents als fàrmacs

tament a recaptar fons per a la salut 
mental. És una recerca que comptarà 
amb una subvenció de 298.850 euros 
i que es farà de bracet amb l’Institut 
Guttmann i el Consorci Institut d’In-
vestigacions Biomèdiques August Pi 
i Sunyer, i la Facultat de Medicina de 
la Universitat de Barcelona. De fet, 
Bartrés és l’investigador principal 
del Barcelona Brain Health Initiative 
i catedràtic de psicologia mèdica a la 
UB. “És una malaltia que pot arri-
bar a ser molt greu i que es carac-
teritza per alteracions de l’humor, 
apatia, o de vegades no tenir ganes 
de viure. Hi ha més de dos milions 
de casos només a Espanya”, explica 

 Rocío Gómez 

el catedràtic. “Del 5% global de pa-
cients amb depressió, un 30% dels 
casos no responen als tractaments 
farmacològics que existeixen actu-
alment. Són casos que continuen 
tenint el diagnòstic malgrat els in-
tents de tractament”, detalla.

Per buscar una alternativa i mi-
llorar la simptomatologia, la qualitat 
de vida d’aquestes  persones, fa dues 
dècades que als EUA es van posar en 
marxa proves per saber si  es podia 
aconseguir “estimular directament 
el cervell de les persones amb de-
pressió, intentar canviar l’activitat 
del cervell amb estimulació magnè-
tica”. Consistia a identificar les àrees 

afectades per la depressió, estimu-
lar-les amb polsos magnètics i canviar 
la seva activitat. “És una estimulació 
no invasiva i per tant no és doloro-
sa. No requereix cap intervenció, 
obrir el cap o implantar un elèc-
trodes, ni afaitar els cabells”, pun-
tualitza. Després de diversos estudis 
i assajos clínics, Bartrés explica que 
l’evidència de millora en els pacients 
va ser prou bona i l’FDA va aprovar el 
tractament d’estimulació magnètica 
transcranial per a la depressió. “No 
són tractaments infal·libles. Hi ha 
pacients que hi responen i d’altres 
que no. Més d’un 40% dels pacients 
que han estat resistents  al tracta-

ment farmacològic, sí que acaben 
responent a aquesta estimulació.  
És un grup de pacients molt difícil 
de tractar”, remarca.

 Ara bé, el científic castellarenc 
proposa anar més enllà i aconseguir 
que aquesta teràpia es pugui fer al 
domicili del pacient, fora de l’entorn 
sanitari. “Actualment, es poden fa-
bricar sistemes d’estimulació que 
es poden fer servir a casa. L’estu-
di el fem amb la col·laboració d’un 
grup d’investigació de la Universi-
tat de Havard”, apunta. 

Concretament, el protocol con-
sistirà que els subjectes que participin 
en l’estudi hauran d’aplicar-se diària-
ment durant tres setmanes sessions 
d’uns trenta minuts d’estimulació 
elèctrica no invasiva. Es formarà una 
persona de l’entorn del pacient  per 
aplicar, sota supervisió mèdica, la te-
ràpia mitjançant un casc pel qual es 
transmetran aquests impulsos elèc-
trics. “Volem veure si és factible. 
L’impacte social seria molt gran si 
aconseguim fer tractaments domi-
ciliaris en una patologia que afecta 
tanta gent. El sistema sanitari està 
col·lapsat”, assevera.

De moment hi participen unes 
quaranta persones, però estan oberts 
a acceptar més pacients que s’hi vul-
guin sumar, sempre sota la prescrip-
ció d’un psiquiatre, que pot contactar 
amb l’Institut Guttmann de Barce-
lona. Als pacients se’ls farà un estu-
di previ a l’Hospital Clínic per saber 
l’estat de les xarxes cerebrals i valorar 
l’impacte i evolució del tractament, i 
acotar els perfils amb més probabili-
tat de resposta favorable a la teràpia. 
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METEOROLOGIA | HIVERN

Aquesta setmana, Castellar, com 
la resta del territori, ha registrat 
un ambient hivernal, amb dos fe-
nòmens meteorològics destacats, 
d’una banda, fortes ratxes de vent 
dilluns i dimarts i, de l’altra, bai-
xada de les temperatures fins 
als 0 graus a  partir de dimecres. 

Respecte a les ventades, el 
telèfon d’emergències de Catalu-
nya 112 va rebre 160 trucades per 
incidents al Vallès Occidental. A 
Castellar del Vallès, els Bombers 
Voluntaris, juntament amb la po-
licia local només van atendre una 
incidència rellevant, a la B-124, 
per un arbre caigut i les compli-
cacions en el trànsit que se’n van 
derivar. “A banda d’aquesta, 
s’han registrat algunes afec-
tacions lleus, com contenidors 
desplaçats”, va detallar el regi-
dor de Seguretat Ciutadana, Pepe 
Leiva. Quant a les temperatures, 
aquests darrers tres dies el ter-
mòmetre ha baixat bruscament, i 
s’han registrat, a Castellar, míni-
mes de 0 oC i màximes de només 
9 oC. Així, saques de sal potàssica 
s’han distribuït estratègicament 
pel municipi per possibles glaça-
des.   || C. D.

Setmana de 
fred i vent

Nou impuls per a Castellar, Vila de Llibres

El buc de la plaça de la Fàbrica Nova ja restaurat. || J. MELGAREJO

El projecte de foment de la lectura 
Castellar, Vila de Llibres, gestionat 
per la Biblioteca Antoni Tort, pren 
un nou impuls amb la reparació dels 
cinc bucs d’intercanvi de llibres si-
tuats en diferents espais de la vila (a 
les places Major, de Cal Calissó, de 
Catalunya, d’Europa i de la Fàbri-
ca Nova). Les estructures, que són 
metàl·liques, tenen forma de llibre 
obert i unes dimensions d’un metre i 
mig d’alçària i un metre de fondària, 
amb tres prestatges per deixar-hi els 
llibres. Aquests darrers dies la Regi-
doria d’Espai Públic les ha reparat 
amb la col·locació d’uns nous tanca-
ments amb portes que donen més 
estabilitat a cadascuna de les instal-
lacions, a més de protegir-les de bru-
tícia o de les inclemències meteorolò-
giques. “La nostra tasca consisteix 
a controlar que els bucs compleixin 
amb la seva funció d’intercanvi de 
llibres. Que els documents siguin 
atractius, que l’espai estigui net i 
prendre nota si hi ha cap desper-

Els bucs d’intercanvi de llibres ubicats a cinc places de Castellar s’han reparat

  Cristina Domene fecte”, explica la directora de la bi-
blioteca, Carme Muñoz. “Per ence-
tar aquesta nova etapa”, afegeix, 
“la Biblioteca Municipal Antoni 
Tort hi ha fet una aportació de lli-
bres adreçats a infants i també a 
la població adulta”.

Els bucs de llibres, que es van 
posar en marxa l’abril del 2018,  tenen 
per objectiu compartir i intercanviar 
llibres de forma lliure i gratuïta, tan-
tes vegades com es vulgui. Cal tenir 
en compte que no hi ha limitació en el 
nombre de llibres que cadascú hi pot 
dipositar, tot i que no s’accepten en-
ciclopèdies, llibres de text, revistes, 
CDs o DVDs, ni llibres en mal estat. 

implicació del servei comunitari 
En la revisió de l’estat dels bucs hi 
col·laboraran diversos alumnes de 
secundària que presten el Servei Co-
munitari. Aquesta iniciativa promou 
que l’alumnat de 3r i 4t d’ESO expe-
rimenti i protagonitzi activitats de 
compromís cívic alhora que aprengui 
l’exercici actiu de la ciutadania i posi 
en pràctica els seus coneixements al 
servei de la comunitat.  

CULTURA | ESPAI PÚBLIC
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L’Associació Tothicap va programar 
dissabte un taller defensa personal 
en què van participar 35 dones. El 
taller, a càrrec de David Dalmau, 
és una proposta organitzada a tres 
bandes entre l’entitat, la regidoria de 
Feminisme de l’Ajuntament de Cas-
tellar i l’equipament juvenil La Fà-
brica. L’objectiu és que joves i dones 
aprenguin un sistema fàcil i real de 
defensa personal amb què podran 
actuar d’una manera exitosa en cas 
de situacions de perill, millorant la 
seva confiança i seguretat. Aques-
ta activitat cada vegada és més sol-
licitada i, de fet, les alumnes dema-
nen més regularitat en les sessions 
“per poder interioritzar les tèc-
niques i memoritzar-les a base de 
pràctiques”, asseguren. 

Alguns dels motius de les as-
sistents, segons van compartir, són 
poder caminar tranquil·la pel carrer 
o poder pujar soles al Puig de la Creu 
sense tenir por. “Des de Tothicap 
intentarem organitzar més tallers 
de defensa personal, per aprendre 

Actuar davant d’una agressió

El taller de defensa personal va tenir lloc a la Sala. || AJ CASTELLAR

Un total de 35 dones assisteixen a un taller de defensa personal

a actuar davant una agressió físi-
ca, perquè ens el demanen molt”, 
expliquen des de l’entitat.

Durant les tres hores de curs, 
que va tenir lloc a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà, es van aprendre qües-
tions com la importància de l’actitud 
per evitar ser una persona vulne-
rable, aprendre a utilitzar utensilis 

 Cristina Domene

ENTITATS | TOTHICAP

quotidians per a l’autodefensa, com 
actuar si som a terra o aprendre a 
utilitzar el cos per defensar-se i repel-
lir una possible agressió.  

Aquest taller formava part del 
programa per al Dia Internacional 
per a l’Eliminació de la Violència en-
vers les Dones, però es va ajornar per 
motius aliens als organitzadors. 

El curs de llengua de signes s’impartirà cada divendres fins al 31 de març. || J. MELGAREJO

Divendres es va iniciar un nou curs de llengua de signes catalana que 
s’allargarà fins al 31 de març. Vint-i-cinc persones s’han interessat per 
aquest curs que la Regidoria de Diversitat Funcional ja va oferir a l’oc-
tubre. “El curs del trimestre passat va tenir molt d’èxit i el que hem 
fet és obrir una segona edició amb la gent que es va quedar en llista 
d’espera. Gairebé totes les places han estat per a persones que es van 
quedar fora a l’edició d’octubre”, assegura la regidora d’aquesta àrea, 
Anna Margalef. Els alumnes que hi participen provenen de diferents àm-
bits, com l’educació o la psicologia, i tenen motivacions diferents. Alguns 
busquen poder comunicar-se millor amb familiars o amics que tenen al-
guna discapacitat auditiva i altres ho fan per sensibilització amb el col-
lectiu. Anna Iglesias és la professora encarregada d’ensenyar la llengua 
de signes catalana, coneguda habitualment per la sigla LSC, la llengua 
de les persones sordes i sordcegues signants de Catalunya.  || C. DOMENE

CURS | DIVERSITAT FUNCIONAL

Èxit del curs de llengua 
de signes catalana

Donem solució 
d’habitatge a 
les famílies 
castellarenques

Millorem la 
mobilitat de 
la zona

Ajudem el jovent 
a quedar-se 
al poble

L’habitatge a Castellar 
Un dret irrenunciable 

Tens interès a llogar un 
habitatge a l’antiga Playtex? 

Apunta’t a la llista de persones interessades

Aquesta llista té per objectiu identificar el volum i 
perfil de persones interessades a viure a la futura 
promoció d’habitatges públics de la Playtex que 
es preveu que es pugui enllestir a partir de 2025.

Els resultats s’analitzaran per part dels serveis 
tècnics municipals, es traslladaran a la Generalitat 
i serviran per determinar les característiques 
dels habitatges i les bases d’adjudicació.

Les persones inscrites en aquesta llista 
s’incorporaran a una base de dades per rebre 
informació relacionada amb la promoció 
d’habitatge públic a la zona de la Playtex.

