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Setmanari d’informació local

S’acosta la 15a 
edició del BRAM!

CULTURA | P 18

Es projectaran 17 pel·lícules  a la mostra 
que tindrà lloc del 24 de febrer al 5 de març

Els diferents participants i  responsables de la mostra de cinema social es van fer una foto de família dimecres a la tarda després de presentar les novetats d’aquesta edició.  || Q. PASCUAL

L’any passat van néixer a la 
vila 159 nadons, xifra similar 
a la de l’any de la pandèmia

POBLACIÓ  | P 03

S’obre la porta 
a l’enllaç amb 
l’autopista

GENERALITAT | P 04
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Clam per millorar la mobilitat i la salut
El ple de gener va aprovar dues mocions que demanaven solucions urgents per a les infraestructures i el CAP Castellar

El ple de gener va marcar el camí cap 
a la imminent campanya electoral de 
les municipals del 2023 posant sobre 
la taula dues mocions sobre algunes 
de les grans problemàtiques de Cas-
tellar que els candidats i candidates 
inclouran en els seus eixos progra-
màtics. D’una banda, les possibles 
solucions al dèficit d’infraestructu-
res, una qüestió que la vila arrossega 
històricament, i, de l’altra, la reversió 
de les retallades al CAP Castellar que 
també s’hi han anat patint des de fa 
ja més de 10 anys. 

Abans, a la part resolutiva es va 
aprovar per unanimitat l’increment 
de les retribucions del personal fun-
cionari i laboral al servei de l’ajunta-
ment del 2,50% per a aquest 2023. La 
regidora d’Organització i Recursos 
Humans, Anna Màrmol, va recordar 
que s’estan enllestint les fitxes dels 
llocs de treball: “També tenim en-
carregat l’organigrama, que inten-
tarem que s’aprovi aquest primer 
trimestre, i tot això ens portarà a 
la valoració dels llocs de treball, 
que és un estudi més extens en el 
temps”. També es va portar a apro-
vació les tarifes del servei de taxi per 
al 2023. Tot i que es va aprovar per 
unanimitat, des de JxC el seu porta-
veu, Pau Castellví, va voler deixar 
constància que en els darrers temps 
hi ha hagut algunes queixes per part 
dels usuaris en relació amb el funcio-
nament de la centraleta de trucades.

moció sobre infraestructures

El debat més extens del ple es va dur a 
terme en la moció sobre infraestruc-
tures plantejada per Som de Caste-
llar-PSC i que va tirar endavant amb 
el vot a favor de Junts i Cs, l’abstenció 
d’ERC i el vot contrari de la CUP. Se-
gons va explicar el tinent d’alcalde de 
Territori i Mobilitat, Pepe González, 
“Castellar pateix un dèficit d’in-
fraestructures que condiciona el 
nostre desenvolupament i, el que 
és més important, genera estrès i 

  J. G.

Després de molts mesos sense gaire públic, Ca l’Alberola es va omplir amb representants de la plataforma Sanitat Digna. || J. MELGAREJO

patiment a molts ciutadans que es 
veuen obligats a desplaçar-se per 
a treballar, estudiar o fer altres 
tipus de gestions fora del nostre 
terme municipal”. És per això que 
la proposta demana “avançar en el 
projecte de connexió de la carrete-
ra B-124 amb la C-58-Ronda Nord 
de Sabadell, d’acord amb els crite-
ris previstos en el Pla Específic de 
Mobilitat del Vallès”, una qüestió 
que finalment ha entrat en l’acord de 
pressupostos del PSC i ERC en l’àm-
bit nacional. La proposta també de-
mana recuperar el projecte de des-
doblament de la carretera B-124 i la 
integració al projecte BRCat i el per-
llongament dels FGC fins a Castellar. 
A més, l’Ajuntament demana la cessió 
del tram urbà de la carretera B-124 i 
la construcció, per part de la Gene-
ralitat, de la rotonda dels Pedrissos.

A banda de la millora de les in-
fraestructures, es demana una millora 
de serveis com la revisió de la zonifi-
cació tarifària per deixar de penalit-
zar els usuaris de Castellar i la millora 
del servei de les línies C1 i C4 i l’ampli-
ació de la línia N65, o la recuperació 
de la situació prèvia a l’últim canvi.

Des de l’oposició, Oriol Marto-
ri (ERC), actual director general de 
Transports i Mobilitat de la Genera-
litat, va reiterar diverses vegades la 
voluntat de “mà estesa” del Depar-
tament de Territori per tractar totes 
les qüestions plantejades a la moció, 
a moltes de les quals la seva formació 
política també dona suport. Tot i això, 
va retreure a l’equip de govern que la  
proposta “arribi gairebé en temps 
de descompte, al final del mandat 
i justament quan servidor és a la 
Direcció General de Transports i 

Mobilitat”. “Més enllà de la visió 
electoralista, benvinguda siguin 
les propostes”, va dir. 

Sí que va voler puntualitzar les 
conseqüències que poden compor-
tar les prioritzacions que es puguin fer 
ara amb el debat de la Ronda Nord, 
molt present. “Necessitem la con-
nexió amb l’autopista,  però segons 
com sigui l’enllaç pot afectar la via-
bilitat futura del tren a Castellar”, 
va explicar. Per part de Junts, Pau 
Castellví va dir que “ja n’hi ha prou 
de posar excuses” i que cal executar 
els acords del Pla Específic de Mobi-
litat dels Vallesos. En aquest sentit, 
va voler allunyar “el debat etern de 
la B-40 perquè estem parlant de 
trams concrets per connectar-nos 
a una via ràpida”. 

Marga Oncins (CUP) justament 
es va oposar frontalment a la moció 

i la va qualificar de “fal·laç i tram-
posa”. Oncins va recordar que Som 
de Castellar-PSC havia votat el mes 
passat contra la moció de la CUP per 
l’arribada del tren a Castellar: “A Ma-
drid continueu demanant el Quart 
Cinturó i el Pla del Vallès el des-
carta, en què quedem?”. Per la re-
gidora de la CUP, el model de l’equip 
de govern “vol incentivar el trans-
port privat”. Finalment, per part de 
Cs, Matías de la Guardia va recordar 
que “en els darrers 20 anys han go-
vernat tots vostès i continuem en la 
mateixa situació, i no es prioritza 
el benefici dels ciutadans”.

moció sobre el cap

El darrer punt del ple va ser una 
moció presentada per tots els grups  
per millorar la situació del CAP de 
Castellar. Segons va detallar el re-
gidor de Salut Joan Creus, es de-
mana a la Generalitat “prioritzar 
a Castellar la implementació de 
recursos per fer front a les de-
mandes històriques de restituir 
l’horari d’urgències nocturnes, 
el servei de ginecologia i el de pe-
diatria durant els caps de setma-
na, al centre d’atenció primària”.  
Per complementar la moció, el ple va 
comptar amb la intervenció de la re-
presentant de la Plataforma per una 
Sanitat Digna, Mari González, que 
aquest dijous va informar que el Par-
lament havia de debatre i votar una 
proposta similar a la moció aprova-
da a Castellar entrada pel grup par-
lamentari socialista i que porta l’aval 
de gairebé 5.000 signatures. Mari 
González va criticar l’actuació de la 
majoria de grups polítics en aquesta 
qüestió que, a parer seu, més enllà de 
divergències polítiques uneix “tots 
els castellarencs que volem una 
sanitat digna”. 

Un cop tractats tots els punts 
en l’ordre del dia del ple, el president 
de l’associació de veïns El Balcó, 
Mikel Lander, va fer dues pregun-
tes sobre sostenibilitat i seguretat 
ciutadana relacionades amb aques-
ta urbanització. 

A les portes de CAP encara es pot veure el cartell informant de la vaga. || C. DÍAZ

SANITAT | REIVINDICACIONS

PLE DE GENER | CRÒNICA

Es desconvoca la vaga de metges
Després de les jornades de vaga de 
la setmana passada en què els pro-
fessionals sanitaris de Castellar van 
secundar-la en un 85%, aquesta set-
mana el col·lectiu estava, de nou, con-
vocat a tres jornades reivindicatives 
per a dimecres, dijous i divendres. 
De fet, metges del centre d’atenció 
primària de Castellar havien pro-
gramat una concentració davant de 
l’equipament dimecres, però final-
ment, dimarts a la tarda el Departa-
ment de Salut i Metges de Catalunya 
van arribar a un acord –pactant mi-

llores per al col·lectiu de facultatius 
i el sistema sanitari– que va perme-
tre desconvocar la vaga. Entre les 
mesures que s’han negociat destaca 
la creació d’una taula de diàleg bila-
teral entre els facultatius i el depar-
tament, una fita que des del sindicat 
valoren molt positivament perquè 
“una de les reivindicacions princi-
pals de l’organització era esdevenir 
un col·laborador imprescindible de 
Salut, una fita històrica que tren-
ca el sostre de vidre que ha existit 
des de la recuperació de les compe-

tències sanitàries per part de la Ge-
neralitat de Catalunya”, han mani-
festat des de Metges de Catalunya. 

Pel que fa a la millora de les con-
dicions assistencials i el benestar dels 
professionals, s’aplicaran millores en 
les condicions i el temps d’atenció als 
pacients; s’optimitzaran les agendes 
dels facultatius; es realitzaran estu-
dis de càrregues de treball; s’imple-
mentaran mecanismes per desburo-
cratitzar les consultes i es dotarà el 
personal de més temps per a la for-
mació i recerca.  || C. DOMENE
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2022: 159

2021: 164

2020: 154

2019: 157

2018: 172

2017: 162

2016: 191

2015: 185

2014: 170

2013: 233

2012: 231

2011: 250

2010: 254

2009: 258

2008: 309

2007: 306

2006: 302

2005: 271

2004: 277

2003: 242

2002: 231

actualitatdemografia

Els naixements 
es mantenen
a la baixa
L’any 2022 es tanca a Castellar amb 159 
naixements, cinc menys que l’any 2021, 
xifra similar a la de l’any de la pandèmia

Després d’haver tocat fons l’any de 
la pandèmia, Castellar ha experi-
mentat un petit repunt en el nom-
bre de naixements. Tot i això, però, 
les xifres són encara molt lluny de 
les viscudes ara fa només 10 anys, 
quan a la vila naixien cada any entre 
220 i 250 nadons.

Les dades ofertes pel Consell 
Comarcal extretes de l’Institut 
d’Estadística de Catalunya (Ides-
cat) mostren que la vila va tenir 154 
naixements el 2020 (l’any de la pan-
dèmia) i 164 l’any 2021, 10 nadons 
més, xifra a tenir en compte perquè 
és un creixement del 4%. No obs-
tant, les dades del padró d’aquest 
2022, tot  i que encara no són ofi-
cials, indiquen que hi ha hagut 159 
naixements, per sobre de l’any de la 
pandèmia però també es pot consi-
derar un any fluix similar al 2019 i 
no consolida el repunt del 2021. La 
realitat de la vila és que des de l’any 
2013 neixen menys de 200 nadons 
anualment, aspecte que contribu-
eix a l’envelliment de la població 
perquè afecta la piràmide d’edat 
tot i que l’augment de la població  
de nous habitants (famílies amb in-
fants principalment) compensa, en 
part, les baixes xifres de natalicis.

En aquests darrers 10 anys la 
tendència ha estat la caiguda siste-
màtica dels naixements: si el 2013 
van néixer a la vila 233 nadons, ja 
el 2014 la xifra retrocedia fins als 

170 i tret d’un repunt el 2016 (191 
naixements) les xifres han baixat 
notablement. Fins i tot si retroce-
dim 20 anys, amb menys població 
també es donaven més de 230 nai-
xements a l’any.

dades comarcals

L’any 2021 van néixer a la comarca 
7.223 infants, segons les dades de-
finitives de l’Idescat. Aquest valor 
representa una disminució del 0,4% 
del nombre de nascuts vius en re-
lació amb les dades definitives de 
naixements del 2020. En conside-
rar el 2019, any previ a la pandèmia, 
el descens va ser del 6,2%.  La taxa 
bruta de natalitat de l’any 2021 és 
de 7,7 nascuts vius per cada 1.000 
habitants, similar al 2020 (7,7 per 
mil), una de les xifres més baixes 
en la sèrie històrica comarcal. En 
el cas de Castellar,  estem per sota 
de la comarca i no s’arriba als 7 
nascuts per cada 1.000 habitants.

A escala comarcal, dotze dels 
vint-i-tres municipis del Vallès Oc-
cidental han registrat l’any 2021 un 
descens del nombre de naixements, 
mentre que va augmentar a 10 mu-
nicipis i a Gallifa es manté igual a 
l’any anterior. 

Les capitals i els tres grans 
municipis de la comarca, que con-
centren la major part de la pobla-
ció, presenten una evolució dife-
rent, igual que els municipis de 
grandària mitjana. D’aquesta ma-
nera, a Sabadell, Sant Cugat del Va-
llès, Barberà del Vallès, Castellar 

 Redacció

La castellarenca Ángela ha estat el primer nadó nascut a l’Hospital del Parc Taulí del 2023. || PARC TAULÍ

del Vallès i Santa Perpètua de Mo-
goda augmenta la xifra de naixe-
ments mentre que cau a Terrassa, 
Rubí, Cerdanyola del Vallès, Ripo-
llet, Montcada i Reixac i Sant Quir-
ze del Vallès.