Qui s’hi pot inscriure? 
Persones majors de 18 anys i empadronades a 
Castellar durant un període mínim de tres anys 
(és a dir, que faci tres anys o més que resideixen 
a Castellar o que històricament hi hagin residit 
tres anys o més).

Quan t’hi pots inscriure?  
Fins al 15 de febrer

Com ho pots fer?
• Per Internet a través del formulari web 

www.castellarvalles.cat/llistaplaytex (per 
accedir-hi tan sols caldrà informar el NIF i la 
data de naixement)

• Presencialment, al Servei d’Atenció Ciutadana 
(sol·licitant cita prèvia)

Més informació: 
www.castellarvalles.cat/promociohabitatgepublic

Millorem la 
cohesió urbana 
entre Can Carner 
i el nucli urbà

Nous espais 
verds i
equipaments 

Contenim els 
preus elevats 
de lloguer

El projecte de l’antiga Playtex
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Toni Santos, de la botiga d’alimentació El Castell. || G. P.

La Maite, del supermercat Canyameres. || G. P.

La rebaixa de l’IVA 
no es nota al cistell

No hi ha treva en l’augment de preus 
dels productes alimentaris. La ma-
teixa cistella de la compra és, gene-
ralment, un 15,7% més cara que fa un 
any, segons dades públiques sobre 
l’IPC de desembre. És un encariment 
alarmant que des del govern central 
es volia esbravar amb una rebaixa de 
l’IVA en productes essencials, del 4% 
al 0%, i en altres aliments, com l’oli 
d’oliva i la pasta, del 10% al 5%. Ara 
bé, els castellarencs ho han notat?

La confusió i el desconeixement 
generalitzats parlen per si sols. Que 
la majoria de compradors no tinguin 
clars els detalls de la mesura –tal com 
confirmen les botigues consultades–, 
demostra fins a quin punt la rebaixa de 
l’IVA té efectes minsos per a les seves 
butxaques. L’Aleix, un jove de 26 anys 
que viu independitzat amb amics, ho 
confirma: “Conec l’anunci que es va 
fer i sé que s’ha tret l’impost de la 
fruita i la verdura, per exemple, 
però no en sé tots els detalls. Crec 
que tampoc serveix res, tot conti-
nua molt car”, afirma.

L’IVA del 4% ha desaparegut 
del pa, la farina panificable, els ous, 
la llet animal, els formatges, la frui-
ta, la verdura, les hortalisses, els 
llegums, els tubercles i els cereals 
naturals.“Molts clients ens pre-

El preu de diferents productes s’ha disparat en poc menys 
d’un any: la llet (37%), l’oli d’oliva (35%) o els ous (30%)

  Guillem Plans gunten sobre el tema perquè no ho 
tenen clar”, comenta Toni Santos, 
de la botiga d’alimentació El Castell.

La carn i el peix no han estat ob-
jecte de cap mena de rebaixa. També 
en queden excloses les begudes amb 
sucres i edulcorants i les alcohòliques, 
que tributen el 21%, el tipus general.
El comerciant parla sense embuts: 
“Sap greu dir-ho, però jo crec que 
ha sigut una operació de maqui-
llatge polític. Es va treure el des-
compte de 20 cèntims per litre a 
les gasolineres i havien de fer al-
guna cosa. No està repercutint en 
absolut, més aviat hi ha productes 
exempts d’IVA que han pujat de 
preu més d’un 4%”. Posa un exem-
ple “flagrant”: el formatge ratllat, per 
exemple, en una setmana ha pujat 25 
cèntims, un 20%.

“Jo crec que la rebaixa s’ha 
notat poquet, per això la majoria 
de clients no la coneixen”, reconeix 
la Maite, del supermercat Canyame-
res. Una mesura que els va compor-
tar la feina de canviar l’etiqueta dels 
productes, tot i que explica que és 
una feina que, ara mateix, han de fer 
cada setmana per la pujada constant 
de preus. En el cas de l’establiment, el 
pa, per exemple, no s’ha notat la rebai-
xa, ja que la disminució queda com-
pensada per la inflació. En els forns, 
altres productes al marge del pa, com 
les coques, els croissants i les ensaï-

mades, en queden exclosos.
Des de la Moncloa, la inflació 

de preus desmesurada es va apun-
tar com una conseqüència de la guer-
ra d’Ucraïna i de l’augment del cost 
de producció. La rebaixa es mantin-
drà fins al 30 de juny del 2023. En cas 
que la taxa d’inflació de març –sense 
comptar l’energia i els aliments no ela-
borats– baixi per sota del 5,5% acaba-
rà abans, l’1 de maig.

els aliments que més pugen de preu

Els sucres i els olis que no són d’oliva 
són els productes que més han pujat 
de preu respecte l’any passat, segons 
dades de l’INE de desembre. L’aug-
ment se situa en un 50,6%. En el cas 
de la mantega, és del 42,3%.

Una escalada de preus que 
també afecta la llet sencera i des-
natada (37,3%), les farines i cereals 
(36,8%), l’oli d’oliva (35,2%), les salses i 
condiments (33%), els ous (29,8%), els 
iogurts (25,1%) o els llegums i les hor-
talisses (23,5%). 

L’associació de consumidors 
Facua insisteix que hi ha grans su-
permercats que no estan repercutint 
la rebaixa de l’IVA a tots els aliments 
afectats per la mesura. Així ho han de-
nunciat a la Comissió Nacional dels 
Mercats i la Competència (CNMC).

Concretament, fa una setmana 
l’associació va detectar 46 irregula-
ritats en productes d’Aldi, Alcampo, 

Carrefour, Dia, Eroski, Lidl i Hiper-
cor; una xifra que la setmana passa-
da va augmentar fins als 57 “incom-
pliments”. D’altra banda, l’associació 
també adverteix que alguns d’aquests 
grans supermercats no han rectificat 
“anomalies” detectades dies enrere.

Feta la llei, feta la trampa? Facua, 
a més, denuncia que dos dels super-
mercats –Hipercor i Carrefour– van 
apujar els preus de productes abans 

d’aplicar la mesura del govern, que va 
entrar en vigor l’1 de gener del 2023. 
Per tot plegat, Facua demana que la 
CNMC investigui les “irregulari-
tats” i que obri expedients sanciona-
dors per esclarir si els preus aplicats 
suposen un augment en els marges 
de benefici empresarial o estan jus-
tificats per increments en els costos 
dels productes en què no ha repercu-
tit baixada de l’IVA.  

actualitat
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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.

Els experts es pronuncien sobre la 
importància de l’aprenentatge de 
l’escriptura a la infantesa i fomen-
tar l’ús en el dia a dia. Està demos-
trat per nombrosos estudis. 
Un d’ells consisteix en la tècnica de 
tomografies cerebrals. Quan s’es-
criu a mà, diverses zones s’activen, 
s’il·luminen, cosa que prova que hi ha 
més àrees involucrades quan s’escriu 
a mà que quan s’escriu en un teclat.
L’escriptura manual ens ajuda a:
-millorar l’ortografia
-reorganitzar el pensament
-millorar el procés de memorització
-millorar les capacitats d’atenció i 
concentració
-canalitzar les emocions
-gestionar els processos d’ansietat
Però no ens oblidem que som a l’era 
digital. Per sort ha estat molt im-
portant la tecnologia durant la pan-
dèmia, un puntal per poder seguir, 
mínimament, amb la nostra vida quo-
tidiana, amb classes en línia o el te-
letreball. També cal destacar que la 
tecnologia augmenta la productivi-
tat, ens dona rapidesa. No hem d’es-
tar pendents d’aspectes, com poden 
ser els espais o l’ortografia.
L’ideal seria la convivència de les 
dues tècniques.
S’està agafant consciència dels 
beneficis de l’escriptura manual, 
cada vegada més, es troben publi-
cacions que fan referència al tema
Faig una cita. Titular de El País 
d’aquesta setmana: “La lucrati-
va vuelta de la escritura manual: 
cómo la tecnología que  la mató 
quiere recuperarla”.

 Un cervell en forma

 Maribel González 

(grafòloga i perit judicial)

 Junts per Castellar

 Rafa Homet*

a xacra de la vio-
lència masclista no 
s’atura. El desembre 
del passat 2022 va 
ser el mes de l’any 

amb més dones mortes víctimes 
d’aquest tipus de violència a Ca-
talunya. I malgrat que fa ben poc 
que vam iniciar el 2023, a nivell de 
l’Estat espanyol ja es comptabilit-
zen quatre víctimes mortals. I què 
fan els governants? Analitzem-ho.
Fa vora tres mesos de l’entrada en 
vigor de la coneguda com llei del 
“sí és sí”, impulsada pel Ministeri 
d’Igualtat amb l’objectiu de pro-
tegir la llibertat de sexual de les 
dones. A hores d’ara s’estima en 195 
els encausats per delictes contra 
la llibertat sexual que s’han bene-
ficiat, ja sigui per rebaixes de con-

ls pressupostos 
de la Generalitat 
estan aturats per-
què l’alcaldessa 
de Sabadell no vol 
la connexió direc-

ta de Castellar amb l’autopista 
ni la connexió amb el tren si no 
es fa el quart cinturó tal i com 
ella vol.  
I l’alcalde de Castellar l’hi dona 
suport. Per tant, ni tren, ni con-
nexió directa de Castellar amb 
la B124... tornem a fer volar co-
loms i que si verdes, que si ma-
dures des de fa 40 anys. 
Ja n’hi ha prou de projectes que 
de tan faraònics es pot arribar a 
pensar que potser la veritat és 
que no es volen fer. 
Necessitem la connexió amb l’au-
topista i amb el tren i la prime-
ra passa per aconseguir-los es 
troba en aquests pressupostos.  
Però el drama no és només aturar 
el tren i la connexió amb la C58C, 
el drama també és endarrerir que 
es posi fi a 12 anys d’infrafinan-
çament del tercer sector sector, 
que la patronal del sector social 
sense ànim de lucre vegi com la 
seva crida en relació a la neces-
sitat urgent de l’aprovació dels 
Pressupostos 2023 es vegi dila-
tada per interessos partidistes 
i personalistes en l’actual con-
text d’inflació i augment de cos-
tos de subministraments energè-
tics i alimentaris, donat que els 
serveis d’atenció a les persones 
que gestionen són en gran part 
de responsabilitat pública i com 
a tal, és l’Administració pública 
la que ha de garantir que les do-
tacions pressupostàries siguin 
les adequades per sostenir-los.  
El drama és endarrerir els 30 mi-
lions de més que s’afegeixen al Pla 
Nacional per la Salut Mental, els 
555 milions d’euros per al Pla de 
Xoc Social, amb mesures com ac-
tualitzar l’índex de renda de sufi-
ciència de Catalunya (IRSC) fins 
a situar-lo als 615 euros mensu-
als, ajudes al pagament del lloguer 
i bonificacions a les tarifes del 
transport públic, entre d’altres. 
Destinar més recursos a l’empre-
sa pública d’energia L’Energètica, 
perquè sigui un veritable agent 
de producció, comercialització 
i emmagatzematge d’energia de 
fonts renovables de Catalunya, 
de suport a la creació de comu-
nitats energètiques i el principal 
motor de canvi de la conformació 
del model de producció i comer-
cialització d’energia. 
Incrementar la inversió ferrovi-
ària, que molta gent de Castellar 
patim la RENFE cada dia, ampli-
ar el parc públic d’habitatges, re-
forçar el sistema sanitari públic, 
augmentar el pressupost del De-
partament d’Igualtat i Feminis-
mes, un ajust a l’impost de pa-
trimoni per a les grans fortunes 
o impulsar la creació de l’impost 
sobre les emissions dels creuers.  
Tot això, que ja hauria d’estar 

L

E

La violència masclista no 
s’atura. On és el Govern?