La caiguda en la xifra de nai-
xements dels anys 2021 i 2020 re-
flecteix l’impacte de la Covid-19, 
però també s’ha de situar en la ten-
dència de descens de la natalitat de 
les últimes dècades causat, d’una 
banda, per la disminució del nom-
bre de dones en edat reproductiva 
i, de l’altra, per l’evolució de la fe-
cunditat d’aquesta població. 

Quant al segon factor, cal tenir 
en compte que Espanya es caracte-
ritza per presentar una fecunditat 
que se situa entre les més baixes i 
tardanes dins del context dels pa-
ïsos occidentals, per sota de l’ano-
menat nivell de reemplaçament ge-
neracional, establert en 2,1 fills per 
dona. En el cas del Vallès Occiden-
tal, l’índex conjuntural de fecundi-
tat (ICF) és d’1,28 fills per dona l’any 
2021, un dels valors més baixos de 
les dues últimes dècades, mentre 
que l’edat de les mares en néixer 
els fills ha seguit endarrerint-se i 
se situa en 32,7 anys. 

NAIXEMENTS A CASTELLAR DEL VALLÈS
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ERC, que governa la Generalitat en 
minoria des de la marxa de Junts, va 
votar dijous passat en el Parlament 
a favor de la moció del PSC per ga-
rantir l’execució de la Ronda Nord, 
via ràpida que enllaçarà Terras-
sa, Sabadell i Castellar del Vallès. 
El compromís, per tant, que assu-
meix el govern és fer efectiu en els 
pròxims tres mesos l’acord amb el 
Ministeri de Transports sobre el 
finançament i redacció del projec-
te de Ronda Nord, una infraestruc-
tura que ja es va aprovar el 2021 al 
Pla de Mobilitat dels Vallesos, i que 
correspon a un tram de la B-40. La 
moció també estableix que l’execu-
ció de les obres aniran a càrrec de la 
Generalitat. Tot plegat, molt similar 
al conveni que ofereix el Ministeri 
de Transports des del juny passat, 
quan es va presentar al Consell Co-
marcal sense la presència dels re-
presentants del govern.

El cop de timó donat en l’últim 
moment per ERC torna a donar vida 
a una infraestructura que ha estat 
finalment el principal escull per sal-
var els pressupostos de la Genera-
litat per al 2023. Ho va explicar el 
president de la Generalitat Pere 

Aragonès en una compareixença 
posterior a la votació de la moció. 
“El govern ha decidit acceptar 
la Ronda Nord, malgrat no ser la 
nostra opció. Ho fem perquè és 
imprescindible que el país dispo-
si ja del pressupost més expansiu 
en 17 anys. Amb aquesta decisió ja 
no hi ha cap escull per no aprovar 
el pressupost”, ha argumentat. Se-
gons Aragonès, “la disjuntiva no 
és entre pressupost o pròrroga, 
entre disposar de 3.842 M€ o re-
nunciar-hi, sinó entre respondre a 
les necessitats de la gent o aturar 
el país per càlculs partidistes”.

Via lliure a la Ronda Nord
L’acord per la Ronda 
Nord d’ERC i el PSC 
facilita tirar endavant 
els pressupostos 
de la Generalitat

  Redacció

La confirmació final de l’apro-
vació del pressupost va arribar di-
mecres al matí segons van anunciar 
tant des d’ERC com des del PSC. Ho 
va detallar la consellera de la Presi-
dència, Laura Vilagrà, en una com-
pareixença des del Palau de la Gene-
ralitat. “És el moment de començar 
a executar aquests pressupostos”, 
ha afirmat. Posteriorment, el líder 
dels socialistes catalans, Salvador 
Illa, ha destacat que s’hagi pactat 
acordar amb el govern espanyol el 
model per transferir recursos eco-
nòmics necessaris per al traspàs de 
Rodalies a la Generalitat, així com el 

projecte de la Ronda Nord, el tram 
de la B-40.

contra el quart cinturó

Els darrers moviments polítics al 
voltant de la Ronda Nord han reac-
tivat la Plataforma contra el Quart 
Cinturó, que ha començat a fer mo-
bilitzacions, bàsicament a Sabadell i 
Terrassa, municipis afectats pel tra-
çat, i assenyalen que és un projecte 
amb poca viabilitat per la quantitat 
de problemes que comporten els in-
formes ambientals que han d’acom-
panyar el projecte constructiu fins 
ara en mans de l’Estat. 

Imatge de fa uns mesos de la B-40 a la zona nord de Terrassa. || CCMA

OBITUARI | ANTÒNIA FERRER

Des de L’ACTUAL ens sumem al 
condol per la pèrdua de l’Antònia 
Ferrer Voltà, una gran i estimada 
col·laboradora de Ràdio Castellar 
i de L’Actual que ens va deixar el 
passat 26 de gener de 2023, a l’edat 
dels 99 anys. D’ella, en recordem la 
seva empenta, l’alegria, les ganes de 
xerrar, i sobretot, la seva especial 
afició per la poesia i, per extensió, 
per l’escriptura. Vam tenir el goig 
de poder conversar amb l’Antònia 
en nombroses ocasions, un cop 
per setmana, quan la unitat mòbil 
de Ràdio Castellar es desplaçava a 
l’Obra Social Benèfica, on ella vivia 
ja feia anys, per fer una tertúlia amb 
avis i àvies del centre. També vam 
comptar-la entre les finalistes dels 
Premis de Microrelats L’Actual en 
més d’una edició celebrada a Caste-
llar, i també vam conèixer amb or-
gull l’accèssit que li van entregar a 
la 38a edició dels Jocs Florals de la 
Gent Gran de Sant Cugat del Vallès. 
En alguna ocasió, fins i tot va enviar  
alguna poesia a la ràdio que tan es-
timava i fins fa pocs mesos era una 
habitual de la secció de Cartes on 
explicava les activitats que anaven 
fent a l’OSB.  || REDACCIÓ

Un record 
entranyable 
per l’Antònia

INFRAESTRUCTURES | GENERALITAT
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POLÍTICA | SOM DE CASTELLAR-PSC

Giménez, reescollit 
com a cap de llista

Dissabte passat, l’Assemblea de Som 
de Castellar-PSC va escollir Ignasi 
Giménez com el seu candidat a les 
eleccions municipals del mes de maig. 
Una vuitantena d’afiliats i simpatit-
zants han participat en l’assemblea, 
on l’actual alcalde de Castellar del 
Vallès ha estat novament escollit per 
aclamació com a alcaldable.

El seu discurs va començar 
reinvindicant la bona feina feta per 
l’equip de govern actual en un man-
dat molt complicat i condicionat to-
talment per la pandèmia de Covid-
19, “Hem sabut fer front a una 
situació de total incertesa, i mal-
grat tot hem aconseguit que ningú 

Una vuitantena 
de simpatitzants  i 
afiliats va participar 
en l’assemblea 

n’hagi sortit perjudicat, especial-
ment els col·lectius més vulnera-
bles, com la gent gran i els joves. 
La nostra prioritat ha estat no 
deixar ningú enrere”.

Giménez va confirmar l’inici de 
les obres de construcció de la pisci-
na descoberta els propers mesos, 
i va glosar les prioritats principals 
del projecte, que seguirà encapça-
lant. Un dels eixos fonamentals serà 
seguir obrint Castellar al riu Ripoll. 
Igualment, continuarà la forta apos-
ta per l’accessibilitat. En aquest sen-
tit, va anunciar que continuaran les 
reformes a l’espai públic per facili-
tar la mobilitat. “El carrer és de 
les persones, i volem que el mu-
nicipi el pugui gaudir tothom”, 
apuntava Giménez.

La lluita contra el canvi climàtic 
també és un eix prioritari. Les pro-
peres actuacions previstes seran el 
canvi de lluminàries de l’espai públic 
amb tecnologia LED, que suposarà un 
estalvi energètic molt rellevant. “Hi 
ha marge de maniobra per millorar 
la recollida selectiva dels residus”, 

va indicar com a línia programàtica.
La gent gran i la gent jove se-

guiran sent col·lectius prioritaris a 
les polítiques municipals encapça-
lades pel candidat de Som de Cas-
tellar-PSC Ignasi Giménez. També 
s’apostarà per la prevenció d’incen-
dis als boscos seguint en la línia actual 
de col·laboració amb l’Associació de 
Propietaris Forestals, o l’increment 
en la seguretat per seguir sent “el 
municipi amb més de 20.000 habi-
tants amb menys actes delictius”.

Giménez va apostar per la tra-
dició industrial i comercial del poble, 
“que permet tenir una la taxa 

  Redacció

Dolors Ruiz, candidata d’ERC, acompanyada de membres de l’equip de treball. || C. D.

POLÍTICA | ESQUERRA

ERC obre 
una consulta 
a Sant Feliu
ERC Castellar ha iniciat una con-
sulta entre el veïnat de Sant Feliu 
del Racó per saber què els preocu-
pa i què volen millorar, amb la inten-
ció que les idees recollides ajudin a 
confeccionar el programa per al pro-
per mandat. “Tenim moltes ganes 
de transformar Castellar i Sant 
Feliu és una part molt important 

del municipi. Transformar Sant 
Feliu en el Sant Feliu que volem 
ens permetrà transformar Cas-
tellar en el Castellar que volem i 
que mereixem”, va afirmar la can-
didata d’ERC a les properes elecci-
ons, Dolors Ruiz. 

L’aparcament, el civisme me-
diambiental o els espais públics són 
algunes de les qüestions que preo-
cupen els veïns de Sant Feliu. “Les 
escoletes, el pàrquing, la pista de 
futbol... s’han de repensar aquests 
espais. Comencem per Sant Feliu 
però anirem consultant també 
les urbanitzacions i els Airesols”, 
va dir Ruiz. 

Darrerament, molts joves 
s’han traslladat a Sant Feliu per 

criar els seus fills en un entorn na-
tural. “Volem fer vida a Sant Feliu, 
amb un parc decent, poder passe-
jar sense tantes barreres arqui-
tectòniques i no desplaçar-nos a 
Castellar per a tot”, manifestava 
una veïna.

Tots el veïnat rebrà el formula-
ri, a més de poder accedir a la con-
sulta a través de xarxes socials. “El 
retorn el tindrem diumenge 12 de 
febrer. Farem una trobada amb xo-
colatada a les 11 h a la plaça Doctor 
Puig perquè ens vinguin a expli-
car personalment les seves inqui-
etuds”. Podeu enviar les propostes 
al 640 83 01 47 o a l’enllaç que troba-
reu a l’Instagram @esquerracaste-
llar.  ||   C.  DOMENE

Ignasi Giménez, adreçant-se als afiliats i simpatitzants de l’assemblea de Som de Castellar-PSC que es va fer dissabte. || CEDIDA

d’atur més baixa des del 2007, en 
què es parlava de plena ocupa-
ció”. En matèria de mobilitat i com 
a línia de desenvolupament priori-
tària, el candidat de Som de  Caste-
llar-PSC va demanar “seguir amb 
les reivindicacions que el nostre 
Ajuntament reclama a la Genera-
litat per la millora del transport 
públic i l’accés directe a vies ràpi-
des, com és l’esperada construc-
ció de l’enllaç a la Ronda Vallès”.

 L’aposta per l’habitatge pú-
blic, iniciada aquest mandat amb 
la compra dels terrenys de l’antiga 
Playtex per part de l’Ajuntament, 

és també un punt prioritari per 
aconseguir que “els i les nostres 
joves puguin emancipar-se dins 
el nostre municipi. Estem fent 
una aposta per un mercat de llo-
guer protegit i de preus baixos”. 
Finalment, Giménez ha fet èmfasi 
en la fortalesa del seu equip de go-
vern: “Si algun equip està capa-
citat per tirar endavant aquests 
projectes cabdals pel nostre mu-
nicipi, és el nostre”. I també ha 
defensat el seu compromís abso-
lut amb Castellar i els seus veïns 
i veïnes: “La meva vida política 
comença i seguirà a Castellar”. 
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L’Ajuntament ha finalitzat recent-
ment les obres de millora dels en-
torns del parc de Canyelles i la seva 
connexió amb el camí del riu Ripoll. 
Els treballs, iniciats a finals de 2022, 
han possibilitat l’obertura de noves 
connexions del parc, la millora dels 
escorrentius d’aigua i altres millo-
res ambiental al llarg del camí que 
va paral·lel al torrent de Canyelles. 
D’una banda, s’ha completat la cons-
trucció d’una escala que ha permès 
obrir un accés més directe que enlla-
ça la part antiga del parc de Canye-
lles, amb la part nova,  just a sota del 
campanar. Per a la seva edificació 
s’ha reutilitzat part de la vorada de 
pedra que es va extreure amb motiu 
de les obres dels carrers del Doctor 
Vergés i Girona. I és que coincidint 
amb les obres de millora a diversos 
carrers de la vila, l’Ajuntament ha 
apostat per dur a terme una bona 

Finalitzen les obres de millora 
del Parc de Canyelles 

Pràcticament tot el camí arranjat compta amb una vista de l’església de Sant Esteve de Castellar del Vallès. || AJ. CASTELLAR

Una escala connecta el parc amb el camí que passa per sobre del torrent

pràctica ambiental: el reaprofita-
ment de les vorades de pedra de 
què disposen algunes voreres que 
s’enderroquen. L’objectiu és donar 
a aquest material una nova vida en 
espais com el camí del riu o en di-
versos parcs. . 

Un altre dels elements signifi-
catius que s’ha recuperat és la font i 
la bassa de les Bassetes, situada en 
un tram intermedi del camí, amb la 
millora dels entorns. L’actuació ha 
permès que s’hi pugui accedir més 
fàcilment, consolidar el talús i des-
viar les aigües d’escorrentiu per evi-
tar possibles inundacions en cas de 
pluges intenses .

També s’han col·locat diver-
sos trams de tanca de seguretat al 
llarg del camí i s’ha instal·lat malla 
de fibra de coco en diversos talus-
sos amb l’objectiu de retenir les ter-
res mentre arrela la vegetació que 

MEDI AMBIENT | ACTUACIÓ

s’hi ha plantat. A més, s’ha fet la mi-
llora vegetal del mur de contenció 
que dona al carrer de les Bassetes i 
s’han desbrossat i netejat diversos 
marges. Finalment, s’ha desviat l’ac-
cés al camí del riu Ripoll a la zona 
del Brunet, modificant-ne el pen-
dent, reconduint també les aigües 
de la cuneta de la carretera B-124 i 
s’ha facilitat l’accessibilitat mitjan-
çant unes baranes de fusta de cas-
tanyer sense pelar, més resident a 
la intempèrie.

Pràcticament tot el camí 
compta amb una vista de l’església 
de Sant Esteve de Castellar del Va-
llès, fet que promou que sigui una 
zona agradable per al passeig dels 
vianants. L’empresa castellarenca 
Naturalea ha estat l’encarregada 
de dur a terme els darrers arranja-
ments per un pressupost de 40.000 
euros.   || C. D. 

La CUP  defensa una millora del bus de les línies C1 i C4, “especialment 
en el preu” i es queixa en un comunicat que no “té cap sentit que sigui 
més car anar fins a Sabadell en bus que en cotxe”. A més, la forma-
ció afegeix que “no es pot permetre que amb els nostres impostos el 
transport públic sigui tan deficient”. Segons la CUP, “la mobilitat 
és un tema important i no la podem deixar en mans de polítics que 
fa més de 20 anys que no hi fan cap actualització ni millora conside-
rable, exceptuant la pujada de preus del bitllet”. Els cupaires també 
volen garantir que el bus nit N65 sigui un espai segur per a les dones i 
que hi hagi connexió nocturna entre Barcelona i Castellar. Finalment, 
també demanen un estudi de viabilitat per instaurar un carril bici amb 
poblacions veïnes.  || REDACCIÓ

Davant els accidents que han tingut lloc els darrers dies que han acabat 
amb sis contenidors cremats en diferents punts del municipi, l’Ajunta-
ment fa una crida a la ciutadania que en aquesta època de l’any fa ús de les 
llars de foc als seus domicilis.  L’objectiu és que el veïnat tingui cura a l’ho-
ra d’abocar les cendres de les llars de foc i les estufes de llenya als conteni-
dors de rebuig, ja que en algunes ocasions no estan totalment apagades.  
És per això que es recomana deixar-les reposar un parell de dies abans 
de llençar-les, i assegurar-se després que ja no fan caliu i que, per tant, no 
cremen en somort. En el mateix sentit, es demana que es tingui en comp-
te posar-les sempre en una bossa, i abocar-les als contenidors de rebuig.  
Si les cendres estan enceses s’inicia un procés de combustió que pot durar 
hores però que culmina amb l’incendi del contenidor amb el consegüent 
perill de propagació als vehicles i edificis adjacents.  La reposició de con-
tenidors té un cost unitari que supera els 1.000 euros.  || REDACCIÓ

Demanen la millora del 
preu de les línies C1 i C4

La portaveu de la CUP, Marga Oncins, davant d’una parada de bus. ||CEDIDA

CUP | TRANSPORT

Crida per abocar bé cendres 
de llar de foc al contenidor

VIA PÚBLICA | RECOMANACIÓ
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El candidat a l’alcaldia de Junts per Castellar Joan Juni presentarà 
dissabte, 4 de febrer, a les 12 h a l’Auditori Miquel Pont, el col·loqui Ve-
ritats incòmodes sobre les còmodes mentides referents a la transició ener-
gètica a Catalunya.  Segons una nota de Junts, “estem en un moment 
transcendental en què cal prendre decisions molt importants” pel 
que fa a la generació d’electricitat i quins models energètics són els 
realment necessaris i sostenibles. “Els ciutadans i ciutadanes ne-
cessiten informació de primera mà, per part de persones que han 
dut a terme projectes innovadors, i que, des de la pràctica, tenen 
un ampli coneixement de tots els factors implicats a l’hora de de-
cidir el model energètic que volem. És hora de parlar clar i donar 
explicacions concises a la població”.

 Al col·loqui hi seran presents Manel Torrent,  ex director gene-
ral d’Energia, Seguretat Industrial i Seguretat Minera, i director ac-
tual de l’Agència d’Energia de Barcelona i Coordinador d’Energia a 
Junts; l’assessor energètic Salvador Salat, autor del llibre Diccionari 
de la transició energètica. Energia de la A a la Z; Jaume Morron, soci i 
director de DialEc Comunicació per la Sostenibilitat, una microagèn-
cia de comunicació especialitzada en l’acceptació social dels projectes 
de renovables, i Pep Puig, doctor en enginyeria industrial especialit-
zat en tècniques energètiques impulsor del primer projecte eòlic co-
munitari, vicepresident d’Eurosolar i membre del Grup de Científics 
i Tècnics per un Futur no Nuclear. 

Moderarà el col·loqui l’ecòloga i regidora del grup municipal de 
Junts Esther Font, experta en didàctica i comunicació de la ciència. 
L’acte està obert a tothom i l’entrada és gratuïta. A més, entre tots els 
assistents se sortejaran  cinc llibres del Diccionari de la transició ener-
gètica. Energia de la A a la Z.

Segons adverteixen des de Junts per Castellar, el col·loqui és 
una de les primeres iniciatives que, sota el lema Parlem clar, “durem 
a terme a Castellar en els propers dies”.  || REDACCIÓ

Col·loqui sobre 
transició energètica

JUNTS | XERRADA

Dijous de la setmana passada l’al-
calde de Castellar del Vallès, Igna-
si Giménez, i el director general de 
Polítiques LGBTI+ de la Generali-
tat de Catalunya, Xavier Florensa, 
van signar un acord que farà possi-
ble l’impuls al municipi d’un Servei 
d’Atenció Integral LGBTI que serà 
realitat en pocs mesos. Aquest nou 
servei, també anomenat SAI, es-
tarà ubicat a les dependències de 
l’Espai Tolrà i tindrà dues funcions: 
d’una banda, l’impuls de les políti-
ques LGTBIQ+ al municipi, des del 
disseny de plans d’acció i la creació 
de nous protocols fins a l’elabora-
ció d’actuacions de sensibilització 
o la definició de campanyes; d’al-
tra banda, també s’encarregarà de 
l’atenció directa i l’assessorament 
a les persones d’aquest col·lectiu.  

Gràcies a aquesta col-
laboració, l’Ajuntament de Caste-
llar del Vallès rebrà el finançament 
necessari a través del contracte pro-
grama de la Conselleria d’Igualtat i 
Feminismes  de la Generalitat per  a 

Servei d’atenció integral LGTBIQ+

El director de Polítiques LGTBI+ Xavier Florensa a la signatura del conveni. || AJ. CASTELLAR

Ajuntament i Generalitat signen un conveni per posar-lo en marxa

la contractació d’una figura tècnica 
que estarà al capdavant del servei.

El regidor de polítiques 
LGTBIQ+, Dani Pérez, que també 
va assistir a l’acte de signatura, 
ha afirmat que “estem contents 
d’aconseguir aquest servei que 

  Redacció

SAI | POLÍTIQUES SOCIALS

permetrà donar visibilitat i ar-
ticular les polítiques LGTBIQ+ 
del municipi a través d’accions 
de prevenció, sensibilització i 
d’atenció a la ciutadania, a més 
de crear xarxa entre tots els 
agents implicats”. 
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Comencen els cursos 
de formació ocupacional

Inici dels cursos de FO a El Mirador:  a dalt, el d’atenció sociosanitària en institucions i a baix, el de gestió administrativa. || AJ CASTELLAR

La tinent d’alcalde d’Activitat Eco-
nòmica, Anna Mármol, va donar 
la benvinguda dijous passat, 26 de 
gener, als 28 alumnes que han inici-
at aquest mes de gener a El Mirador 
dos cursos de formació ocupacional 
amb certificat de professionalitat 
de nivell 2: d’una banda, 14 perso-
nes s’han inscrit a un curs d’aten-
ció sociosanitària en institucions; 
i, de l’altra, 14 persones més duen  
a terme un curs d’activitats de ges-
tió administrativa.  

Les dues propostes formen 
part del programa de formació 
d’oferta en àrees prioritàries (FOAP) 
adreçat a persones en situació d’atur, 

Es tracta de 28 
persones que 
han començat els 
cursos respectius 
a El Mirador

  Redacció

TREBALL | FORMACIÓ

D’esquerra a dreta, Xusa Serra i Glòria Iniesta, ponents de la taula rodona. || L’ACTUAL

EDUCACIÓ | 6 FEBRER

Taula rodona 
sobre el dol 
i la pèrdua

El Servei Educatiu Vallès VIII, del 
Departament d’Educació de la Ge-
neralitat, organitza aquest dilluns, 
6 de febrer, una taula rodona sobre 
l’acompanyament emocional en la 
pèrdua i el dol als centres educa-
tius. La cita serà a les 17.30 h a la 
Sala de Petit Format de l’Ateneu, 
situat al carrer Major. A l’acte hi 

participaran l’antropòloga i infer-
mera Xusa Serra i la mestra de l’es-
cola Mestre Pla, Glòria Iniesta, re-
ferents en l’acompanyament en el 
dol en l’àmbit educatiu. 

Xusa Serra té un postgrau en 
tanatologia i  un màster en investi-
gació  en infermeria i salut, a més 
de treballar a la Unitat d’Acompa-
nyament Educatiu a les Malalties, 
el Dol i Final de Vida de l’Hospital 
Universitari General de Catalu-
nya i és autora del llibre I jo, també 
em moriré?. D’altra banda,  Glòria 
Iniesta té un màster en conducta 
suïcida i és membre i formadora 
de l’equip  de l’Associació per a la 
Prevenció del Suïcidi i Atenció al 
Supervivent (APSAS).

La jornada de dilluns que ve 

també comptarà amb la presència 
de la directora de l’Institut de Poli-
nyà, Paquita Cantalejo, i Alba Pedró 
i Isabel Núñez, referents de l’Equip 
d’Assessorament i Orientació Psico-
pedagògic  (EAP) i del  Centre de Re-
cursos Pedagògics (CRP) del Servei 
Educatiu Vallès VIII respectivament. 
La taula rodona servirà per presen-
tar la guia pedagògica que s’ha ela-
borat al Servei Educatiu, juntament 
amb les dues expertes convidades.  

L’objectiu de la guia pedagògi-
ca és que els professionals de l’àm-
bit educatiu disposin d’informació 
i recomanacions per a acompanya-
ment un adequat del dol col·lectiu i 
la pèrdua, circumstàncies que re-
quereixen habilitats ben concre-
tes.   || REDACCIÓ

les gestionen pel Servei Local d’Ocu-
pació i estan subvencionades ínte-
grament pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC) amb un import 
total de 127.000 euros.

El curs de formació d’activitats 
de gestió administrativa es va inici-
ar el dilluns 9 de gener i acabarà a fi-
nals de setembre. Consta d’un total 
de 920 hores, de les quals 80 seran 
de pràctiques en diverses empreses 
de Castellar i Sabadell. La formació 
teòrica es porta a terme a les depen-
dències d’El Mirador, de dilluns a di-
vendres de 8 a 15 hores.