D’irresponsabilitats, cap 
ni una, siusplau 

 Ignasi Giménez *

es de dilluns passat 
i fins al 15 de febrer 
estan obertes les ins-
cripcions a la llista de 
persones interessa-

des a llogar un habitatge a la futu-
ra promoció als terrenys de l’anti-
ga Playtex. Aquestes inscripcions 
serviran per conèixer el nombre 
i el perfil dels castellarencs i cas-
tellarenques interessats en algun 
dels pisos que, previsiblement, es-
taran disponibles a partir del 2025.
Les dades que s’obtinguin de les 
inscripcions serviran per deter-
minar les característiques dels 
habitatges i per adequar les bases 
d’adjudicació a les necessitats de 
la vila. Les persones inscrites s’in-
corporaran a una base de dades i 
rebran informació directa sobre 
l’evolució de la promoció.
Si tens més de 18 anys i fa tres anys 
que estàs empadronat a Castellar, 
fes la inscripció i ajudaràs a tirar 
endavant aquest gran projecte que 
té com a objectiu facilitar-te l’ac-
cés a l’habitatge.
La necessitat de disposar de més 
oferta de pisos de lloguer a un preu 
assequible és evident i peremptò-
ria. L’oferta de lloguer a Castellar 
està per sota de la mitjana comar-
cal i de Catalunya i això està pro-
vocant l’expulsió dels joves a altres 
municipis davant les enormes di-
ficultats que han d’afrontar per a 
la seva emancipació.
Però els joves castellarencs no 
són els únics afectats pels preus 
de l’escassa oferta de lloguer plu-
rifamiliar. També se’n poden be-
neficiar altres col·lectius com la 
gent gran o les famílies monopa-
rentals que no tenen possibilitat 
d’accedir a l’habitatge tot i dispo-
sar d’ingressos.
L’habitatge és un dret fonamen-
tal i els ajuntaments hem de fer 
el que estigui a les nostres mans 
per garantir que els nostres con-
vilatans i convilatanes puguin ac-
cedir a un pis digne en condicions 
assequibles. 
Això ho tenim molt clar, i una prova 
és el suport de tots els grups mu-
nicipals al projecte.

 * Alcalde

D

Per un lloguer digne 
i adequat a les teves 
possibilitats

AFATRAC (Associació de Fami-
liars d’Afectats per Trastorns de 
Conducta), amb el suport d’altres 
entitats, convoca una concentració 
per denunciar l’abandonament i de-
satenció de l’administració davant 
les persones amb problemàtiques 
de salut mental d’elevada comple-
xitat i les seves famílies. 
La concentració tindrà lloc el dia 
2 de febrer, a les 19 h a la plaça de 
Sant Jaume (Barcelona).
Amb aquesta convocatòria es pre-
tén posar de manifest i denunciar 
la vulneració de drets que compor-
ta aquesta desatenció. Demanem i 
exigim   un abordatge comunitari, 
integral, multidisciplinari i trans-
versal en salut mental i la creació 
de nous recursos que siguin útils.
És per això que, des d’AFATRAC, 
us demanem que assistiu a la con-
centració per ajudar-nos a fer d’al-
taveu d’aquesta situació de dis-
criminació i contribuir, així, en la 
lluita d’aquestes persones i de les 
seves famílies per tal de dignificar 
les seves vides.
Al llarg de la concentració es lle-

Concentració “no més 
vulneració de drets”

 Suport Castellar

L’astrofísic Albert Morral Quintana va ser el ponent protagonista de la sessió 
formativa de L’Aula, aquest dimarts passat a l’Auditori Municipal. Va estu-
diar la carrera de física a la Universitat de Barcelona i actualment treballa a 
l’Agrupació Astronòmica de Sabadell fent divulgació de l’astronomia, un fet 
que es va fer notar en positiu a la seva xerrada sobre l’apassionat món de les 
estrelles. Morral va explicar l’evolució estel·lar, com neixen, viuen i moren 
les estrelles, i va parlar dels diferents tipus d’estrelles.   || FOTO: J. MELGAREJO

Xerrada sobre les estrelles a L’Aula

LA FOTO

girà un manifest i, seguidament, 
s’atendrà els mitjans de comuni-
cació que així ho demanin.
L’any 2021 vam crear un projecte 
d’inserció laboral: Rescatem. Es 
tracta d’una botiga de roba de sego-
na mà, complements i roba de mos-
trari on qui treballa són familiars de 
l’associació afectats per trastorns 
de conducta. Les vuit hores laborals 
estan acompanyats per un educador 
social que els coordina i supervisa.

demna, o directament per excarce-
racions, d’aquest nyap legislatiu.   
I lluny de retractar-se, alguns dels 
responsables de tal despropòsit, 
en particular la secretària d’Estat 
d’Igualtat i “número dos” d’Irene 
Montero, s’han dedicat a frivolit-
zar i fer broma de la gravetat de la 
situació que han generat.
Mentrestant, a Catalunya, la con-
sellera del ram es limita a actuar 
fent seguidisme del que diu i fa el 
govern central, cenyint-se a un rol 
sucursalista, com si aquí no tin-
guéssim les competències per fer 
res més. La inoperància és total i 
només cal remetre’s a la nefasta 
gestió duta a terme pel Govern en 
relació amb els fets succeïts a la 
discoteca Waka a les acaballes de 
l’any passat, una gestió durament 
criticada fins i tot per alcaldesses 
del mateix partit que governa 
la Generalitat.
Quina protecció i quin acompanya-
ment dona el Govern a les víctimes 
i al seu entorn? Quin seguiment es 
fa als agressors? Quins protocols 
s’estan desenvolupant? Quins s’es-
tan aplicant? Quines eines tenen 
els jutges per aplicar les lleis apro-
vades pel Parlament a tals efectes? 
Com treballa per millorar l’avalua-
ció del risc de les víctimes? El Go-
vern té les competències en totes 
aquestes matèries i hem d’exigir 
que s’exerceixin. És inadmissible 
que l’acció de govern per posar fre 
a una realitat tan abominable com 
els feminicidis es limiti a repiular 
les piulades del ministeri i assis-
tir a concentracions. És una falta 
de respecte a les víctimes.

millorant la vida de la gent, atu-
rat perquè l’alcalde de Castellar 
prefereix defensar els interessos 
del PSC de Sabadell enlloc de prio-
ritzar les necessitats de Castellar.  
Em queda molt poc de portaveu 
de l’oposició a la nostra Vila des-
prés de vuit anys, però demano 
siusplau que mai cap oposició blo-
quegi l’oportunitat de millorar la 
qualitat de vida de la gent de Cas-
tellar per pur interès partidista.  
Irresponsabilitats en política cap 
ni una, siusplau.

*Portaveu d’ERC
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opinió

l desembre del 1969 
feia quatre anys que 
s’havia acabat el Con-
cili Vaticà II. L’Esglé-
sia catòlica s’havia vol-

gut posar al dia i, entre altres coses, 
feia seves algunes de les reformes 
que Martí Luter havia proposat a 
principis del segle XVI. 
L’any abans, el 1968, pel maig, els es-
tudiants de París havien iniciat una 
sèrie de vagues que farien caure el 
govern del general De Gaulle. Aque-
lles revoltes van comportar l’inici de 
molts canvis socials que van tenir la 
seva influència, també dins els re-
centment renovats àmbits catòlics. 
A finals dels seixanta, doncs, el món 
bullia com una aspirina efervescent. 
Hi havia protestes, grups revolucio-
naris i desigs de llibertats extremes. 
Tant la vida privada com la pública 
eren replantejades. 
El pensament, la política, la moral 
i la religió, eren posats en qüestió. 
Cap on anava el món? Com evolucio-
naria l’Església catòlica? Un jove pro-
fessor de teologia, Joseph Ratzinger 
(1927-2022), que havia participat anys 
abans com a assessor en el concili, va 
impartir el dia de Nadal d’aquell 1969, 
a la Hessischer Rundfunk, emissora 
de ràdio de Frankfurt, una conferèn-
cia amb el títol “Quin aspecte tindrà 
l’Església l’any 2000?”.* 
Aquests dies, amb motiu de la seva 
mort, s’ha recordat aquella xerrada 
radiofònica, perquè, passats més de 
cinquanta anys, el que semblava tan 
sols una predicció s’ha anat complint, 
almenys en la nostra vella Europa.
Ratzinger, tot cantant les absoltes de 
la fi de la cristiandat, deia que l’Es-
glésia “es farà petita i haurà de co-

  Joseph Ratzinger, 1969. || JOAN MUNDET

El futur del cristianisme 

E PLAÇA MAJOR

JACINT TORRENTS
Escriptor

“Serà una Església 

interioritzada, 

que no anhela un 

mandat polític”

mençar de nou més o menys des del 
principi. Ja no podrà omplir molts 
dels edificis que va construir en mo-
ments més favorables. Perdrà segui-
dors i amb ells, molts dels seus pri-
vilegis en la societat. [...] Serà una 
Església interioritzada, que no an-
hela un mandat polític i que no flirte-
ja ni amb l’esquerra ni amb la dreta. 
Li resultarà molt difícil. [...] La farà 
pobre i la convertirà en una Esglé-
sia dels petits”. 
Veient com coincideixen, ara i aquí, 
la desaparició del cristianisme per-
sonal per un cantó, i la decadència de 
la societat per l’altre, ens hauríem de 
demanar si  aquest decandiment so-
cial no té, poc o molt, a veure amb la 
pèrdua de fe o amb la indiferència re-

ligiosa (i no hem de deixar de banda 
la part de responsabilitat de la ma-
teixa Església, amb les seves pors, els 
seus escàndols, la seva poca fe...). La 
situació actual de la humanitat pot-
ser ens faria repetir, estrafent-la, la 
famosa frase de Nietzsche: “Déu ha 
mort, i ara mateix jo (la humanitat) 
no em trobo gens bé”.
De fet, però, l’ateisme no és sinó la 
negació d’una “idea” de Déu. I, pos-
siblement aquesta negació pot ser 
avui per a molts el camí més idoni 
per abocar-se a l’abisme on habita 
el Misteri. Més difícil és, però, sac-
sejar la indiferència religiosa domi-
nant. Tal vegada només els atzars 
de la vida i de la història poden sus-
citar el desig o l’interès per allò que 

ens transcendeix.  
Joseph Ratzinger acabava així la con-
ferència: “Els éssers humans en un 
món totalment planificat es troba-
ran indescriptiblement sols. Quan 
hagin perdut completament de vista 
Déu, sentiran la seva absoluta i hor-
rible pobresa. 
I llavors descobriran la petita comu-
nitat de creients com una cosa total-
ment nova.  
Com una esperança que els impor-
ta, com una resposta que sempre han 
estat buscant a cegues”.
Qui pogués viure cinquanta anys més 
per veure-ho!

*Es pot trobar a ‘Joseph Ratzinger, Fe y 
futuro’, Bilbao, Ed. Desclée de Brouwer, 
2007.

Fins el 30 d’agost podeu seguir l’actualitat de la vila a 

www.lactual.cat

Bones vacances! 

#lactualesinformaciowww.lactual.cat

60.000 
visites web mensuals
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actualitat comunicació

TECNOLOGIA | XARXES

GuifiCastellar –l’associació local 
de la xarxa oberta, lliure i neutral 
Guifi·net– ha actualitzat la seva in-
fraestructura a tecnologia AC (es-
tàndard de transmissió sense fils), 
i ha multiplicat per tres la seva ca-
pacitat i eficiència. Els voluntaris 
de l’associació han traslladat al 
camp aquest desplegament du-
rant les darreres setmanes, des-
prés d’una intensa feina de labo-
ratori, selecció d’equipament i 
autoaprovisionament. Val a dir 
que la tecnologia AC triplica la 
velocitat dels enllaços i millora el 
rendiment energètic. “El replan-
tejament dels emplaçaments 
al centre de la vila obre noves 
possibilitats de participar de 
la xarxa, a ubicacions com Sant 
Feliu del Racó o els polígons”, 
detallen des de l’associació. Així, 
GuifiCastellar es converteix en el 
primer grup local de Guifi·net en 
fer servir AC en el 100% dels seus 
emplaçaments i enllaços, i reitera 
d’aquesta manera, el seu compro-
mís amb la innovació, l’aprenen-
tatge i l’autoorganització, sempre 
al servei de la xarxa oberta, lliure 
i neutral.   || REDACCIÓ

GuifiCastellar 
triplica 
l’eficiència

Torna el QKK! a Ràdio Castellar

Tothom té records sobre com va 
viure el confinament obligat per 
una pandèmia de dimensions mun-
dials. Es van interrompre moltís-
simes coses. A Ràdio Castellar, la 
gran majoria de la programació es 
va deixar de fer i només es va man-
tenir la programació informati-

RÀDIO CASTELLAR | INFÀNCIA

va com a servei públic en uns mo-
ments tan delicats. La programació 
feta per col·laboradors i entitats no 
es va poder reprendre, això sí amb 
restriccions, fins al 2021. Tot i això, 
un programa no va poder reobrir 
portes, el concurs infantil Quin 
cacau! (QKK!). L’espai que convi-

dava alumnes de les escoles locals 
a competir en un concurs divertit 
i educatiu no es podia desenvolu-
par als estudis de la ràdio per raons 
pandèmiques (era l’època dels ano-
menats grups bombolla de les esco-
les). Finalment, dos anys després 
podrà tornar a l’antena un dels es-

Àlex Bolart, Nico Cortés i Jofre Cárceles s’encarregaran de tornar a posar en marxa el QKK!. || J. MELGAREJO

pais més veterans de l’emissora mu-
nicipal i pel qual han passat cente-
nars d’escolars de la vila.

La intenció de Ràdio Caste-
llar és posar-lo en marxa aquest 
mes de febrer, com és tradició. 
L’objectiu és que nens i nenes de 
totes les escoles de la vila de segon 
a sisè de primària passin pels es-
tudis de Ràdio Castellar per par-
ticipar en aquesta nova edició. De 
bracet de nous joves presentadors 
i tècnics (Nico Cortés, Jofre Cár-
celes i Àlex Bolart), cada dissabte 
els micròfons de Ràdio Castellar 
s’obriran a les 11 hores als escolars 
de la nostra vila gràcies al veterà 
concurs de preguntes i respostes. 

molts participants

Nois i noies de segon a sisè de pri-
mària de tots els centres escolars 
de la vila s’han apuntat a aquesta 
nova edició del concurs educatiu 
de l’emissora municipal que pro-
mou la cultura i els coneixements. 
La cita és cada dissabte d’11 a 13 
hores amb proves eliminatòries 
per on desfilaran més de 150 nens i 
nenes fins a arribar a la gran final, 
que coincideix amb l’acabament 
del curs escolar. 

El primer programa tindrà 
lloc el dissabte 4 de febrer, un cop 
totes les escoles ja hagin fet arri-
bar a la ràdio els noms dels infants 
que han mostrat interès per par-
ticipar-hi.  || REDACCIÓ

El concurs infantil reobre portes després de tancar per la pandèmia
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esportsfutbol

Vuitena victòria per refermar el  liderat
La UE Castellar s’imposa al Puig-reig (2-0) sense joc brillant, però amb contundència, contra un rival directe

El CE Puig-reig, únic equip que aques-
ta temporada ha estat capaç de supe-
rar la UE Castellar, va caure per 2-0 al 
Joan Cortiella en una jornada més que 
efectiva per a l’equip blanc-i-vermell, 
que distancia encara més els dos equips 
berguedans i manté els tres punts de 
diferència amb el Joanenc –que enca-
ra ha de descansar– abans de visitar el 
Sant Quirze.

El partit d’aquesta jornada potser 
no va ser el més vistós de la temporada, 
però sí dels més efectius. Sense un joc 
brillant i vistós, l’equip va saber domi-
nar el tempo del partit, ja que va impo-
sar-se en el joc d’àrees i va ser efectiu de 
cara al gol, contra un Puig-reig que es ju-
gava el ser o no ser al play-off d’ascens.

En quarta posició, els berguedans 
van mostrar les seves intencions des del 
primer moment buscant la verticalitat 
i amb un alt ritme de joc, topant amb un 
Castellar que en tot moment va mante-
nir el ritme, i va saber buscar els seus 
davanters amb solvència.

Carlos Saavedra va continuar 
mantenint el seu registre golejador i 
va obrir el marcador al 31’ amb una in-
ternada des de la dreta, que la defen-
sa visitant era incapaç d’aturar. Un gol 
que va servir per condemnar el rival la 
resta de minuts de la primera part, en 
què ja no van ser els mateixos. David 
López va tenir l’oportunitat de fer el 2-0 
al límit del descans, després d’asseure 
quatre defenses amb una sèrie de re-
gats espectaculars dins de l’àrea, però 
l’extrem va perdre la pilota en l’últim i 
el remat posterior anava fora.

La segona va ser la prolongació de 

 Albert San Andrés

Els jugadors de la UE Castellar celebren el primer gol del partit de Carlos Saavedra, contra del Puig-reig. || A. SAN ANDRÉS

la primera, amb dos equips lluitadors 
i que no renunciaven als tres punts. 
Ángel Ambrosio va sortir per un tocat 
Marc Ruano en una Unió Esportiva que 
va continuar manant al verd. El Puig-
reig, però, va intentar igualar sense 
gaire sort, amb una pilota al travesser.

David López va fer el 2-0 al minut 
75’, quan més estava pressionant el 
rival. El jugador es treia del barret una 
jugada marca de la casa per l’esquerra, 
i aconseguia venjança del dur marcatge 
al qual va estar sotmès durant el par-
tit, durant el qual una actuació arbitral 
que va anar de més a menys no va san-
cionar en els 90 minuts.

Amb el 2-0, l’equip suma la vuitena 
victòria consecutiva i tanca amb unes 
estadístiques dignes dels millors: una 
mitjana de gairebé tres gols per partit 
(2,9), anotant cada 31 minuts i rebent gol 
cada 98. Agafant de referència les vuit 
últimes victòries, l’equip de Juan Anto-
nio Roldán i Santy Fernández ha fet un 
total de 29 gols i només ha rebut sis, dei-
xant la porteria a zero en quatre partits.

“És una victòria important amb 
un rival directe i marxem a 12 punts. 
És un pas important, tot i que enca-
ra queda molt. Ha estat un partit 
en què hi ha hagut moments en què 
hem patit, però l’equip ha treballat 
molt bé, tot i que no hem estat com 
sempre amb la pilota. Al final, el re-
sultat mana i hem estat superiors i 
amb bones sensacions per encarar 
el partit a Sant Quirze”, va explicar 
el tècnic Santy Fernández.

Amb set jornades seguides al li-
deratge de la categoria,  ja és l’equip 
que més jornades ha estat en la prime-
ra posició amb un total de vuit, és a dir, 
més de la meitat de la Lliga. 

El CEO de Nova Finques, 
Josep Maria Segarra, i el 
president de la UE Castellar, 
Miki Vilanova, van  tancar 
divendres passat la reno-
vació de l’acord de patroci-
ni amb la immobiliària per 

Nova Finques, 
un any més

una temporada més. Aquest 
2023, l’empresa castella-
renca, amb seus a la vila, 
Sabadell i Barberà, serà la 
patrocinadora principal del 
primer equip masculí, el sè-
nior veterà femení i de tots 
els equips femenins de l’en-
titat, als quals han volgut 
donar un especial suport 
pel seu desenvolupament. 

El filial retorna a la senda de la victòria 
després de superar per 3-2 el CD 
Montcada B. Els de Tomás Ramos van 
tornar a guanyar vuit jornades després 
de l’última vegada, quan van superar 
per 2-0 l’EF Ripollet. Tot i fer bon 
futbol, la falta de gol ha condemnat 

l’equip en els moments decisius, que 
ara ja suma un total de tres jornades 
sense perdre, ha trencat una ratxa de 
cinc derrotes consecutives i ha sortit 
de la part baixa de la taula. La setmana 
que ve té l’oportunitat de continuar 
sumant contra l’Aran Club.

La UE Castellar B torna 
a guanyar, vuit 
jornades després
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Albert Cadafalch torna a ser la principal referència del joc castellarenc, amb 23 punts al derbi. ||A. SAN ANDRÉS

BÀSQUET | COPA CATALUNYA

FUTBOL | 1A RFEF

El CB Castellar no pot amb el CN 
Sabadell en el derbi (67-77)

Marc Cabestany, cessat com 
a tècnic de l’Espanyol femení

El Club Bàsquet Castellar arrenca el 2023 
de la mateixa manera que va acabar el 2022, 
amb una derrota en Lliga (67-77), en el derbi 
que els va enfrontar al CN Sabadell la jorna-
da del cap de setmana.

El combinat que entrena Isidre Travé 
continua amb una llarga travessa pel de-
sert i ja sense la seva principal figura, Al-
bert Germà, l’equip continua sense trobar 
la manera de guanyar partits. Contra el Sa-
badell, els groc-i-negres només van aguan-
tar el primer quart amb un resultat favora-
ble (14-13), però al descans, els sabadellencs 
ja van començar a manar per un clar 23-31, 
una distància que es va mantenir fins al final, 

ja que durant la segona part els de Travé no 
van aconseguir capgirar, tot i la gran actu-
ació d’Albert Cadafalch, de nou la referèn-
cia del conjunt, que amb 23 punts va ser el 
màxim anotador del partit.

Amb només una victòria en 12 partits, 
el Castellar ara per ara és el pitjor equip dels 
tres grups de Copa Catalunya, per davant 
del CB Bescanó (2/10) del grup 1 i del Sant 
Gervasi (2/10) del grup 3. Amb 897 punts en 
contra, l’equip és la pitjor defensa del grup. 
En el cas de l’atac, agafant com a referència 
els cinc últims classificats, el Castellar és 
el millor, el vuitè millor del grup, amb 783. 

 || A. SAN ANDRÉS

El tècnic castellarenc Marc Cabestany va dei-
xar la disciplina del RCD Espanyol femení a fi-
nals del desembre passat, després de no haver 
satisfet les expectatives desitjades pel club.

Arribat a l’estiu a la disciplina perica 
per a substituir Rubén Casado, el tècnic va 
sumar un total de 19 punts de 39 possibles en 
les 13 jornades en les quals ha estat al càrrec 
del primer equip blanc-i-blau, conjunt que la 
temporada passada va perdre la categoria per 
segon any consecutiu, i que té com a màxim 
objectiu el retorn a la lliga Reto Iberdrola, la 
categoria de plata del futbol femení, on va mi-
litar fa tres temporades.

En el moment de la rescissió, l’equip 
estava situat a tres llocs de les posicions de 

promoció i a set del lideratge –únic que dona 
accés a l’ascens directe– i la derrota per 1-2 
a la ciutat esportiva de Sant Adrià, contra el 
FC Barcelona B, va ser un dels detonants de 
l’adeu de Cabestany.

Carol Miranda, fins al moment directo-
ra esportiva de la secció, va ser el reemplaça-
ment del castellarenc a la banqueta, de mane-
ra interina. Miranda va ser jugadora de l’equip 
entre el 2005 i el 2009, i ha aconseguit un títol 
de Lliga i dues copes de la Reina.

Tot i el canvi de Cabestany per Miranda i 
després d’haver fet dos nous fitxatges, l’equip 
continua amb la ratxa i només ha aconseguit 
un punt de sis possibles en l’arrencada del 
2023.  || A. SAN ANDRÉSMarc Cabestany no va acabar el 2022 a la banqueta del RCD Espanyol femení. || RCD ESPANYOL

esports
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L’equip sènior masculí de vòlei de l’FS Caste-
llar ha tornat a fer història i jugarà la fase de 
promoció per lluitar per l’ascens a Primera Na-
cional, la tercera categoria en l’àmbit estatal.