El curs d’atenció sociosani-
tària en institucions va començar 
el 23 de gener i acabarà a finals del 
mes de juny. Té una durada de 490 
hores i també es du a terme a El Mi-
rador, de dilluns a divendres, de 9 a 
14 hores. Com en la formació anteri-
or, també inclou 80 hores de pràcti-
ques que es duran a terme majorità-
riament en residències geriàtriques. 
Per fer aquest curs s’han homolo-
gat tres aules taller d’El Mirador 
d’acord amb els requisits establerts 
pel SOC.  
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Els pilars de ‘castrum kastellare’

Un nou itinerari històric del cicle Un Tomb per 
la Història va conduir una quarantena de per-
sones per un passeig agradable, tot i que les 
temperatures vorejaven els 0 graus, fins al cas-
tell de Clasquerí. Era la nova proposta cultural 
del Centre d’Estudis de Castellar per diumen-
ge al matí, organitzada amb la col·laboració de 
l’Ajuntament, i a càrrec de l’historiador Llorenç 
Genescà. “La intenció d’aquesta sortida és 
descobrir la història i el patrimoni que re-
presenta el castell de Castellar, el castell de 
Clasquerí, perquè és un espai que, pel fet de 
ser privat, fa que molta gent no hagi vingut 
mai o que no el conegui”, va manifestar el di-
vulgador. Des del segle X hi ha constància de 
l’existència d’un castell, al que avui és el terme 
municipal de Castellar del Vallès, que era un 
dels centres de control de la vida del territo-
ri. Aquest castell, a partir del segle XIII, pas-
sarà a mans de la família Clasquerí, i seguirà 
dins del patrimoni d’aquesta família fins avui 
en dia, malgrat que la família per transmissió 
ha anat canviant de cognom.  

En els darrers 25 anys, Castellar del Va-
llès ha tingut un augment de població notable 
i hi ha molta població que ni tan sols sap que 
Castellar té un castell. “Amb aquests itine-
raris també es busca que la gent entengui 

Foto de grup amb els participants a la sortida davant del castell de Clasquerí. || C. D. 

Prop de 40 persones van visitar el castell de Clasquerí en una nova proposta del CECV-AH Un Tomb per la Història

que hi ha un patrimoni interessant al nos-
tre municipi i que té una història lligada a 
una història general, una història connec-
tada amb coses que passen a escala catala-
na o europea i que, per tant, té la seva im-
portància”, va sostenir Genescà. 

  Cristina Domene

Durant l’itinerari, Genescà va parlar de 
personatges bigarrats però tots ells relacionats 
al llarg dels segles, d’una manera o altra, amb 
el castell, com Ermessenda de Carcassona, la 
família Oliver o fins i tot, el maqui Elio Ziglioli.

Els assistents van tenir l’oportunitat de 

visitar la capella de Santa Bàrbara, l’interior 
del castell, la torre i les diferents estances i co-
nèixer algunes peculiaritats, com la doble es-
cala que hi ha al pati o la pintura que encara es 
conserva de Pere Serafí, pintor català del Re-
naixement. La majoria de les persones ja hi ha-
vien participat en altres Tomb per la Història, 
però en la proposta de diumenge van inscriu-
re’s curiosos d’altres poblacions, senyal que les 
activitats del Centre d’Estudis de Castellar - 
Arxiu d’Història s’estan consolidant i, fins i tot,  
traspassant la frontera del nostre municipi. “El 
meu company és historiador i de tant en tant 
treballa alguna qüestió a l’arxiu de Caste-
llar i se’n va assabentar. Crec que aquestes 
propostes són necessàries per aproximar la 
història i l’entorn al ciutadà, i segurament 
ens ajuden a entendre moltes coses”, va opi-
nar una de les participants, la sabadellenca Te-
resa Andújar. Núria Sánchez, de Cerdanyola, 
va afirmar que li havia agradat molt conèixer 
un entorn desconegut per a ella i “conèixer el 
castell amb l’explicació de l’historiador, que 
m’ha agradat molt”. 

El punt final a la visita la va posar el con-
cert del grup castellarenc Els Collons del Pare 
Rababa, amb un repertori que es va adequar 
molt a l’ambient, amb sons que recordaven a 
la música pròpia de l’edat mitjana. Els músics 
van incloure temes que formaran part del seu 
proper disc.  
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La setmana passada ens va deixar la 
Sra. Antònia Ferrer.
Feia molts anys que vivia a la FOSB, 
primer amb el seu marit a les llars 
tutelades i més endavant a 
la residència.
L’Antònia, una dona de caràcter, era 
un exemple de constància, esforç, 
aprenentatge, creixement i resiliència.
Orgullosa de ser castellarenca; 
sempre estava a  punt  per col·laborar 
en qualsevol  proposta/activitat  
amb il·lusió.
Detallista com ningú, mai oblidava 
felicitar-te  el Nadal sempre tenia un 
llapis i un tros de paper a prop per 
dedicar una poesia als qui l’envoltaven.
Antònia, et trobaré a faltar; a la FOSB 
et trobarem a faltar.
Bon repòs...

Quantes vegades fem gestos que 
podem qualificar de gestos tontos. 
Són gestos que no obeeixen les ordres 
de la ment, o si l’obeeixen ho fan mala-
ment o de forma equivocada.
Moltes vegades intentem agafar una 
cosa i ens cau a terra. Això ha estat 
fruit d’un gest equivocat. Si ens movem 
per anar cap allà i ensopeguem, és que 
també hem fet un gest equivocat. Si 
ensopeguem amb un obstacle sense 
haver-ho previst, hem caigut en un 
altre gest equivocat. I així successiva-
ment podríem enumerar quantitat de 
casos de moviments, accions i gestos 
que no obeeixen bé al control del cer-
vell. Ens traeixen.

Gràcies, Antònia

Gestos ‘tontos’

  Imma Carné

 Antoni Comas

  Junts per Castellar

  Josep Maria Calaf *

a gairebé un any d’en-
çà que les tropes rus-
ses van envair Ucraï-
na. Un fet que, a banda 
de desencadenar una 

crisi política i humanitària al si d’Eu-
ropa, ha capgirat el mercat energè-
tic global, especialment, l’europeu, 
i ha posat en relleu les incongruèn-
cies i les mancances de la política 
energètica i climàtica europea. El 
factor energètic ha monopolitzat el 
debat polític i s’ha convertit un cop 
més en una arma de guerra moguda 
pels interessos geopolítics de totes 
les parts involucrades en el conflic-
te. I com s’ha posat de manifest, el 
model caduc basat en l’energia fòs-
sil, no només és perniciós per al medi 
ambient, sinó que també ens afec-
ta negativament a la butxaca i a la 
nostra llibertat d’acció.
La independència energètica és un 
element clau en l’exercici de la sobi-
rania d’una nació. Ja que Catalunya 
no compta amb recursos energètics 
tradicionals com el petroli o el gas, 
la sobirania energètica ha de venir 
de l’aposta per les renovables. Ca-
talunya mai podrà ser independent 
mentre no disposi dels mitjans per 
autoabastir-se d’energia sense de-
pendre de tercers. La situació de la 
transició energètica al nostre país 
és francament dolenta i, tret que hi 
hagi un marcat canvi de rumb, cor-
rem el risc de fracassar estrepito-
sament en els objectius d’assolir la 
independència energètica sense 
agreujar l’emergència climàtica. La 
gravetat de la situació ens obliga a 
deixar de banda la guerra de trin-
xeres ideològica i remar junts en la 
mateixa direcció. 
Estem en un moment transcenden-

l ple de dimarts no 
va ser especialment 
mogut i ric pel que fa a 
propostes i decisions re-
llevants. De fet, el ple va 

cobrar vida només en la seva part de-
liberativa arran de dues mocions del 
PSC, clarament oportunistes i elec-
toralistes. Però aquest qualificatiu no 
les inhabilita pel debat ni en treu im-
portància social. La primera d’elles, la 
moció sobre el dèficit d’infraestructu-

F

E

Parlem clar: els reptes de 
la transició energètica

Quotes pel CAP Castellar

tal en què les decisions que pren-
guem ara marcaran el futur de mol-
tes generacions. En un moment en 
què abunda tot tipus d’informació, 
no sempre contrastada ni imparci-
al, la ciutadania es mereix que par-
lem clar, des del rigor i el coneixe-
ment dels experts en la matèria. Per 
aquest motiu, des de Junts per Cas-
tellar, posem fil a l’agulla per conver-
sar, debatre i consensuar les línies 
mestres del model energètic que 
volem per al nostre país, un model 
més sostenible, més fiable i més 
just, i situant Castellar com a pri-
oritat i punt de partida. En aquest 
sentit, hem preparat un col·loqui 
dissabte, 4 de febrer, amb persones 
altament qualificades i amb molta 
experiència per tal d’aportar solu-
cions pràctiques a la ciutadania i 
que poden donar respostes a pre-
guntes a vegades incòmodes, però 
necessàries en aquest impàs cap a 
una Catalunya energèticament sos-
tenible i sobirana. 

continua a la pàgina 11

A la pàgina 18 de L’Actual 690 s’anun-
ciava, erròniament, que l’escriptora 
castellarenca Gisela Pou acaba de 
publicar la novel·la Las tres voces de 
Ludka, però en realitat el llibre es diu 
Los tres nombres de Ludka, de l’edito-
rial Planeta. 

Fe d’errates

Dimarts 31 de gener L’Aula va tenir com a convidada Mariona Millà, pintora, 
escultora i il·lustradora, i que també cultiva la joieria d’autor, l’escenografia 
i el vestuari teatral. Però a més de tot això, fa cinc dècades que es dedica a la 
docència, i és clar aquesta experiència i el seu talent artístic, fa que engresqui 
i encomani la seva passió per l’art, que ella entén com un desballestament i 
un enorme benefici i una necessitat per construir una societat més moderna, 
més crítica, més evolucionada i més feliç. La conferència, que portava per títol 
Frida Khalo: Art, combat i superació, va acostar el públic a l’artista mexicana, 
mostrant-nos una Frida completa, rica i original. Millà ho va fer a partir d’un 
recorregut a través de la seva pintura, des dels seus inicis fins als darrers qua-
dres abans de la seva mort. Va ser un viatge vital, i va acompanyar el públic a 
través de les seves amistats, el seu amor per Diego Rivera, el seu compromís 
social i polític, i sobretot el seu patiment personal, corporal i psicològic per 
culpa de la seva mala salut. Gràcies a Millà el públic va conèixer i va gaudir de 
tota l’evolució artística de la genial pintora, una de les figures artístiques més 
admirades del món. ||TEXT:  AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA || FOTO: J. MELGAREJO

La figura i l’obra de Frida Kahlo il·lumina els socis de l’Aula

LA FOTO

De vegades és la impulsivitat, que ens 
juga una mala passada, però altres ve-
gades és una acció que fem sense con-
centrar-nos massa en les seves possi-
bles males conseqüències, no previstes.
Els gestos tontos ens molesten i fan 
que moltes vegades les coses no ens 
surtin com havíem previst. En diem 
fallades humanes.
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opinió

o hi ha camí per a 
la pau, la pau és el 
camí”, deia Mahat-
ma Gandhi.
Inspirant-nos en di-

ferents personalitats que defensa-
ven la cultura de la pau com Nel-
son Mandela, Martin Luther King, 
Maria Teresa de Calcuta... cada 30 
de gener celebrem el Dia Escolar 
de la No-Violència i la Pau.
Dilluns, dia 30 de gener, tots els in-
fants i mestres de l’escola vam tro-
bar-nos al pati gran per expressar 
i difondre el nostre desig de pau. 
Ho vam fer amb la lectura d’un ma-
nifest i la interpretació conjunta 
d’una cançó.  
Al llarg de la setmana anterior, 
també vam construir un gran 
mural entre tots i totes, format 
per dibuixos i missatges de pau, 
units per la silueta d’un colom 
gegant, símbol universal de pau.
La pau no significa només la no 
existència de guerra en termes 
bèl·lics. Hi ha altres àmbits on la 
PAU no és present. 
Arreu del món, la manca de pau es 
fa evident en situacions com el ra-
cisme, l’exclusió social, la violèn-
cia de gènere...
Al nostre voltant podem identifi-

Dia Escolar de la 
No-Violència i la Pau (DENIP)

N PLAÇA MAJOR

ANNA RIERA
Directora de l’Escola 

Joan Blanquer

 Pepe González *

questa setmana el Ple 
municipal ha debatut 
sobre el dèficit d’infra-
estructures i serveis de 
transport públic que pa-

teix el nostre municipi. Des de la visió 
local, intentant no contaminar el debat 

A
Acord sobre 
infraestructures

per condicionaments externs i més glo-
bals. Volíem parlar dels nostres proble-
mes i de les millors solucions des de la 
perspectiva local.
Fa molts anys que participem en fò-
rums, conferències, estudis, projec-
tes... que no arriben a res, que rebem 
promeses que no es compleixen i bones 
paraules que no porten amb lloc.
Necessitem solucions. Estem massa 
escarmentats com per acceptar noves 
propostes que parteixen de zero, que 
una altra vegada tornen a començar.
Castellar, ho sabem tots, pateix un dè-
ficit d’infraestructures que condicio-
na el nostre desenvolupament i, el que 
és més important, genera estrès i pati-
ment a molts ciutadans que es veuen 
obligats a desplaçar-se per a treballar, 
estudiar o fer altres tipus de gestions 
fora del nostre terme municipal. 
Travessar una ciutat com Sabadell, 
permanent saturada, per anar a qual-
sevol lloc del país, és una penalització 
que patim els castellarencs des de fa 
dècades. També penalitza als ciuta-
dans de Sabadell que veuen com 30.000 
vehicles diaris, bastant d’ells camions, 
travessen la seva ciutat amb la conse-
qüent petjada de CO2 a l’aire que res-
piren diàriament. 
En els últims anys hem vist, esperan-
çats, com avançava un cert consens 
entre administracions: ajuntaments 
de Terrassa, Sabadell i Castellar, De-
partament de Territori de la Genera-
litat i Ministeri de Foment... que obria 
una via de solució a les infraestructures 
amb el nom genèric de Ronda Vallès. 
La nova infraestructura sobre la qual 