Després d’haver aconseguit l’ascens 
a Primera Catalana la temporada passada, 
l’equip masculí sènior ha tornat a superar-se, 
ja que ha aconseguit la classificació per a la 
fase de promoció de la Lliga. Els de Rafa Corts 
van obrar el miracle en l’última jornada de la 
primera fase, gràcies als resultats favorables.

La victòria per 3 a 1 (25-22/25-20/25-
27/25-19) contra el CV Rubí i la derrota de l’Ale-
lla contra el líder l’Hospitalet fan que l’equip 
hagi obtingut una plaça per a la segona fase 
de la Lliga en posicions de privilegi per llui-
tar per l’ascens, cosa que també confirma la 
permanència de manera automàtica a Prime-
ra Catalana. “Estem molt contents, ja que 
acabar la primera volta en aquesta posi-

ció no ho teníem en els nostres plans. És 
una categoria en què has de lluitar partit a 
partit i la ratxa inicial ens va donar oxigen 
per a ser a dalt i la tranquil·litat per poder 
treballar amb més comoditat. El canvi de 
categoria, però, ens ha passat factura, ja 
que en cada partit has d’estar al 100% per 
guanyar. Estem en un moment en què l’ob-
jectiu és consolidar l’equip i promocionar 
la base”, ha explicat el tècnic. Qui no està te-
nint la mateixa sort és l’equip femení, ja que 
es va confirmar que jugarà per evitar el des-
cens. Quan queden tres jornades per acabar 
la primera fase, l’equip ho tenia força difícil, 
i la derrota de les noies de David Fernández 
contra el Vòlei Vilassar per 0-3 (14-25/14-25/23-
25) va esvair totes les possibilitats matemà-
tiques per classificar-se. Ara, l’equip lluitarà 
per mantenir la plaça que va aconseguir l’any 
passat a Segona Catalana.  || A. SAN ANDRÉS

El masculí fa història i jugarà per 
l’ascens a categoria nacional

Els taronges van celebrar la classificació al Pavelló Puigverd, després de superar el CV Rubí. || CEDIDA

VÒLEI | FS CASTELLAR

L’FS Farmàcia Catalunya Castellar va caure 
per 3-5 contra el Rubí CEFS, segon classificat, 
que no va afavorir la reacció d’un equip que vol 
salvar la categoria.

Tot i les millores evidents en el joc, els de 
Darío Martínez van repetir la mateixa histò-
ria de sempre, ja que van ser competitius du-
rant els primers 30 minuts i van caure als úl-
tims 10. El Rubí va ser el botxí dels taronges, i 
es va emportar els tres punts del Blume amb 
un 3-5, cosa que no deixa veure tot el que va 
passar al partit.

En la segona part, el conjunt de Martí-
nez va aconseguir capgirar el gol inicial mar-
cat en la primera pels rubinencs, amb anotaci-
ons d’Àlex Martínez (21’) i Quim Juncosa (25’), 
però l’alegria només va durar tres minuts sobre 
la pista del Joaquim Blume.

Tot i això, els taronges van tornar a em-
patar a tres (Christian Hernández, 33’) i van 

plantar cara fins al final, però els de Rubí van 
aprofitar els errors locals per marcar al 36’ i 
al 39’ i sumar els tres punts.

“Estic satisfet, tot i no haver puntuat. 
Ha estat una llàstima perquè després de 
les vacances hem modificat diverses coses 
per capgirar aquesta dinàmica negativa. Fa 
dos partits que competim bé contra primer 
i segon, i ara que tindrem rivals directes es-
perem poder aplicar aquestes millores”, va 
afirmar el tècnic Martínez. 

“El 3-3 en els instants finals demostra 
que es va competir a un nivell molt alt, però al 
final no hem estat al nivell de la categoria i el 
partit va caure del costat del rival”, sentencia.

Amb aquesta, l’equip suma la tercera der-
rota consecutiva i la quarta en els últims cinc 
partits, de manera que queda en penúltima 
posició, a tres punts de la salvació. 

 || A. SAN ANDRÉS

L’FS Castellar arrenca l’any amb 
una derrota contra el segon

L’equip s’haurà de conjurar per acabar la primera volta fora del descens. || A. SAN ANDRÉS

FUTSAL | 3A DIVISIÓ
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La Garriga - Bigues i Riells 1-1
Vilassar - Mollet 5-3
Sant Just - HC Castellar 2-5
Sant Cugat Descansa

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

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J15 2A CATALANA · GRUP 2-B · J11

UE Castellar 34 13 11 1 1
FC Joanenc 31 14 10 1 3
CE Berga 24 13 8 0 5
CE Puigreig 22 13 7 1 5
FC Sant Quirze V. 20 13 5 5 3
Vic Riuprimer REFO 17 13 4 5 4
At. Junior 17 13 5 2 6
CF At. Gironella 13 13 4 1 8
UD Taradell 12 14 3 3 8
CF Voltregà 10 14 2 4 8
UE Gurb 6 13 1 3 9

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 22 10 7 1 2
PHC S. Cugat 19 9 6 1 2
CHP Bigues i R. 17 9 5 2 2
Mollet HC 13 10 4 1 5 
CH Vilassar 12 9 4 0 5
HC Sant Just 7 10 2 1 7
UE La Garriga 5 9 1 2 6

Sant Joan V. - Arenys de Munt 4-3
Unión - Vallseca 3-2
Montcada - Floresta 1-8
Gràcia - Prosperitat 5-3
Vacarisses - Mataró B 5-5
FS Castellar - Rubí 3-5
Parets - Montsant 2-3
Sant Quirze - CN Caldes 7-3

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J12

CFS Montsant 30 12 10 0 2
Rubí CEFS 22 12 7 1 4
Unión Santa C. 21 12 7 0 5
S. Quirze V. AEFS 21 12 6 3 3
S. Joan Vilassar FS 20 12 6 2 4
Olimpyc Floresta 19 12 5 4 3
Estel Vallseca 17 12 5 2 5
CFS Arenys de M. 17 12 5 2 5
CEFS Prosperitat 17 12 5 2 5
CN Caldes FS 16 12 5 1 6
F. Mataró CE B 15 12 4 3 5
Gràcia FSC 14 12 4 2 6
Parets FS 13 12 4 1 7
CFS Montcada 13 12 3 4 5
FS Castellar 10 12 2 4 6
CE Vacarisses 6 12 1 3 8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

IPSI - Olesa 68-74
CN Terrassa - La Salle 56-59
Vedrina - Mollerussa 76-67
Lluïsos - Espanyol 63-58
CB Castellar - CN Sabadell 67-77
Alpicat - Artés 70-53
Vilatorrada - Molins 78-66

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J12

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP A · J14

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

CEV L’Hospitalet 35 14 10 3  1
CV Monjos 33 14 10 3 1
AEE I. Montserrat 26 14 6 5 3
FS Castellar 21 14 5 4 5
CV Alella 17 14 4 3 7
CV Roquetes 13 14 2 5 7 
CV Rubí 11 14 3 1 10
Aula Sant Martí 8 14 3 2 9

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 32 11 10 1 0
CN Terrassa 26 11 8 2 1
Vòlei Vilassar 21 11 6 2 3 
DSV Sant Cugat 19 11 4 4 3
Alpicat Vólei 11 11 2 3 6
Igualada VC 9 11 3 0 8
Vòlei Molins 9 11 2 2 7
FS Castellar 5 11 0 4 7

CB Alpicat   12 11 1
Nou Bàsquet Olesa   12 9 3
Vedruna Gràcia   12 8 4
Lluïsos de Gràcia   12 7 5
CN Sabadell   12 7 5
SD Espanyol   12 7 5
CB Artés   12 7 5
CB Vilatorrada   12 6 6
La Salle Manresa   12 6 6
CB IPSI   11 6 5
CN Terrassa   12 3 9
CB Mollerussa   11 3 8
Bàsquet Molins   12 2 10
CB Castellar   12 1   11

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP

CLASSIFICAIONS

Només una jornada després de perdre el li-
deratge de Segona Catalana a favor del Sant 
Cugat, l’HC Castellar torna a la posició més 
alta de la taula, ja que ha superat per 2-5 l’HC 
Sant Just i ha aprofitat la jornada de descans 
del màxim rival.

Després de quedar-se a les portes de la 
remuntada en l’últim partit del 2022, contra 
el Sant Cugat, i de perdre el liderat, els de Pep 
Mateo han arrencat després de les vacances 
de manera fulgurant. A Sant Just Desvern, 
l’equip no va tenir pietat del rival i va aconse-
guir cinc gols que valien tres punts.

A banda de no donar cap mena d’opció al 
penúltim classificat de la categoria, els resul-
tats de la jornada van ser molt propicis per als 
granes, amb l’empat a un del Bigues a la Gar-
riga i la derrota del Mollet a Vilassar (5-3). El 
Bigues queda a cinc punts i el Mollet es des-
penja a quatre en la lluita per la promoció d’as-

cens, quan li resten només sis punts per jugar, 
ja que també ha de descansar.

Precisament la jornada de descans és el 
gran hàndicap per al Castellar per acabar com 
a líder, ja que la distància amb el Bigues es pot 
veure reduïda a dos punts, i el Sant Cugat pot 
igualar els punts. 

A hores d’ara, amb els tres equips que ju-
garan l’ascens gairebé definits, el primer lloc 
de grup només serà una anècdota, ja que en 
la segona fase només comptabilitzen els punts 
aconseguits amb els rivals classificats, és a dir, 
amb el Sant Cugat i el Bigues. Amb els primers 
han perdut els dos partits, i amb els segons han 
guanyat i empatat. Els cugatencs van guanyar 
el Bigues (11-7) en la primera volta i es veuran 
les cares aquesta jornada, motiu pel qual el 
Sant Cugat té garantit entrar primer a la se-
gona fase i el Castellar com a segon, quedi com 
quedi la classificació del grup.  || A. SAN ANDRÉS

Els de Mateo retornen a la primera 
posició una jornada després

L’HC Castellar va golejar el Sant Just (3-5) i recupera la primera posició de la Lliga. || A. SAN ANDRÉS

HOQUEI | 2A CATALANA

Jornada prolífica per a l’atletisme castellarenc 
amb dos tercers llocs en marxa a Viladecans 
de bracet de Gina Torres i Josep Obrador i la 
victòria de Karim Cabeo en la Ganxotrail de 
Sant Feliu de Guíxols. 

L’any atlètic ha arrencat amb força per a 
l’atletisme castellarenc amb resultats contun-
dents. Els primers, els dos podis aconseguits 
per Torres i Obrador en el XXX Gran Premi 
de Marxa Ciutat de Viladecans, en sub-18 i ve-
terans respectivament.

Torres va estrenar categoria, distància i 
club al Baix Llobregat, fent-ho sota els colors 
de l’Aldahra Lleida UA, on ha arribat des del 
Terrassa UA. La jove promesa recala en el ma-
teix club que el seu entrenador i completa els 
10k en 53:46, cosa que li va valer per acabar en 
tercera posició, per darrere de Júlia Suárez 
(49:03) i Marta Jiménez (52:44).

Pel que fa a Obrador, l’atleta màster va 

viure de prop l’èxit de la seva deixebla i va su-
mar-se a la festa amb un nou podi en veterans, 
en què va marcar un temps de 53:13, superat 
per Francesc Rodríguez (48:55) i Fernando 
Flores (51:27).

A Sant Feliu de Guíxols, el fondista sent-
menatenc del CA Castellar, Karim Cabeo, va 
emportar-se la victòria a la Ganxotrail, ja que 
va completar els 18 km i 700 m de desnivell 
de la cursa amb un temps d’1:26,05, davant 
d’Eduard Baquer (1:26,55) i d’Albert Sarsa-
nedas (1:28,19).  