“La manca de pau 

es fa evident en 

situacions com 

el racisme o la 

violència de gènere”

ve de la pàgina 10

car moltes actituds del dia a dia 
que, tot i que no ho semblin a pri-
mer cop d’ull, són petites manifes-
tacions de violència que perjudi-
quen la convivència. 
L’escola és un bon lloc per refle-
xionar sobre aquests temes i per 
relacionar-nos entre nosaltres des 
del respecte, la igualtat i l’equi-
tat. Ens cal estendre una cultu-

ra de pau basada en la paraula, la 
comunicació, el diàleg, la media-
ció... Ens cal promoure els valors 
de la justícia, la llibertat, la soli-
daritat i el respecte pels drets de 
tots i totes...
La bona notícia és que el canvi és 
a les nostres mans. Nosaltres hi 
som a temps, volem ser capaços de 
canviar el món, volem un món més 

just, més humà, en què la cultura 
del diàleg i la reconciliació sigui 
compartida per tothom. Cal que 
els drets humans es respectin a 
tot el món, i hem de començar per 
respectar-nos al nostre voltant.
No ens enganyem: per viure en pau 
no n’hi ha prou amb no fer la guer-
ra, la pau la construïm amb la nos-
tra actitud del dia a dia! Som-hi!

res i serveis a Castellar del Vallès, va 
posar en evidència una mancança greu 
del nostre municipi pel que fa a aques-
tes infraestructures necessàries i que 
nosaltres compartim en gran mane-
ra. Era d’esperar aquesta reacció del 
PSC després que en el ple de desembre 
votés NO a l’arribada del tren a Cas-
tellar. De cara a la ciutadania necessi-
tava rectificar el seu error “garrafal” i 
la moció d’ahir anava en aquest sentit. 
Sortosament el nostre regidor i direc-
tor general de transports i comunicaci-
ons Oriol Martori els va poder demos-
trar que si les coses no avancen és per 
culpa que l’equip de govern, que no ha 
respost a les moltes peticions del de-
partament per seure i pactar solucions. 
Però estem convençuts que, superats 
els condicionants gesticulars de cara a 
les properes eleccions, es trobarà una 
solució en breu. ERC no ve a gestionar. 
Ve a transformar, i això es veurà aviat.
La segona moció era “demanar l’as-
signació del 25% del pressupost auto-
nòmic a l’atenció primària i la millora 
de recursos a l’àrea bàsica de salut de 
Castellar del Vallès”. Ens caldria, però, 
fer una consideració prèvia abans d’en-
tomar el debat. L’espoli fiscal anual de 
Catalunya és de 16.000 milions d’euros. 
Any rere any. Això vol dir, simbòlica-
ment, que cada dia marxa un tren car-
regat amb més de 40 milions d’euros 
per tornar completament buit. Doncs 
bé, només que aquest tren no marxés 
un sol dia a l’any podríem construir 
tot un hospital de 50 llits a Castellar. 
Ja no ens caldria demanar millores 
per al CAP. El PSC governa l’Estat i 

podria denunciar-ho i solucionar-ho 
però tots sabem que això no ho fa ni 
ho farà mai. Prefereix reclamar més 
recursos per tot a la Generalitat tot i 
saber que les seves capacitats recap-
tatòries són molt escasses.
I d’aquí en deriva una segona consi-
deració, no pas menor. El PSC prac-
tica una política de desgast (allò que 
en castellà en podríem dir de “acoso 
y derribo”) en tot el relacionat amb la 
Generalitat. I la Plataforma per una Sa-
nitat Digna hi col·labora ja que, no ho 
oblidem, alguna de les seves més im-
portants impulsores és molt propera 
al PSC o, fins i tot, a posicionaments 
de dreta extrema. Cosa que no vol dir 
que els signants i la immensa majoria 
dels ciutadans vinculats a la platafor-
ma no actuïn de bona fe i amb hones-
tedat. Però és una obvietat que la con-
nivència és molt interessada. 
En tot cas, centrant-nos en la moció de 
salut, cal dir que està bé que els ciuta-
dans presentin les seves demandes i 
les seves peticions. Que recullin adhe-
sions, que es mobilitzin i que facin tota 
mena de manifestacions. Que detectin 
mancances i necessitats. És molt més 
aconsellable que s’organitzin i partici-
pin que no pas que es desentenguin i 
que no s’impliquin. Fins i tot és posi-
tiu que facin propostes d’acord amb la 
seva visió i coneixement del tema. Però 
és molt perillós que presentin les seves 
solucions com les úniques possibles i 
vàlides. Quan parlem de recursos pú-
blics, de problemàtiques complexes i 
de salut, fan falta arguments molt tèc-
nics i rigorosos per prendre decisions 

adequades. Nosaltres hi vam donar su-
port perquè es van acceptar les nostres 
esmenes, que consistien a demanar in-
formes i estudis competents i rigoro-
sos per tal de poder adoptar les millors 
decisions. És d’acord amb aquest cri-
teri raonable que les solucions seran 
adequades, possibles i útils. Poc pràc-
tic seria, per exemple, poder obrir a la 
nit si no tenim el personal ampli i es-
pecialitzat que pugui atendre. També 
faria falta, segurament, disposar de tot 
un conjunt de proves i anàlisi per evi-
tar que, finalment, l’usuari hagi d’anar 
a l’hospital i perdre un temps preciós 
si és una urgència. D’altra banda, po-
dria ser útil per descongestionar el 
Taulí. En tot cas, com dic, les decisi-
ons han de tenir una base molt tècni-
ca i professional. 

*Regidor d’ERC
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hi ha  un acord de finançament, està 
recollida en un extens document, fruit 
d’un llarg procés de debat i conciliació 
entre administracions i entitats i asso-
ciacions econòmiques i socials, sota la 
denominació de Pla Específic de Mo-
bilitat del Vallès. 
El Pla Específic de Mobilitat del Va-
llès preveu enllaçar la carretera B124 
amb la C58, a través de les rondes de 
Sabadell. Es tracta d’una  reivindica-
ció que suposaria la solució a la man-
cança crònica que el municipi pateix 
en infraestructures viàries. Un dèficit 
que suposa un llast per la vida quoti-
diana de milers de veïns i veïnes de la 
vila, així com per a les empreses i el tei-
xit productiu del municipi. 

*Regidor de Territori i Sostenibilitat

  DENIP. || JOAN MUNDET
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NOVA ENTITAT | HABITATGE

Diverses pancartes reivindicatives, 
que pengen a les façanes de les cases, 
evidencien les discrepàncies de veïns 
de la zona amb el projecte que té l’Ajun-
tament sobre l’antiga Playtex. Per això 
han decidit organitzar-se, i mobilit-
zar-se, “per aconseguir que sigui 
el poble qui decideixi, mitjançant 
una consulta popular i vinculant, 
el futur d’aquests terrenys”, diuen 
en un comunicat de la nova associació 
de veïns de Ca n’Oliver. “Els veïns no 
només tenim el deure de pagar im-
postos, sinó també el dret de deci-
dir quin model de poble volem. Per 
això hem creat aquesta associació, 
per defensar els interessos generals 
de totes les veïnes i veïns que la inte-
gren”, explica en aquest escrit el pre-
sident de la nova entitat veïnal, Raúl 
Poyato Núñez. 

“No permetrem que, ara que 
s’acosten les eleccions, certs inte-
ressos polítics puguin causar a la 

Neix l’Associació de Veïns de Ca n’Oliver 
“per fer front al projecte de la Playtex”

BREUS

Dilluns, 30 de gener, es va comme-
morar el Dia Escolar de la No-vi-
olència i la Pau (DENIP), data de 
l’aniversari de la mort del Mahat-
ma Gandhi. Aquesta jornada, ins-
taurada el 1964 per Llorenç Vidal, 
vol contribuir a promoure la cultu-
ra de pau, la no-violència, el com-
promís i la resolució pacífica dels 
conflictes entre els infants i el jo-
vent. És per això que els centres 
educatius de Castellar s’impliquen 
en una commemoració que aquest 
any té una incidència especial a 
causa de la guerra a Ucraïna. En 
el cas de l’Institut Castelllar es vol 
conscienciar l’alumnat sobre as-
pectes fonamentals de la cultura 
de pau, com la convivència, el res-
pecte i la valoració de la diferèn-
cia i la importància de compartir 
en comptes de competir.  Com-
memoren aquest dia publicant un 
vídeo amb imatges seguint la lle-
tra de la cançó “Imagine”, del de-
saparegut John Lennon, i també 
han elaborat un mural reflexiu en 
què tots els cursos del centre, des 
de 1r d’ESO fins a batxillerat i els 
dos cursos del cicle formatiu admi-
nistratiu, han participat. Es tracta 
d’un mural amb la forma del sím-
bol de la pau, on hi han enganxat 
frases i reflexions des d’una pers-
pectiva més reivindicativa. A més 
a més, els més petits de l’etapa de 
secundària han pintat mandales 
relacionats amb el DENIP. 

A l’Escola Joan Blanquer, 
alumnes i mestres s’han trobat 
al pati gran per expressar i difon-

Crear consciència pacifista

Murals pacifistes a l’Institut Castellar i l’Escola Joan Blanquer. || CEDIDES

Una de les pancartes penjades. || CEDIDES

Les escoles commemoren el Dia Escolar de la No-Violència i la Pau

dre desitjos de pau. “Ho vam fer 
amb la lectura d’un manifest i 
la interpretació conjunta d’una 
cançó. Al llarg de la setmana an-
terior, també vam construir un 
gran mural entre tots i totes, 

EDUCACIÓ | DIA DE LA NO-VIOLÈNCIA

format per dibuixos i missat-
ges de pau, units per la silueta 
d’un colom gegant, símbol uni-
versal de pau”, expliquen des del 
centre.  || REDACCIÓ

Més informació a la pàgina 11

FEMINISME | 10 DE FEBRER

Des del col·lectiu Les Carnera s’ha convocat una assemblea oberta per al 
divendres 10 de febrer, entre 19 i 21 h a la sala de butxaca de l’Esbart Tea-
tral, carrer Major, 13, per dues qüestions molt importants: la visibilització 
del dia 8 de març, Dia Internacional de la Dona Treballadora, i informar 
de les accions “per aturar l’extrema dreta a Castellar, ja que es pre-
senten a les properes eleccions municipals”. Les Carnera demanen 
que, després de l’assemblea, qui s’animi a sopar que porti alguna cosa 
per compartir.  || REDACCIÓ

Assemblea oberta de Les Carnera

zona, i al poble, un impacte visual, 
viari, social i econòmic irreversi-
ble”, constata Núñez. Segons la nova 
entitat, des del consistori han d’en-
tendre que “les consultes populars 
són l’única manera de conèixer la 
voluntat majoritària d’un poble, i 
que hi ha altres necessitats de la 
gent que no s’estan tenint en comp-
te. O és que potser tenen por de la 
democràcia?”, conclou  el president 
de Ca n’Oliver. 
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Remuntada sense premi (4-4)

Després de quatre derrotes consecuti-
ves, l’FS Castellar per fi trenca la dinà-
mica negativa amb un empat a quatre 
amb el CN Caldes, en un partit en què la 
victòria hauria estat el més just per als 
de Darío Martínez, capaços de remun-
tar un 1-4 advers en els últims minuts.

El cas de l’FS Castellar és segu-
rament digne d’estudi. Un equip que 
proposa joc, que la mou bé i té el con-
trol del partit, però als quals la falta de 
confiança condemna a perdre. La Ter-
cera Divisió és una categoria més difí-
cil que la Divisió d’Honor, on els errors 
es paguen cars i els rivals no perdonen 
la més mínima baixada de braços. Un 
aspecte que l’equip taronja sembla no 
haver solucionat encara i que contra 
el Caldes va passar factura.

La primera part va ser per a 
l’equip local, però van ser els visitants 
els que es van avançar al minut 5. El 
domini del joc va passar per les botes 
dels castellarencs, que empataven al 
minut 9’ amb gol de Pau Clarà, resultat 
amb el qual es va arribar al descans. 

L’inici de la segona va sorpren-
dre a tothom, amb un Castellar descol-
locat i un Caldes que va fer de la duresa 
el seu fort, davant de la permissivitat 
arbitral. Tres gols del club nedador 
van sentenciar un partit contra un 
rival descoordinat i que no es trobava 
sobre la pista, amb decisions poc en-
certades en la definició i una falta de 
confiança abismal.

Tot i moure la banqueta, les bai-
xes també van marcar el Castellar i 
Martínez va intentar tenir frescos tots 
els seus jugadors, un aspecte que va 

Als homes de Darío Martínez els van deixar amb la mel a la boca en el partit contra el CN Caldes. || A. SAN ANDRÉS

A l’FS Castellar li falta temps per capgirar el marcador contra el CN Caldes, en quatre minuts de bogeria

marcar els últims cinc minuts, quan 
l’equip va començar a jugar de cinc.

I llavors, el miracle. L’equip va co-
mençar a creure de nou, a tenir con-
fiança i a sobreposar-se en tots els as-
pectes al rival. Marc Mas (36’) i Quim 
Juncosa (38’) van retallar diferències, 
mentre que Pau Clarà (39’) va igualar. 
Amb poc més d’un minut, la irregular 
actuació arbitral va decidir baixar la 
nota a insuficient, i es va empassar una 
falta clara al límit de l’àrea del Caldes, 
que bé podria haver estat penal o tir 
lliure indirecte, ja que els rivals ja su-
maven cinc faltes i pocs segons abans 
del final podria haver estat decisiva.

Però les carències dels minuts 
anteriors van passar massa factura i 
els taronges es van quedar amb l’em-
pat, un resultat agredolç veient el final 
del partit, però que ha de ser el punt de 
partida per començar de nou i sortir 
del descens. L’equip va demostrar que 
sap i ho pot fer, i que només és qües-
tió de concentració i confiança, ja que, 
com la temporada passada, és un dels 
equips que millor futbol sala fa i més 
joc proposa de la categoria.

“És un punt que talla la ratxa i 
la dinàmica i suma. Ara mateix ne-
cessitem sumar com sigui i aquest 
punt serveix de molt. De l’1 a 4 al 4 a 
4 quedant poc temps ha estat la mi-
llor lectura. L’equip, tot i la mala di-
nàmica, no abaixa els braços i conti-
nua lluitant. La falta d’inexperiència 
per edat i per la categoria fan que 
normalment la victòria caigui del 
cantó contrari. Ho sabem i estem 
treballant per millorar la compe-
titivitat”, va explicar el tècnic Darío 
Martínez. L’equip és penúltim, a cinc 
punts de sortir del descens.  

  Albert San Andrés

L’auditori de l’Espai Municipal Can 
Saleta de Calella (Maresme) va ser la 
seu escollida per la Federació Catalana 
d’Entitats Excursionistes de Catalunya 
(FEEC) per a celebrar el lliurament de 
reconeixements de Marxa Nòrdica i 
Caminades de Resistència 2022, on el 

CEC va ser guardonat per la seva tasca 
en la difusió i el desenvolupament de 
la marxa nòrdica. En l’acte també 
es va donar a conèixer el calendari 
d’aquesta activitat, en què la 4a marxa 
nòrdica de Castellar es disputarà el 5 
de novembre.

El Centre Excursionista 
de Castellar, 
guardonat a Calella

Debut amb derrota

L’equip sènior masculí de l’FS Castellar va debutar en la 
fase de Promoció d’ascens a Primera Nacional amb una 
derrota contra el CV Encamp andorrà. L’equip de Rafa 
Corts va caure per 3-0 (15-25/12-25/19-25) contra un 
dels rivals més potents del grup i un dels principals can-
didats a l’ascens, després d’haver guanyat la primera 
fase en el grup B. El Castellar és vuitè en la classificació, 
empatat a quatre punts amb l’INEF Lleida, que també va 
caure amb el CV Monjos per 3-0.
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La llançadora de martell Carla Serral va acon-
seguir el rècord absolut i la millor marca cata-
lana de l’any al control disputat a la pista del 
Prat de Llobregat.

Guanyadora de la sèrie amb un llança-
ment de 57,21 m, la castellarenca es converteix 
en una de les promeses del moment en aques-
ta modalitat, on també va aconseguir la míni-
ma per al Campionat d’Espanya absolut i, evi-
dentment, el rècord del Club Atlètic Castellar, 
una fita que no s’aconseguia al club verd des 
dels anys 80 del segle passat. Com s’assenya-
la des del club, aquesta marca de Serral hauria 
aconseguit moltes victòries en aquell moment.

Pel que fa als controls de pista coberta a 
Sabadell, van destacar diverses marques d’atle-
tes verds, on Paola Clermont va marcar 4:59,17 
en els 1.500 m, i Laia Romero, 5:21,22, i en mas-
culí, Adrià Sánchez amb 4:37,27 i Dani Camar-
go, 4:44,53. En els 60 m, Antonio Bono va aturar 
el crono en 7,69; Saúl Corral va fer 53,44; Lluís 
García, 51,50, i Alejandro Alcalde, 1:01,23. En 
perxa, Miquel Corominas va pujar fins als 3,05 

El marxador Josep Obrador (Lleida 
UA) va imposar-se en els 5 km M50 
en el Campionat de Catalunya Indivi-
dual de Marxa disputat al Vendrell, on 
Gina Torres va acabar en tercer lloc 
en els 10 km sub-18.

Amb aquesta victòria, Obrador 
(23:55) continua la senda dels èxits, ja 
que és el millor en la categoria màs-
ter 50, on va superar Fernando Flo-
res (24:53) del CA Tarragona i Jordi 
Árias (27:29) del RTC Running Club.

Pel que fa a Torres (52:17), la jove 
castellarenca també va gaudir del seu 
reconeixement i va aconseguir pujar 
al tercer esglaó del podi, pel darrere 
de Júlia Suárez (48:19) del CA Tarra-
gona i de Marta Jiménez (50:30).  ||  

A. SAN ANDRÉS

Rècord de Serral al Prat Obrador, campió al Vendrell

Arrenca la Lliga Catalana d’escacs

Carla Serral va aconseguir la millor marca de l’any a Catalunya. ||CEDIDA

Obrador –a la dreta– durant la cursa al Vendrell. ||CEDIDA

El CEC amb quatre equips a la Lliga Catalana. || CEDIDA

ATLETISME | CA CASTELLAR ATLETISME | MARXA

Aquest cap de setmana passat va arrencar una 
nova edició de la Lliga Catalana d’escacs en què 
el Club d’Escacs de Castellar participa amb qua-
tre equips. L’equip A jugarà en la Primera Divisió, 
mentre que el B i el C ho faran a Tercera i el sub-
12, en la categoria reservada als menors d’edat.

Aquesta primera jornada ha arrencat amb 
victòria de l’equip A i B i amb derrotes del C i del 
sub-12. L’A està integrat per Francesc Fernández, 
Jefferson Cruz, Jaume Guasch, Xavi Tor-
rents, Marc Torralba, Iveljic Sladian, David 
Carbó (pare) i Olga Pau. El B, per David Carbó 
(fill), Ian Rodríguez, Xavi Jara i Francesc Vi-
laclara. El C, per Juan Delgado, Antonio Pozo, 
Carlos Monforte i Joan Carles Gómez, men-
tre que el sub-12 el componen Nil Iglesias,  
Lluis Bujaldón, Ter Garro i Gael Iglesias.  || A. S.A.

m i Akram el Haddad, 7,92 m en pes.
En la participació dels més petits, en els 60 

metres,  les marques van ser les següents: Marc 
Viñas, 10.57; Roger Cabestany, 11,41; Aitor Gu-
tiérrez, 12,13; Pol Muntada, 10,56, i Pablo Ibáñez, 
11,85. En 60 m tanques,  Alejandro de la Cruz  va 
fer 12,60; Alejandro del Río, 13,01; Xavi Torres, 
12,52, i Noe Sánchez, 12,22.

Raúl López i Pau Mota van participar en 
els 600 m, amb registres respectius de  2:17,90 
i  2:35,55. En els 1.000 m, Arnau Sabalete feia 
4:38,58; Mateo Ibáñez, 4:40,52; Carles More-
no, 3:58,94; Brian Planas, 4:33,44; Iu Chama-
neli, 3:37,56; Leandre Pascual, 3:39,09, i Ismael 
el Haddad, 4:39,5.

En el femení, Bruna Campi va guanyar la 
seva sèrie dels 60 m amb 10,83,, amb Valenti-
na Bertran marcant 12,42 i Oumnia el Haddad 
amb 14,66. En els 60 m tanques, Georgima Prez, 
16,11; Jana Rojas, 12,74; Martina Gómez, 12,97, i 
Nika Rogozinski, 13,54. Als 600 m, Paula Sán-
chez feia 2:06,08; Sara Sáez, 2:17.09, i Alba Ber-
trán, 2:20,56.  || REDACCIÓ

ESCACS | C. CATALUNYA
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Després de nou victòries consecuti-
ves, la UE Castellar no ha pogut supe-
rar el rècord de victòries de Segona 
Catalana sumant la desena, després 
de caure per 1 a 2 contra el CF Voltre-
gà en un partit marcat per dues erra-
des i un arbitratge deficient.

I és que el Voltregà és l’únic 
equip que ha estat capaç de fer volar 
cinc punts en aquesta primera fase. 
Tot i ser el penúltim classificat, els de 
Sant Hipòlit van rascar un empat a 
un en la primera volta i una victòria 
en la segona, i van plantejar un par-
tit a la seva mida que van remuntar 
en els nou minuts finals.

La Unió Esportiva va manar 

El Voltregà porta la batuta (1-2) contra el Castellar

Pedrosa torna a competir a l’abril
Eric Rubio guanya 
a la Floresta

El Voltregà va trencar la ratxa de nou victòries consecutives del Castellar. || A. SAN ANDRÉS

Dani Pedrosa torna el 30 d’abril. ||RED BULL

FUTBOL | 2A CATALANA

MOTOR | MOTOGP

El pilot de motocròs Eric Rubio ha 
estrenat la temporada del Campio-
nat de Catalunya de trams d’endu-
ro amb una victòria al circuit Moto 
Valley Off Road - Parc Enduro de la 
Floresta (Lleida). Tot i haver de par-
ticipar amb una moto que no era la 
seva, el castellarenc es va imposar en 
els 85 cc, després de sortir endarre-
rit per no haver pogut fer el reconei-
xement del circuit. Rubio va acabar 
segon en les dues primeres curses i 
va guanyar la tercera després d’una 
bona remuntada des de la quarta a 
la primera posició.   ||  A. S.A.

en tot moment, tot i encallar-se en la 
primera part amb la defensa de cinc 
homes del rival. Amb tres baixes im-
portants per sanció –David López, 
Víctor León i Óscar Árias–, l’equip va 
haver d’esperar a la segona part per 
obrir el marcador, una situació que 
només s’ha repetit en la jornada cinc 
contra el Sant Quirze, quan l’equip 
va obrir el marcador en el minut 80.

Amb l’1-0 i dos gols anul·lats per 
dos més que dubtosos fora de joc, els 
blanc-i-vermells també van dominar 
els primers 35 minuts de la segona 
part, fins que una errada defensiva 
al 81 va permetre igualar el marca-
dor als grocs.

L’empat era un resultat que no 
satisfeia cap dels dos equips, i un Vol-
tregà que va saber portar el joc a la 

MOTOR | ENDURO

seva conveniència va rematar al Cas-
tellar en el 88’ en una nova contra, 
cosa que va fer emmudir tothom. 
En la jugada següent, Carlos Saa-
vedra va ser objecte d’un clar penal 
que el col·legiat no va voler xiular, 
cosa que va acabar amb la primera 
derrota del curs a casa i la segona 
de la temporada.

“Això havia de passar. Portà-
vem una dinàmica molt bona i el 
rival ja ens ho va posar difícil en la 
primera volta. L’equip ha fet una 
bona primera part, però tot i que 
no sigui excusa, se’ns ha anul·lat 
un gol i no ens han xiulat un penal. 
Hem de felicitar el rival i continu-
ar treballant”, va explicar el tècnic 
Santy Fernández.  

  Albert San Andrés

El pilot castellarenc Dani Pedrosa, 
provador de l’equip oficial KTM de 
MotoGP, tornarà a la competició 
al mes d’abril, on participarà en el 
GP d’Espanya al circuit de Jerez-
Ángel Nieto.

El wildcard de Pedrosa aquesta 
vegada serà en territori espanyol, en 
el circuit que té un revolt amb el seu 
nom i davant de la seva afició. Així 
ho va anunciar Francesco Guidotti, 
cap de l’equip KTM durant la presen-
tació de les noves RC16 la setmana 

passada. El castellarenc tornarà a 
competir després d’haver-ho fet al 
GP d’Estíria (Àustria) el 2021, on des-
prés d’un espectacular accident on 
es va cremar la seva moto, va poder 
acabar en 10a posició, com a segona 
millor KTM en cursa, només darre-
re de Brad Binder.

El 26 continua amb el desenvo-
lupament de les motos austríaques, 
que aquest any pilotaran Brad Bin-
der i Jack Miller en l’equip oficial.  

||  A. SAN ANDRÉS Eric Rubio. || CEDIDA
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Isidre Travé deixa la banqueta del CB Castellar per decisió del club després dels mals resultats. ||A. SAN ANDRÉS

BÀSQUET | COPA CATALUNYA

HOQUEI | 2A CATALANA

El CB Castellar destitueix Isidre 
Travé i Josep Bordas el substitueix

Només resta esperar la segona fase

La mala ratxa en Lliga del CB Castellar ha pro-
vocat la destitució d’Isidre Travé com a tècnic 
del primer equip. El president, Josep Bordas, 
prendrà les regnes de manera interina fins a 
trobar un substitut de garanties per afrontar 
el que resta de Lliga.