En el campionat de Catalunya de cros 
disputat a Mataró, els resultats més desta-
cats van ser el tercer lloc de Mario Rodríguez 
en el sub-10, amb Pol Muntada novè. Daniela 
Gaitán va ser sisena en sub-14, Saúl Corral era 
vuitè en sub-18, seguit de Dani Camargo i Adrià 
Sánchez, mentre que Jan Casamada i Paola 
Clermont eren novens en sub-20.  || REDACCIÓ

Torres i Obrador, 3rs a Viladecans, 
Cabeo guanya a Sant Feliu

Obrador i Torres amb els premis de marxa aconseguits a Viladecans. ||CEDIDA

ATLETISME | JORNADA
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Nova ordenança Nova ordenança 
reguladora reguladora 
de la mobilitatde la mobilitat
de Castellar del Vallès

Novetats principals
Bicicletes, patinets elèctrics i altres vehicles de 
mobilitat personal (VMP)
• Han de circular per la calçada (no per voreres ni passos de vianants)
• Límit de velocitat: 25 hm/h
• Han de respectar la preferència dels vianants
• Han de dur timbre i, de nit, també llum i roba reflectant
• Prohibit conduir utilitzant telèfon mòbil ni auriculars 
• Ús de casc en l’àmbit urbà obligatori en patinets i altres VMP (en bicicletes,  
   obligatori per a menors de 16 anys)
• Obligació de sotmetre’s a proves d’alcohol i drogues 
• Els pares o tutors legals hauran de respondre de les infraccions de menors 
    de 18 anys
• No cal autorització administrativa, carnet o assegurança obligatòria
• Número d’ocupants: 
   · patinets elèctrics i altres VMP: monoplaça
   · bicicletes: poden transportar càrrega mitjançant remolcs homologats i 
    cadiretes per a menors de 7 anys

L’incompliment d’aquesta normativa pot comportar sancions de fins a 500 €.

Més informació a www.castellarvalles.cat/ordenaciomobilitat

*Els vehicles de mobilitat personal (VMP) són vehicles d’una o dues rodes, 
d’una única plaça, propulsats per motors elèctrics que desenvolupen una 
velocitat entre 6 i 25 km/h.
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· Què presentaràs, aquest cop,  
a l’Auditori Municipal?
Faig un recull. Quan vaig sol amb 
la guitarra, sense músics, m’agra-
da variar una mica, aprofito per fer 
de tot, reversionar-me a mi mateix 
perquè hi ha cançons que ja tenen 
uns anys, d’altres són més noves, 
també hi ha el llibre que vaig pu-
blicar el 2017, El dolor de la bellesa 
(ed. Empúries), on també hi ha pas-
satges que són divertits i diferents.

· Celebres 25 anys de trajectòria.
Sí, he passat per molts llocs, he fet 
de tastaolletes, en aquest ofici. Vaig 
començar amb 5 anys i vaig anar 
provant coses, i al final vaig veure 
que això de la cançó és el que em 
sortia més bé. Em vaig concentrar 
en això i vaig anar deixant els ins-
truments. Explicar històries can-
tades, és el que faig.

· Què deixes enrere, de la teva 
carrera musical?
Mitja vida! Fa una mica de basarda, 
quan mires enrere, però en el dia a 
dia és el mateix de sempre, seguim 
treballant. Sembla que fa temps 
però encara em queda corda per a 
25 anys més [riu].

“La cançó és el gènere artístic més popular”

  Marina Antúnez

El músic solsoní visita l’Auditori Mu-
nicipal Miquel Pont aquest dissab-
te 21, a les 21 h, convidat per la CAL 
Castellar en el marc del Correllengua 
2023. Les entrades ja s’han exhaurit. 
Mas celebra 25 anys de trajectòria. A 
Castellar, vindrà sol amb la guitarra 
per presentar un programa musical 
variat, pintat del seu estil més per-
sonal i particular

ENTREVISTA

ROGER MAS
Músic

· Què és per a tu, la música?
La música de cantautor? Jo, el que 
faig, és una proposta personal en 
què la lletra, el text, té una impor-
tància molt gran. La poètica literà-
ria intenta ser tan important com 
la música, fins i tot més, en algun 
moment. Els artistes amb qui jo 
m’he emmirallat, que són Pau Riba, 
el Sisa, són artistes que no tenen 
un estil musical gaire concret sinó 
que juguen amb diferents estèti-
ques musicals en funció del que 
vulguin explicar. 

· Per què tries el gènere de la 
cançó per acostar-te al públic?
La cançó és el gènere artístic més 
popular, per excel·lència, perquè 
és senzill. La cançó d’autor és una 
cosa senzilla. Sempre dic que som 
grans poetes entre músics i grans 
músics entre poetes, som l’herència 

dels trobadors perquè expliquem 
històries cantades.

· Quins són els teus poetes de 
referència?
Sense dubte, un dels referents més 
grans ha estat Jacint Verdaguer. So-
bretot, amb Les cançons tel·lúriques, 
que vaig musicar de la seva etapa 
més lírica. Però també he musicat 
Miquel Martí i Pol i altres poetes 
vius, com Amadeu Vila i Bonafont 
o Toni Gol i Roca, entre d’altres.

· Has rebut més d’una vintena 
de premis, què representen per 
a tu, els reconeixements? 
Ara fa temps que no en rebo per-
què fa anys que corro, ja me’ls van 
donar al principi. La meva propos-
ta no era gaire comercial i, per tant, 
els premis em van ajudar a aguan-
tar, em van donar a conèixer, a se-

guir treballant i no defallir, i un dia 
va arribar el públic [riu].

· Creus que la música és una 
arma de protesta?
Sí, ho ha estat moltíssim. Quan jo 
vaig començar, però, em sentia allu-
nyat de la cançó com a arma de pro-
testa, pel que sigui, i tal com està el 
pati, n’hi ha per repensar-s’ho. Ens 
anem tancant. Jo sempre he sigut 
molt individualista, m’ha semblat 
que era una cosa molt important, 
però potser començaria a ser hora 
de reivindicar altra vegada el “nos-
altres” que s’havia cantat abans. 

· Diuen que beus de les músiques 
modernes però també dels sons 
ancestrals, què volen dir? 
Soc tastaolletes. Em volia allunyar 
d’un sol estil, a mi m’interessa el que 
s’està fent ara, però també el que 

El músic Roger Mas actua dissabte a l’Auditori Municipal Miquel Pont. Les entrades ja s’han exhaurit.  || CEDIDA

s’ha fet i el que no es veu. Sempre 
he demostrat interès per les coses 
tradicionals, de la tradició que per-
sisteix, i també per les coses que 
estan naixent i florint ara, noves. 
Faig la barreja de tot això, perquè 
penso que les persones formem part 
d’aquesta constel·lació. Som una 
construcció que no s’entén sense 
el passat. La música, i l’art, sempre 
han tingut aquesta cosa de trans-
cendència, de ser un mirall de la re-
alitat. La poesia i la música són això. 

· Quins projectes tens en marxa?
Després de Castellar, anem 15 dies a 
una residència artística en un con-
vent, amb els músics. Treballarem 
coses noves, psicodèliques i atmos-
fèriques. Seguim palpitant. A la pri-
mavera presentarem l’espectacle, 
ara no te’n puc dir més perquè tot 
just només tinc l’esquelet. 



DEL 20 AL 26 DE GENER DE 2023 19

culturamúsica

Opció 37, a Ràdio Castellar. D’esquerra a dreta, Albert Gaitán, Biel Sallas i Marçal Portolés.  || M. ANTÚNEZ

Opció 37
presenta el 
primer disc 

El grup de rap castellarenc Opció 
37 acaba de publicar un primer sin-
gle que anuncia el seu primer disc. 
Rural Gangsta serà el nom d’aquest 
treball que és previst que es pugui 
sentir a totes les plataformes digi-
tals ben aviat.

La formació compta amb Mar-
çal Portolés, Biel Sallas i Albert 
Gaitán, que van visitar la ràdio per 
parlar del projecte. D’entre tot el 
que van explicar, van parlar del títol 
del senzill. “Es diu ‘El Semi’ per-
què és un concepte que fem servir 
per referir-nos a una cosa que es 
podria prendre cada dia al matí, 
quotidianament, tot i que ‘posa’m 
un semi’ no vulgui dir res, en rea-
litat”, diu el Biel.

Sobre el nom que han escollit 
per al disc, Rural Gangsta, expliquen 
que hi van arribar perquè “el rap 
sempre es vincula molt als mo-
viments urbans, als barris, a les 
ciutats, però nosaltres fem rap i 
no som gent de barri, sinó de nucli 
antic”, afegeix l’Albert. 

El senzill que van treure el 
mes passat, “El Semi”, és la carta 
de presentació d’Opció 37 en l’àm-
bit musical. I és que, aquesta vega-
da, han comptat amb la producció 
de Simón Sánchez, “un productor 
que jo coneixia de l’altre grup que 

El grup raper castellarenc ha publicat  
“El semi”, el primer single dels 11 temes que 
formen part de l’àlbum ‘Rural Gangsta’, que 
sortirà ben aviat a plataformes digitals

  Marina Antúnez tinc, Lòxias, i que va decidir aju-
dar-nos en tot”. D’aquesta mane-
ra, aquesta vegada, s’ha tornat a 
dissenyar un beat, gravar les veus, 
i amb un concepte més musical, se-
guint l’estil de Sánchez. “Volíem un 
productor proper a nosaltres, no 
pagar a una persona sense conèi-
xer-la; el Simón ha estat un regal 
del cel”, comenta el Biel.

El mateix productor crea les 
bases, “que abans agafàvem de 
YouTube, per tant, tot guanya 
qualitat perquè és un projecte 
més propi, més nostre”, diu el 
Marçal. 

Reconeixen que, a escala mu-
sical, “teníem complex d’analfa-
bets en el sentit de la producció, 
coneixements d’harmonia, com-
posició”, diu l’Albert. El Simón ha 
produït “el que ja podem anomenar 
producte seriós”, completa el Biel. 

Pel que fa a la temàtica, la pre-
sentació serà amb el segon senzill, 
de nom homònim del disc, “Rural 
Gangsta”. Les lletres són de cadas-
cun, i també conjuntes. “Durant el 
confinament va sortir el concep-
te ‘following bars’, que significa 
compartir  estrofes, anar-les se-
guint, per aconseguir cançons 
conjuntes”, diuen. 

Parlen del que els passa, de 
coses pròpies, i estan més inspi-
rats quan estan en moments bai-
xos. “Hi ha una tendència a es-
criure quan estàs malament”, 
segons l’Albert. També “fem apo-
logia de la vida rural”, diu el Biel. 
“No estem pensant en el producte 
final, sinó que la lletra ve de com 
estem en aquell moment”, diu el 
Marçal. El disc inclou 11 cançons, 
que es podran sentir a totes les pla-
taformes digitals. No es plantegen 
gaire seriosament elaborar un vi-
deoclip d’alguna de les cançons, tot 
i que tampoc ho descarten del tot, 
però sí que tenen clar que volen edi-

tar un disc físic, no potser per ven-
dre’n gaires, sinó més aviat com a 
un fet romàntic. “Ja hi ha una per-
sona que s’ha currat una estèti-
ca, un treball de disseny per al 
nostre disc, caràtules, perfil de 
xarxes”, diu el Biel. Aquesta per-
sona és la Gina Rocher, que justa-
ment va fer el disseny per a Opció 
37 com a treball final del postgrau 
que va cursar. 

el nom ‘opció 37’
El nom del grup, Opció 37, és el nú-
mero màgic de l’esplai on es van co-
nèixer, el Sargantana. “Ens hem 
trobat allà”, recorda el Marçal. El 
Biel i l’Albert ja es coneixien, i també 
feien rap, “i tots tres vam acabar 
en aquesta moguda”, afegeix el 
Marçal. De moment, els Opció 37 
encara no són gaire coneguts fora 
del municipi de Castellar. “Fins 
ara, hem tocat a Castellar i a Sa-
badell, només”. Si bé és cert que, 
quan van penjar el single “El Semi” 
a Spotify van descobrir, amb sorpre-

sa, que la cançó s’afegia a les llistes 
de les més descarregades a Mèxic. 
“Al principi ens va fer riure, supo-
so que és perquè a l’Amèrica del 
Sud i Central l’escena hip-hop hi 
ha molts oients”. 