En una decisió sense precedents en els 
últims anys al club groc-i-negre, la junta di-
rectiva de l’entitat ha decidit cessar del càr-
rec l’entrenador, que va arribar a la banque-
ta l’estiu passat. Un balanç d’una victòria i 13 
derrotes, l’última la setmana passada contra 
l’SD Espanyol (78-69), ha precipitat la sorti-
da del tècnic.

Segons s’ha informat des del club, el pre-
sident Josep Bordas reemplaçarà Travé en la 
banqueta, davant de la impossibilitat de tro-
bar en aquests moments un tècnic de garan-
ties per redreçar la trajectòria de l’equip. Bor-
das, que ja ha entrenat el sènior en diferents 
etapes, tindrà la difícil feina de trencar la di-
nàmica negativa d’un conjunt que no coneix 
la victòria des del 16 d’octubre passat, quan 
van superar per 101 a 87 el CB Vilatorrada.

En l’última jornada de Lliga, els groc-i-ne-
gres van caure amb l’Espanyol, en un partit en 
què els pericos van aprofitar la renda del pri-
mer quart per aconseguir la victòria.  || A. S.A.

L’HC Castellar supera per 3-1 el CH Vilassar amb 
la mirada posada en la segona fase de la Lliga. 
Els granes hauran d’esperar el resultat de l’úl-
tima jornada de Lliga, en la qual descansaran, 
per saber si arriben a la lluita per l’ascens com 
a campions de grup.

La segona jornada consecutiva disputada 
al Dani Pedrosa contra el Vilassar es va tancar 
d’una manera força plàcida per als interessos 
castellarencs. Una victòria per 3-1 amb gols de 
Jordi Vegas, Tato Homet i Ferran Garcia i la 
tranquil·litat d’haver fet la feina, garanteixen 
als de Pep Mateo un lloc en la fase d’ascens, que 
iniciaran en dues setmanes. De moment, hau-
ran d’esperar una més que improbable derrota 
del PHC Sant Cugat contra el Vilassar per aca-

bar com a primers de grup, una posició que han 
ocupat la major part d’aquesta primera volta.

Tot i això, el lloc a la taula no serà rellevant, 
ja que el que comptarà per a la segona fase són 
els punts aconseguits amb els rivals classificats 
del grup 2B, és a dir, amb Sant Cugat, el Bigues 
i el Mollet o el Vilassar –encara per decidir–, en 
què suma un total de 10, havent aconseguit 4 
amb el Bigues i 6 amb Mollet i Vilassar.

En la segona fase, només el guanyador s’as-
segurarà l’ascens directe a Primera Catalana, 
mentre que els dos classificats següents hauran 
de lluitar en una eliminatòria d’anada i tornada 
amb el rival designat dels altres dos grups (2n 
grup 1 vs. el  3r grup 2, 2n grup 2 vs. 3r grup 3, 
2n grup 3 vs. 3r grup 1) per ascendir.  || A. S.A.A l’HC Castellar només pot esperar per veure si és campió de grup. || A. SAN ANDRÉS

Sant Cugat - La Garriga 6-3
Sant Just - Bigues 3-8
HC Castellar - Vilassar 3-1
Mollet Descansa

Vic Riuprimer - Gironella 1-3
Gurb - Sant Quirze 0-0
Taradell - Joanenc 3-3
UE Castellar - Voltregà 1-2
Junior - Berga 2-2
Puig-reig Descansa

FUTBOL HOQUEI PATINS
2A CATALANA · SUBGRUP 4A · J17 2A CATALANA · GRUP 2-B · J13

UE Castellar 37 15 12 1 2
FC Joanenc 32 15 10 2 3
CE Berga 28 15 9 1 5
CE Puigreig 26 15 8 2 5
FC Sant Quirze V. 22 16 5 7 4
At. Junior 19 16 5 4 7
CF At. Gironella 17 15 5 2 8
Vic Riuprimer REFO 18 16 4 6 6
CF Voltregà 16 16 4 4 8
UD Taradell 14 16 3 5 8
UE Gurb 7 15 1 4 10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HC Castellar 28 12 9 1 2
PHC S. Cugat 25 11 8 1 2
CHP Bigues i R. 20 11 6 2 3
Mollet HC 13 11 4 1 6 
CH Vilassar 12 11 4 0 7
UE La Garriga 8 11 2 2 7
HC Sant Just 7 11 2 1 8

Sant Joan V. - Vallseca 11-3
Unión - Gràcia 4-1
Parets - Arenys de Munt 2-0
Vacarisses - Rubí 4-4
FS Castellar - CN Caldes 4-4
Prosperitat - Montcada 8-2
Sant Quirze - Floresta 4-2
Mataró B - Montsant 3-3

FUTBOL SALA
3a DIVISIÓ · GRUP I · J14

CFS Montsant 34 14 11 1 2
S. Quirze V. AEFS 27 14 8 3 3
Rubí CEFS 26 14 8 2 4
Unión Santa C. 24 14 8 0 6
S. Joan Vilassar FS 23 14 7 2 5
Olimpyc Floresta 22 14 6 4 4
CEFS Prosperitat 21 14 6 3 5
CFS Arenys de M. 20 14 6 2 6
CN Caldes FS 20 14 6 2 6
Gràcia FSC 17 14 5 2 7
Estel Vallseca 17 14 5 2 7
F. Mataró CE B 17 14 4 5 5
Parets FS 16 14 5 1 8
CFS Montcada 13 14 3 4 7
FS Castellar 11 14 2 5 7
CE Vacarisses 7 14 1 4 9

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Olesa - Mollerussa 88-51
CN Sabadell - CN Terrassa 75-68
La Salle - Vedruna 82-71
Espanyol - CB Castellar 78-69
Artés - Vilatorrada 75-56
Molins - IPSI 56-80
Alpicat - Lluïsos 67-45

BÀSQUET
C. CATALUNYA · GRUP2 · J14

VÒLEI
1A CATALANA MASCULÍ · GRUP Promoció · J01

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

CV Monjos 18 7 5 2 0
CV Encamp 15 7 4 2 1
CEV L’Hospitalet 15 7 4 2  1
Get Blume 12 7 4 0 3
AEE I. Montserrat 8 7 1 3 3
Vòlei Girona 8 7 2 1 4
INEF Lleida 4 7 1 1 5
FS Castellar 4 7 1 1 5

2A CATALANA FEMENÍ · GRUP C · J12

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG TB PP

Vòlei Sant Esteve 35 12 11 1 0
CN Terrassa 28 12 8 3 1
Vòlei Vilassar 23 12 6 3 3 
DSV Sant Cugat 20 12 4 5 3
Alpicat Vólei 12 12 2 4 6
Igualada VC 11 12 3 1 8
Vòlei Molins 10 12 2 3 7
FS Castellar 5 12 0 4 8

CB Alpicat   14 12 2
Nou Bàsquet Olesa   14 11 3
CN Sabadell   14 9 5
SD Espanyol   14 9 5
CB Artés   14 9 5
Lluïsos de Gràcia   14 8 6
Vedruna Gràcia   14 8 6
CB IPSI   13 8 5
La Salle Manresa   14 7 7
CB Vilatorrada   14 6 8
CN Terrassa   14 4 10
CB Mollerussa   13 3 10
Bàsquet Molins   14 2 12
CB Castellar   14 1   13

CLASSIFICACIÓ   PJ PG PP
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Es presenta la 15 edició del BRAM! 

Castellar del Vallès acollirà, entre el 24 
de febrer i el 5 de març, el 15è BRAM!, la 
Mostra de Cinema de Castellar coorga-
nitzada pel Club Cinema Castellar Vallès 
i l’Ajuntament.  L’edició d’enguany inclou 
l’acte d’entrega de la Medalla de la Vila de 
Castellar del Vallès al cineasta Pere Joan 
Ventura, en reconeixement a la trajectò-
ria al món de l’audiovisual i en concert, en 
el cinema social. L’entrega coincidirà amb 
la projecció del seu darrer documental 
Un vas d’aigua per a l’Elio, el dissabte 4 de 
març a l’Auditori Municipal Miquel Pont. 
La cinta explica la història d’Elio Ziglioli, 
maqui italià assassinat pel règim de Fran-
co el 1949 a Castellar del Vallès. 

La 15a edició comptarà amb la pre-
sència de Juan Diego Botto, per videocon-
ferència, el divendres 24, amb el film En los 
márgenes. Presencialment, vindran les di-

La Mostra de Cinema de Castellar, del 24 de febrer al 5 de març, inclou l’estrena del darrer film de Pere Joan Ventura

rectores Constança Amengual i Frances-
ca Mas amb el film documental Margali-
da el dissabte 25 de febrer, sobre l’amant 
de Salvador Puig Antich i protagonista 
de la cançó A Margalida, de Joan Isaac. 
En aquest film, el castellarenc Jaume 
Clapés posa veu a Salvador Puig Antich, 
el darrer condemnat a mort per la dicta-
dura franquista.

El 15è BRAM! segueix destacant per 
la diversitat de temàtiques socials i de com-
promís, amb predomini dels ambients ru-
rals. S’han escollit 14 pel·lícules , algunes 
amb presència als premis Oscar: Close, 
Argentina 1985, The Quiet Girl i Eo, nomi-
nades en la categoria de millor pel·lícula 
internacional, i El triángulo de la tristeza i 
Almas en pena de Inisherin, nominades a 
l’Oscar a millor pel·lícula.

També hi seran presents dos films 
premiats als Premis Gaudí d’enguany, 
Suro i Un año, una noche, i es projectarà As 
bestas, una de les favorites a l’edició dels 

Goya, amb 17 nominacions. La pel·lícula A 
love song  formarà part de la mostra, com-
plementada amb una sessió vermut per al 
dia 26. Completen la llista Regreso a Reims 
i Tori y Lokita.

A la 15a edició del BRAM!  també es 
podran veure dos curtmetratges nascuts 
a Castellar. D’una banda, No eren bruixes, 
impulsat pel Centre d’Estudis de Castellar 
- Arxiu d’Història i amb la participació dels 
castellarencs Raül Esteve, Lluís Campma-
jó, Joan Mundet, Ester Planas, Gemma Pe-
rich i Marina Antúnez. Aquest audiovisual 
tracta el procés que fa 400 anys van viure 
a Castellar del Vallès Jerònima Muntada, 
Eulàlia Oliveres i Violant Carnera, acu-
sades de bruixeria.I de l’altra, la castella-
renca Marina Altimira presentarà el curt 
Sincronia, una ficció que ens apropa a di-
versos personatges que viuen vides molt 
diferents però que estan sincronitzades. 

El BRAM! serà present al Carna-
val de Castellar el dissabte 18 de febrer 

de la mà de l’Associació del Centre, amb 
motius cinematogràfics al carrer Major.
L’Aula d’Extensió Universitària ha convidat 
la professora Núria Bou i Sala amb la xer-
rada La masculinitat (no) sentimental en el 
cinema clàssic de Hollywood, el 28 de febrer. 

I el diumenge 5 de març Cal Calissó 
acollirà un vermut musical amb el grup 
Reservoir Rock, que versiona cançons 
de les pel·lícules de Quentin Tarantino, 
entre d’altres.

El públic podrà votar les pel·lícules 
i aquest any també es recupera un premi 
del Jurat Jove, que estarà integrat per Ge-
orgina Costa, Oscar Guijarro, Anna Fajar-
do, Aleix Salomó, Carla Aragonés i Sam 
Clares. Tots ells formen part de l’equip de 
“Castellar Z”, programa de Ràdio Caste-
llar i pòdcast juvenil.

Les entrades per a la inauguració i 
abonaments es posen a la venda aquest 
divendres. Les entrades individuals es po-
dran adquirir el divendres 10 de febrer.  

  Marina Antúnez

15 llargmetratges, 
2 curtmetratges i 

tres activitats 
complementàries, 

al BRAM! 2023

PROJECCIONS

17

El director del BRAM! i president del CCCV, Pere Joan Ventura, presentant el seu darrer documental, ‘Un vas d’aigua per a l’Elio’, que es podrà veure el 4 de març dins de la mostra de cinema social . || Q. PASCUAL
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Dissabte a les 22 h el Calissó Cultural 
ha programat un concert de Voraigua, 
un duet format per Paul Perera (piano) 
i Muntsa Moral (veu). Tot i que la seva 
trajectòria com a músics és llarga i con-
solidada, “vam començar a treballar 
junts el gener del 2020”, recorda Pe-
rera.  El gener del 2021 van treure el seu 
primer disc i ja preparen el segon, que 
veurà la llum a la tardor.  Sempre han 
mostrat un interès per diversos estils 

Actuacions dissabte i diumenge, al Calissó Cultural

Es gaudirà dels 
concerts de Voraigua 
i també l’audició de 
Voliana d’Espaiart

relacionats amb la tradició folk. “La 
Muntsa té un amor molt gran per la 
qüestió poètica i d’arrel, llegendes 
de Catalunya, etc.”, afegeix Perera.

Tot i que no saben com definir el 
seu estil, afirmen que “fem cançó d’au-
tor però no la de cantautor més co-
muna, sinó amb molta arrel i poesia”. 