Actualment, estan centrats en 
el disc, per acabar-lo i enllestir-lo. El 
segon senzill sortirà a finals de fe-
brer. Tenen ganes de fer més con-
certs, quan arribin. De tots els que 
ja porten fets, recorden amb especial 
emoció el que van fer la passada Festa 
Major a l’espai Vilabarrakes de Cas-
tellar. “Mai a la vida havíem tocat 
en escenaris així, va ser una ex-
periència guapíssima, i tot el pro-
cés creatiu –que també ens agrada 
molt– s’oblida en un moment quan 
estàs en directe, quan veus la cara 
de la gent”, diuen.

També reconeixen que prefe-
reixen anar a poc a poc, perquè tots 
tres tenen altres projectes paral·lels 
a Opció 37. “Som quasi com una co-
operativa, i cadascun és autònom, 
compartim el que fem”.  

Simón Sánchez 

ha produït el disc 

‘Rural Gangsta’, del 

grup local Opció 37, 

que sortirà enguany



DEL 20 AL 26 DE GENER DE 202320

cultura

Aquest 2023 es commemoren diver-
sos centenaris de personalitats que 
han deixat la seva empremta i llegat 
en l’àmbit de la cultura del nostre 
país. Des de L’ACTUAL en fem una 
tria amb una certa visió i interpre-
tació castellarenca.

antoni tàpies

Se celebren cent anys del naixement 
d’Antoni Tàpies i Puig (Barcelona, 
1923-2012), pintor, il·lustrador i escul-
tor. La seva obra va partir d’un rea-
lisme que plasmava en composicions 
i retrats; va seguir per un surrealis-
me influït per Miró i Klee, i va arribar 
a l’abstracció onírica i les superfíci-
es amb incisions, de manera que va 
ser un dels màxims representants de 
l’informalisme. El pintor local Enric 
Aguilar va tenir ocasió de saludar Tà-
pies a Sabadell, quan l’artista barce-
loní va crear la campana que, encara 
ara, segueix al Racó del Campanar de 
la ciutat veïna. “També en guardo 
alguns gravats originals”. Tàpies 
va deixar obra gràfica i llibres de bi-
bliòfil. Va fundar Dau al Set amb Joan 
Brossa i va il·lustrar cartells amb pa-
raules de gran format, sovint, amb 
referències antifranquistes o sobre 
Catalunya i les quatre barres.

 “Era un gran pintor, grava-
dor i escultor”, recorda Aguilar. Va 
treballar amb l’anomenat art pobre, 
“aprofitant les deixalles, el que 
ningú volia, per transformar-ho 
en art”. En el si de l’abstracció, Tà-
pies sempre aportava informació: 
“les creus, els ulls, les ratlles, els 
números”, afegeix el pintor castella-
renc. En aquest sentit, Tàpies sem-
pre havia estat un artista molt refle-
xiu, “li encantava la filosofia zen”, i 
sempre que utilitzava materials feia 
referència a un missatge. “Per exem-
ple, amb els vernissos sempre feia 
referència a les abelles, a la mel”. 

Sempre de traç fort, vigorós, 
“posa les coses al lloc que toquen, 
i aconsegueix una obra molt equili-
brada compositivament”.  Aguilar 
diu que, precisament aquest traç fort 
és el que sempre li ha interessat del 
pintor, “que ha estat un dels meus 
grans referents”. A més, la seva 
obra sempre té un missatge. “Té un 
llenguatge propi, molt pocs artis-
tes ho tenen, això”.  

el noi del sucre

Aquest 2023 també es commemora 
el centenari de la mort de Salvador 
Seguí i Rubinat, el Noi del Sucre (Tor-
nabous, 1886 - Barcelona, 1923). Va 
ser sindicalista i dirigent obrer, con-

siderat un dels líders més destacats 
del moviment anarcosindicalista a 
Catalunya a principis del segle XX. 
El sobrenom de Noi del Sucre li ve 
donat del costum de menjar-se els 
terrossos de sucre que li servien als 
bars amb el cafè.

Pintor de professió, Seguí era 
partidari d’educar la classe treballa-
dora per fer la revolució social contra 
el capitalisme. Va presidir l’Ateneu 
Sindicalista i va promoure la creació 
de Solidaritat Obrera. Va defensar la 
unificació dels obrers d’Espanya, tot 
i mantenir el catalanisme. Seguí va 
ser elegit secretari general de la CNT 
i va projectar la creació d’un partit 
polític obrer d’àmbit català, una ini-
ciativa que no va ser ben rebuda per 
sectors anarquistes ni per la Federa-
ció Patronal. Va ser empresonat i as-
sassinat a Barcelona. Els autors del 
delicte mai van ser detinguts.

rosa sensat

Es commemoren 150 anys del naixe-
ment de Rosa Sensat i Vilà (Masnou, 
1873 - Barcelona, 1961). Va ser mestra 
i pionera de la renovació pedagògi-
ca i promotora de la formació de les 
dones. Es va interessar per nous mo-
dels pedagògics que s’estaven desen-
volupant a Europa. Va ser la prime-
ra directora de la secció de nenes de 
l’Escola de Bosc, va participar en la 
Federació de Mestres Nacionals de 
Catalunya i va dirigir el Grup Esco-
lar Milà i Fontanals. Per la seva ide-
ologia progressista i pel seu catala-
nisme, durant la dictadura se la va 
forçar a jubilar-se. 

josep vallverdú

L’any 1923 naixia a Lleida Josep Va-
llverdú i Aixalà. Encara viu, és un dels 
pocs intel·lectuals que haurà pogut 
celebrar el seu centenari. Filòsof, 
catedràtic d’institut i escriptor de 
llibres infantils destacats, com Ro-
velló o El vol del falcó, entre d’altres, 
Vallverdú també és autor de repor-
tatges per a adults. Té obra poètica 
i ha estat reconegut amb el premi 
Ramon Fuster a la tasca pedagògi-
ca, la Medalla d’Or de la Universi-
tat de Lleida, el premi Trajectòria, 
el premi Jaume Fuster de l’Associa-
ció d’Escriptor en Llengua Catalana 
i la Medalla d’Or de la Generalitat de 
Catalunya, entre d’altres. 

lluís domènech i montaner

Se celebren cent anys de la mort de 
Lluís Domènech i Montaner (Bar-
celona, 1949-1923). Va ser arquitec-
te, polític, historiador, il·lustrador i 
dissenyador de tipografies i enqua-
dernacions de llibres. Com a arqui-
tecte, va desenvolupar un estil in-
novador, amb maó vist i ferro forjat, 
amb decoració de ceràmica policro-
mada i temes florals que el situen a 
l’avantguarda de l’arquitectura de la 
seva època. És una de les figures des-
tacades del modernisme. En l’àmbit 
cultural, va presidir els Jocs Florals 
del 1895 de l’Ateneu Barcelonès i va 
ser membre de l’Acadèmia de Bones 
Lletres. Va col·laborar amb les publi-

Personatges centenaris de la cultura

Al centre, el més alt, Salvador Seguí, el Noi del Sucre. ||  CEDIDA

Antòni Tàpies, amb un dels quadres que va exposar a la Galerie Lelong, París - Fabrice Gibert. ||  CEDIDA

2023 serà un any ple 
de commemoracions 
de grans personalitats 
de la cultura i la 
història catalanes

 Marina Antúnez

cacions punteres del moment. En 
l’àmbit polític, va ser membre de la 
Jove Catalunya, va presidir la Lliga 
de Catalunya i la Unió Catalanista. 
Va ingressar a la Lliga Regionalista  
i al Centre Nacional Català. Poste-
riorment, va abandonar la política 
per dedicar-se a la recerca històri-
ca i arqueològica.  

fabià estapé

Una altra celebració és la del cente-
nari del naixement de Fabià Estapé 
i Rodríguez (Portbou, 1923 - Lleó,  
2012). És considerat l’introductor 
a Espanya dels estudis dels econo-
mistes Joseph Schumpeter i John 
Kenneth Galbraith. Va estudiar dret 
i va ser nomenat professor d’història 
econòmica de la UB, on va ser cate-
dràtic i degà, a més de rector en dues 

COMMEMORACIONS | 2023

Rosa Sensat va ser la pionera de la renovació pedagògica i promotora de la formació de les dones a Catalunya.  ||  CEDIDA

ocasions. Va ser guardonat amb el 
Premi Nacional de la Fundació Juan 
March pels seus estudis de desen-
volupament econòmic espanyol. Té 
la Creu de Sant Jordi, el Premi Rei 
Jaume I d’Economia, la Legió d’Ho-

nor pel govern francès i la Creu d’Al-
fons XI el Savi, entre d’altres. Mili-
tant del PSUC i membre de CCOO, 
també va ser comptable de la direc-
tiva del Futbol Club Barcelona i vi-
cepresident d’ENHER.  
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El Centre d’Estudis Castellar - Arxiu d’Història durà a terme un altre itine-
rari del cicle Un Tomb per la Història. La cita és el dia 29, tot i que aquest di-
vendres, dia 20, ja s’obren les inscripcions al web de l’entitat. Aquesta vega-
da, l’itinerari ens durà fins al Castell de Clasquerí, on l’historiador Llorenç 
Genescà s’encarregarà del guiatge de l’explicació històrica. Per finalitzar 
la sortida, és previst un concert del grup Els Collons del Pare Rababa, amb 
un repertori inspirat musicalment en l’edat mitjana.    || M. A. 

CECV-AH | HISTÒRIA

CALISSÓ | MÚSICA

El Castell de Castellar, nou itinerari

El guitarrista cubà Rodney Homar va actuar al Calissó Cultural dissabte 
passat. Amb la seva proposta, el públic va gaudir de la música soul, blues i 
afro en un espai acollidor i proper.    || M. A. || FOTO: MARIA PÉREZ

El guitarrista Rodney Homar, al Calissó

BREUS

El 12 de gener passat, L’Alcavot Espai 
Cultural va oferir un espectacle titu-
lat Quartet Microrelatista, a càrrec de 
Pere Herrero, Beatriz Díaz, Ariadna 
Herrero i Miguelángel Flores.

L’acte es va convertir en una 
gran festa literària, ja que el con-
junt d’escriptors i escriptores van 
desplegar una fantàstica bateria de 
petites joies literàries que van em-
badalir el públic. 

L’Alcavot exhaureix les entrades 
amb ‘Cartes a Mahalta’, diumenge

J. M. Roviralta i Bruna Feliciano van esgotar les entrades amb ‘Cartes a Mahalta’. || C.

L’Espai Cultural va programar tres activitats, aquest cap de setmana

Amb una presentació  austera, 
un rere l’altre, mantenint una succes-
sió ordenada fins al  final, van anar 
llegint microrelats propis enginyo-
sos, divertits i reflexius. 

El públic, que va omplir la sala 
de L’Alcavot, es va mantenir molt 
atent, amb l’aprovació total, ja que 
tots dos autors i dues autores van 
oferir els seus textos contrastant la 
seva particular manera de conre-
ar aquest gènere de literatura breu. 

Quatre veus parlant de l’amor, 
el desamor, la guerra, la materni-
tat, el feminisme, etc., quatre estils 

ESPAI CULTURAL | CRÒNIQUES

damunt de l’escenari en una vetlla-
da farcida d’històries mínimes, que 
tenen en comú la passió per la parau-
la. La literatura és una peça impor-
tant de la programació a L’Alcavot i 
dies com aquest demostren que hi 
ha públic per repetir-ho. 

D’altra banda, els dies 14 i 15 de 
gener es va programar Cartes a Ma-
halta, amb Bruna Feliciano i  Josep 
Maria Roviralta. Aquesta proposta 
teatral, a cavall entre la lectura dra-
matitzada i el teatre convencional, 
treu a la llum les cartes que es van es-
criure Mercè Figueres i Màrius Tor-
res, dos amants literaris, al sanatori 
de Puig d’Olena entre el 1936 i el 1942.

Els actors van presentar una 
proposta trencadora, ja que van situ-
ar l’acció enmig del públic, que gau-
dia de la proposta, a banda i banda. 
Això va permetre que els assistents 
se sentissin molt més a prop dels per-
sonatges, immersos en un intercan-
vi dialèctic. 

A la sessió  de  diumenge, es 
van exhaurir les entrades. Aquest fet 
obre la possibilitat que, en un futur 
proper, hi hagi una reposició de l’obra, 
segons apunten els organitzadors.

Roviralta i Feliciano van fer una 
interpretació intimista que convida-
va a la reflexió. La posada en escena 
minimalista va ajudar a la concen-
tració dels intèrprets, i la potència i 
sensibilitat dels textos i la bona ac-
tuació dels protagonistes van arri-
bar al públic.

  Redacció
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 20 al 29 de gener de 2023

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.
auditoricastellar.cat
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: CAL Castellar

22.30 h - BALL
Nit de ball amb el Duet Al & Ma
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Pas de Ball

 

 
 
 
 

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

DILLUNS 23
16.30 h - PROPOSTA
Cinema al Casal Catalunya: El 
guateque
Activitat adreçada a gent gran. 
Entrada gratuïta. Vine i participa al 
cinefòrum posterior que es gravarà 
per al documental Que gran és el 
cinema
Casal Catalunya
Organització: Federació Catalana 
de Cineclubs
Amb la col·laboració del Club 
Cinema Castellar Vallès

DIMECRES 25 

09 h - SORTIDA
Caminada saludable: Camina i 
fes salut
Centre d’Atenció Primària
Sortida des de la porta del CAP
Organització: Ajuntament i Àrea 
Bàsica de Salut

DIJOUS 26
20.30 h - PROJECCIÓ
S’horabaixa. Cafè-teatre: Giza. 
La nina de la maleta
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIVENDRES 27
20.30 h - CINEMA
Esto no es una película. 
Robert Fisk
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Club Cinema 
Castellar Vallès

20.30 h - MÚSICA
Concert de Son Compadres
Pepe Rodríguez, Humberto 
Carrero i Antonio González
Entrades a www.entrapolis.com 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

21 h - MÚSICA
Concert d’Edena
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 28
De 10 a 11.30 h - XERRADA
Xerrada sobre la importància de 
la trepitjada en la marxa nòrdica
A càrrec dels podòlegs Lidia 
Rodríguez i Carles Rosell
Inscripcions a l’a/e 
marxanordicavalles@gmail.com o 
al tel. 660871152 (WhatsApp)
Sala d’Actes d’El Mirador
Organització: MNV Marxa Nòrdica 
Vallès

De 15 a 20 h - PROPOSTA
Master zumba
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Associació de 
Veïns i Veïnes de Can Font – Ca 
n’Avellaneda

18 h i 20.30 h - TEATRE
NUA (Radiografia d’un trastorn)
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: Ajuntament

20.30 h - TEATRE
Camins del paradís, poemes de 
Jacint Verdaguer
Amb Valentí Maymó. Entrades a 
www.entrapolis.com  
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIUMENGE 29
9 h -  PROPOSTA
Un Tomb per la Història: el 
Castell de Castellar
Sortida: Aparcament Viena 
Castellar
Organització: Centre d’Estudis 
Castellar – Arxiu d’Història

De 9 a 14 h - PROPOSTA
Master zumba
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Associació de 
Veïns i Veïnes de Can Font – Ca 
n’Avellaneda

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

19 h - CINEMA
El peor vecino del mundo
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Cinema: ‘El guateque’
Dilluns 23 · 16.30 h ·  Casal Catalunya

Aquest proper  dilluns, a les 16.30 hores, 
la Federació Catalana de Cineclubs, 
amb la col·laboració del Club Cinema 
Castellar Vallès, ha programat la projec-
ció de ‘El guateque’, una pel·lícula i una 
activitat que s’adrecen a la gent gran. 
L’entrada és gratuïta i comptarà amb un 
cinefòrum posterior que es gravarà per 
al documental ‘Que gran que és el cine-
ma’.  ‘El guateque’ és una pel·lícula de 
l’any 1968, dirigida per Blake Edwards 
i protagonitzada per Peter Sellers, 
Claudine Longet i Marge Champion, 
entre d’altres, del gènere de la comèdia. 

Exposició ‘Bromolis’, de JC. Argilaga
Fins al 2 de febrer del 2023
Calissó Cultural
Exposició: ‘A reveure’, de Maria Losada
Fins al 21 de gener, dimarts de 10 a 13 h i divendres de 16 a 20 h a la Sala 
Violant Carnera del Centre d’Estudis de Castellar – Arxiu d’Història
Organització: CECV-AH
Exposició de pessebres ‘Invents i descobriments de la humanitat’
Fins al 5 de febrer de 2023 al local del c. Doctor Pujol, 26
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès
Exposició de bibliografia en commemoració de la memòria de les vícti-
mes 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
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 20 VALLÈS 
DISSABTE 21 PERMANYER 
DIUMENGE 22 CASTELLAR 
DILLUNS 23 EUROPA 
DIMARTS 24 BONAVISTA 
DIMECRES 25 CASANOVAS 
DIJOUS 26 LLUCH 
DIVENDRES 27 PERMANYER 
DISSABTE 28 CATALUNYA 
DIUMENGE 29 YANGÜELA 

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

DEFUNCIONS 

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

“Podem saber poc del futur, però prou per adonar-nos que hi ha molt per fer.”
Alan  Turing

@edunardu @jordimateo70 @descobrintcastellar
Palau-solità i Plegamans Halo solar Posta de sol

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

Vista parcial de la cara sud de l’ermita de Santa Maria del Puig de la Creu, situada al terme muni-
cipal de Castellar del Vallès, encara que la muntanya forma part tant de Sentmenat com de Caste-
llar. La fotografia és de principis de segle i és una donació de la família Perich, que n’era propietà-
ria en el moment de fer la foto, entre el 1922 i el 1951. || AUTOR: FAMÍLIA PERICH || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS 

- ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Ermita de Santa Maria del Puig de la Creu

penúltima

10/01/2023
Victoria Paz Fernández · 83 anys
17/01/2023
Isabel Arjona Plasencia · 97 anys
17/01/2023
Gervasio Ayala Sánchez · 86 anys
18/01/2023
José García Rodríguez · 73 anys

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

Fran Gómez

Volem arribar al 
més amunt possible, 
treballant la base

President del Club Atlètic Castellar
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Va ser president del Centre Excursionista i 
anys després arrenca mandat al Club Atlètic 
Castellar, on vol continuar amb la bona feina 
de base per fer créixer al màxim el club

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Persistent
Un defecte que no pots dominar?
Impacient
Una persona que admires?
La meva dona
Quin plat t’agrada més?
Estofat
Un color?
Blau
Un animal?
Gos
Un llibre?
El Quixot
Una pel·lícula?
‘Avatar’
Un país?
Espanya
Un atleta de referència?
Carl Lewis
Una fita esportiva?
Barcelona 92

”

“

· Com arribes a la presidència del 
Club Atlètic Castellar?
El 2005 vaig deixar el Centre Excur-
sionista, on vaig ser directiu i presi-
dent. El 2007 el meu fill va arribar al 
CAC a fer atletisme i vaig començar 
a col·laborar en temes de competició. 
Jo havia estat de jove a la JAS sabade-
llenca i ja coneixia aquest món. Poste-
riorment, el meu fill va ser el tresorer 
del club, però ho va haver de deixar i hi 
vaig entrar com a secretari. Vaig ser 
membre d’una junta anterior i ara, per 
circumstàncies vaig muntar una can-
didatura per entrar-hi de president.

· De fet, una presidència una 
mica accidental. 
El president que havia d’entrar es va 
fer enrere poc abans de prendre pos-
sessió del càrrec i com que no ho vaig 
veure clar, ens vam veure obligats a 

formar una candidatura de continu-
ïtat, ja que s’acabaven els terminis 
per fer-ho oficial. Tres hores abans 
d’acabar aquest termini es van pre-
sentar els papers. Arribo a la presi-
dència perquè considero que la junta 
que s’hi volia presentar no podia do-
nar-li alegria al club. 

· A banda, ets jutge atlètic d’àm-
bit nacional.
Puc anar a competicions nacionals a 
jutjar per tot Espanya, des de compe-
ticions infantils a professionals. Això 
et fa conèixer encara més l’esport.

· Deies que vas començar a la JAS 
el teu periple en l’atletisme.
Des dels 16 als 19 era atleta allà i ho 
compaginava amb l’handbol. Poste-
riorment, vaig decidir-me per aquest 
esport i vaig jugar en diversos equips, 
com el Gràcia o l’Arrahona. Després 
vaig marxar a la mili, i per poder estar 
menys temps a la caserna, entrenava 

amb el Calpisa d’Alacant, un dels mi-
llors equips d’aquell moment, junta-
ment amb l’Atlètic de Madrid. En tor-
nar de la mili vaig tornar a jugar a Sa-
badell amb l’Arrahona i el Fuensanta. 
Més tard ens vam ajuntar uns quants 
i es va formar un equip a Castellar, on 
vaig estar-me fins a retirar-me amb 
trenta anys llargs.

· I de l’handbol vas tornar a l’at-
letisme.
La meva filla va començar a sortir 
amb el grup familiar del grup excur-
sionista i vaig acabar dins del club, 
on a poc a poc vaig entrar a la junta. 
Més o menys com m’ha passat aquí, 
al CAC, la presidència va ser una mica 
per casualitat, ja que en aquell mo-
ment no hi havia un relleu clar. Pos-
teriorment, vaig desvincular-me del 
CEC i vaig acabar al CAC, com he ex-
plicat abans.

· Quines seran les actuacions de 

la nova junta del club?
Volem continuar les pautes de la junta 
anterior, que han anat molt bé en la 
línia de l’escola. La base s’ha de poten-
ciar i creiem que és el futur de qualse-
vol club. Si surten o no atletes bons no 
ens preocupa gaire, volem fer-ho bé i 
que els infants gaudeixin. Esportiva-
ment, l’any passat es va pujar de divi-
sió en el campionat de clubs i crec que 
mantenir-ho no ha de crear proble-
mes, ja que tenim un gran grup d’es-
portistes. Ara també arrencaran les 
obres de la piscina nova i intentarem 
que ens afectin mínimament. També 
intentarem organitzar proves impor-
tants, així com una jornada del campi-
onat de clubs. Treballarem per  acon-
seguir bones competicions.

· La piscina pot ser una nova opor-
tunitat, per exemple, per als tri-
atlètics?
La idea és fer una piscina que pugui 
tenir competicions, és a dir, de 25 me-

tres. És un projecte que funcionarà i 
del qual esperem poder treure pro-
fit esportiu.

· Hi ha hagut un canvi generacio-
nal i s’ha passat dels èxits dels ve-
terans als dels més joves.
Tenim atletes sub-18 i sub-20 que fan 
grans marques, tenim llançadores be-
cades pel CAR, etc. La gent jove està 
pujant molt fort, per això no crec que 
mantenir la categoria sigui difícil. 
Des de l’escola s’està especialitzant 
als d’últim any, i tenim bons entre-
nadors per fer-ho.

· Quin és l’horitzó del CAC?
Volem arribar al més amunt possi-
ble, treballant la base. Això és una 
cosa que costarà molt, deixar el club 
el més amunt possible en aquest man-
dat. Volem fomentar l’escola amb el 
gran equip de monitors que tenim. 
Gràcies a això, l’escola està creixent 
i la feina és encomiable. 

 Albert San Andrés