Es diuen Voraigua perquè, quan 
van fer el primer disc, es van adonar 
que l’aigua i el riu eren elements molt 
importants a les seves lletres. “I la 
Muntsa és experta en llegendes de 
dones d’aigua”. A les seves lletres, par-
len molt de la natura, “però no com 
una cosa ideal ni de refugi, sinó com 
una part de nosaltres, com un ele-
ment bàsic de la tradició i la cultu-
ra”, diu Perera.

MÚSICA | DIRECTE

diumenge 5
D’altra banda, diumenge a les 12 h 
s’ha previst una audició d’Espaiart 
titulada Voliana, el vol de les veus. En 
aquest concert cantaran, a banda 
dels alumnes de classes de cant in-
dividuals, les corals El Cor de la Nit 
i Eternity. Cada actuació tindrà la 
seva marca personal, “sense tan-
car-nos en cap repertori concret”, 
diu Sònia Gatell, la directora. Es po-
dran sentir cançons de musicals com 
El despertar de la primavera o Boscos 
endins, “passant per altres estils 
com el flamenc, la sardana de la 
Salomé o el pop espanyol de la Ro-
sana i Vanesa Martín”, i el pop an-
glosaxó amb Adele, Olivia Rodrigo i 
David Bowie.  || M. A.

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès va obrir el termini d’inscripció 
al concurs de colles participants a 
la Rua de Carnaval, una proposta 
que organitza la Regidoria de Cul-
tura amb la col·laboració de l’entitat 
Grup Il·lusió. La convocatòria conti-
nuarà oberta fins al 13 de febrer, a les 
14.30 h. Cal presentar la sol·licitud al 
Registre General de l’Ajuntament a 
través d’instància electrònica, o bé 
de forma presencial a l’edifici d’El 
Mirador (dilluns, dimecres i diven-

S’obre el termini per participar a la Rua 2023
Fins al 13 de febrer, 
es pot omplir la 
sol·licitud per 
participar a la cercavila

   Redacció

CARNAVAL | PARTICIPACIÓ

Imatges de la Rua de Carnaval de fa 5 anys, a l’arribada a l’Espai Tolrà.  || Q. P.

Voraigua són Paul Perera i Muntsa Moral. Actuen al Calissó, dissabte. ||CEDIDA

dres de 8.30 h a 14.30 h, i dimarts i 
dijous de 8.30 h a 19 h). En tots dos 
casos s’haurà d’adjuntar el formula-
ri específic que es pot obtenir a la pà-
gina web de l’Ajuntament, www.cas-
tellarvalles.cat/carnaval, i al Servei 
d’Atenció Ciutadana (SAC).

Enguany, la rua tindrà lloc el 18 
de febrer a la tarda. Un cop més, hi 
podran participar totes les entitats, 
associacions i grups que ho desitgin, 
si són un grup d’almenys 10 persones. 
Com ja és costum, el mateix dia de la 
rua tots els inscrits s’hauran de situ-
ar, entre les 17 h i les 17.15 h, al carrer 
de Portugal, al costat de l’Espai Tolrà, 
per poder iniciar conjuntament el re-
corregut, que recuperarà aquest 2023 
l’itinerari anterior a la pandèmia. En 
aquest sentit, el recorregut serà el 
següent: la comitiva sortirà des del 
carrer de Portugal, continuarà pel 
carrer de Suïssa, carrer de Barcelo-
na, avinguda de Sant Esteve, carrer 
de Sant Pere d’Ullastre, passeig de 

Tolrà, carrer del General Boadella, 
carrer Major, plaça de Cal Calissó, 
Passeig, carrer dels Pedrissos i tor-
narà a l’Espai Tolrà.

A l’arribada, Colònies i Esplai Xi-
ribec cuinarà, amb els ous que hagin 
recollit durant tot el recorregut de la 
rua, una truitada popular que també 
es recupera després del parèntesi 
provocat per la pandèmia. Aquest 
any, la proposta arriba a la 35a edició.

Una de les novetats d’enguany 
és que s’incrementa la dotació dels 
premis a comparses i carrosses fins a 
900 euros. L’Ajuntament de Castellar 
concedirà tres premis, corresponents 
a les categories de millor carrossa, 
millor comparsa i millor disfressa. 
Per determinar el veredicte, el jurat 
tindrà en compte criteris d’origina-
litat, de qualitat i d’ambientació en 
totes tres categories. A més, pel que 
fa a les carrosses i les comparses, 
també es valorarà la seva integració 
en el conjunt. 
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Diumenge, 29 de gener, Arima Ex-
periències va dur a terme un tast 
de vins al Puig de la Creu. Amb un 
aforament màxim permès de 25 
persones, l’organització considera 
un èxit haver cobert les places. Es 
van donar dues opcions per pujar, 
o per compte propi o en grup. “Els 
qui van pujar amb grup, també 
amb l’enòleg Jordi Munt, van fer 
un tast d’un vi a mig camí”, deia 
Clara Martí, responsable d’Arima.
Un cop al Puig de la Creu, el ma-

Tracte de proximitat 
d’Arima Experiències

PUIG DE LA CREU | ACTE

El Puig de la Creu va ser l’escenari d’un 
tast de vins amb l’enòleg Jordi Munt

ridatge va tenir lloc al terrat. “Tot 
i que era un matí d’hivern va fer 
molt sol, hi vam estar molt bé”. 

Cadascú a la seva taula, es van 
maridar 6 vins amb menjar: torrades 
amb escalivada, formatge amb co-
dony, truita de patates, pa amb per-
nil, etc. Els participants van valorar 
l’experiència molt positivament i “el 
fet que sigui poca gent et permet 
tenir un tracte molt proper, s’acon-
segueix una experiència més com-
pleta”, deia Martí.  || M. A.

Aquest diumenge, 5 de febrer, tancarà l’exposició Invents i descobriments 
de la humanitat del Grup Pessebrista de Castellar. La mostra, que con-
templa 15 diorames i quatre vitrines, a més d’una exposició al primer pis, 
s’ha centrat aquest any en les grans transformacions que inventors i in-
ventores de la història han contribuït a fer possibles.

S’hi mostren invents com el paper, el telefèric, la pólvora, la vacu-
na, la màquina i elaboració del vi, la roda hidràulica, l’escriptura jeroglí-
fica, el zepelí, el motor de combustió, la impremta, el wifi, el telèfon, la 
ràdio, l’escala d’incendis, la xeringa mèdica, el pas de la bombeta incan-
descent als leds, etc. Al primer pis, s’hi han recollit figures amb invents.

L’exposició es va inaugurar el 3 de desembre del 2022 i es desmun-
tarà a finals de maig del 2023. El dia 5, coincidint amb el tancament per 
al públic, es farà el sorteig d’unes figures d’Alina Antonell.    || M. A.

Última oportunitat per 
veure els pessebres

Una de les visitants als pessebres de Castellar, per les festes de Nadal. || Q. P.

GRUP PESSEBRISTA | FI DE L’EXPOSICIÓ

El Calissó Cultural acull una nova 
exposició artística. Es va inaugurar 
aquest dijous, 2 de febrer. L’autor 
convidat és Carles Azcón, un pin-
tor contemporani nascut el 1982 a 
Canberra (Austràlia), on va passar 
la infantesa.

Establert ara a Sant Cugat del 
Vallès, l’artista i professor d’art és 
llicenciat en belles arts i té un màs-
ter en creació artística de la Uni-
versitat de Barcelona. És tècnic su-
perior en arts aplicades al Mur de 
l’Escola Massana.

La seva obra, recollida en part 
al Calissó Cultural, reflecteix el gran 
potencial artístic que té de crear 
simbiosis entre el món i la pintura. 
La seva obra colorista s’inscriu, per 
tradició, al vessant d’informalitat 
de la pintura i, més concretament, 
a l’escola catalana. En aquest sen-
tit, Azcón fa palesa la seva gran base 
tècnica i les seves dosis de vitalitat 
i força en les seves peces. 

Actualment, l’artista treballa a 
l’espai d’art contemporani La Pun-
tual (al Mercantic de Sant Cugat 
del Vallès) i està compromès amb 
causes solidàries, en especial, amb 
el canvi climàtic. Aquesta sensibi-

‘Orígens’, de Carles Azcón

litat amb la natura és molt present 
a les seves obres. 

Les pintures d’Azcón han estat 
exposades a galeries d’art de Ca-
talunya i internacionals, com per 

CALISSÓ CULTURAL | EXPOSICIÓ

exemple, la mostra Jorge Alcolea (a 
Madrid i Barcelona), Sonia Monti (a 
París), o Es Arte (a Marbella), entre 
d’altres. L’exposició a Castellar es 
podrà veure fins al 8 de març.  

  M. Antúnez

Un dels quadres de Carles Azcón que s’exposen al Calissó Cultural.  || CEDIDA

Moment del tast de vins amb l’enòleg Jordi Munt. ||  ARIMA EXPERIÈNCIES

El 26 de gener, L’Alcavot va acollir el 
documental Gisa, la niña de la maleta, 
dirigit per David Serrano Blanquer. 
Al film, David Serrano narra la his-
tòria d’una família jueva que tracta 
de sobreviure al gueto de Varsòvia 
controlat pels nazis. A l’acte, es va 
connectar via Skype amb la matei-
xa  Giza, que va atendre preguntes 
dels assistents i va explicar de pri-

Propostes d’èxit a 
L’Alcavot Espai Cultural

Moment del concert de Compadres, a L’Alcavot Espai Cultural. ||  CEDIDA

mera mà les seves percepcions i ex-
periències. 

Divendres 27, L’Alcavot va ser 
una festa, ja que va fer el ple de gom 
a gom. Pepe, Humberto i Antonio, els 
Compadres, van oferir un concert di-
nàmic, alegre i divertit que no va dei-
xar ningú indiferent. 

Dissabte dia 28 es va poder gau-
dir d’una posada en escena de l’actor 

Valentí Maymó. Amb Camins del pa-
radís. El rapsode i tenor va presentar 
un espectacle singular, i es va con-
vertir en l’alter ego del poeta Jacint 
Verdaguer, per parlar de la seva vida 
i obra, de sentiments i de la relació  
amb persones tan properes i impor-
tants per al  poeta com la seva mare. 
Poesia, teatre i música enllaçades de 
manera magistral per Valentí Maymó 
van fer que el públic percebés inten-
sament la sensibilitat que emana de 
les paraules de Verdaguer.

Com a cloenda de l’exposició 
artística col·lectiva a L’Alcavot, que 
s’ha mantingut oberta durant tot el  
mes de gener, el dia 29 va tenir lloc 
una jornada de vermut i  mercat 
d’art. A banda de les obres exposa-
des dels artistes E. Prat Paz, Josep 
Pérez González, Àngels Font, Kar-
los Mayet, Josep Masaguer, Rafael 
Aguilar, Jesús Cabañas i Domènec 
Triviño, es va comptar amb la parti-
cipació d’altres artistes que van afe-
gir-se a la proposta, com Josep Gar-
cía, Margarida Gubern, Julienne i la 
ceramista i decoradora Sussi. Al vol-
tant d’una cinquantena de persones 
va passar per l’exposició i el mercat. 

CRÒNIQUES | ESPECTACLES
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Intensa i sense filtres, així s’exposa 
Ann Perelló, protagonista i coautora 
de l’obra Nua. Radiografia d’un tras-
torn, que dissabte va omplir la Sala 
de Petit Format de l’Ateneu en una 
doble sessió (18 h i 20.30 h). El mun-
tatge explica la història real que la 
mateixa Perelló va patir dels 14 als 24 
anys, l’anorèxia i la bulímia. Ara en té 
31. Amb aquest punt de partida, l’ac-
triu recrea diverses situacions de la 
seva adolescència en què ha sentit 
que alguna cosa no anava bé. Aques-
ta malaltia l’atrapava en moltes de les 
situacions quotidianes, com ara en les 
converses amb les amigues, en la re-
lació amb la seva mare, en la relació 
amb els nois, la relació, al cap i a la fi, 
en tot el que és significant per a la vida. 

Justament amb la vida és amb la 
que s’exposava, i explica com se sen-
tia i com va intentar dissimular, da-
vant del món, la seva conducta auto-
destructiva. A través del que ens va 
explicant, en forma de monòleg, l’es-
pectador s’adona que aquest trastorn 
impregna la noia cada vegada més in-
tensament. “Perdre una mica més de 
pes, només una mica”, diu a escena. I 
comptar calories de tot el menjar que 
ingereix, de tot l’esport que fa, de tot, 
absolutament tot. 

Atrapada en aquest univers, les 
experiències que recorda són del tot 
reconeixibles per bona part del pú-
blic, hagi patit o no aquest trastorn, 
una malaltia que tenim massa a prop 
perquè se’ns imposen uns cossos i 

Despullant els prejudicis 
amb l’anorèxia i la bulímia

una bellesa estereotipats. Sobretot 
a les dones, sí, sobretot a la majoria 
de dones.

Nua. Radiografia d’un trastorn 
no parla d’una noia jove que encara 
està buscant el seu “jo” sinó que parla 
de moltes altres dones, independent-
ment de l’edat que tinguin. Ja quan 
naixem, recorda Perelló en el seu dis-
curs, se’ns imposen uns cànons, el que 
se suposa que hem de ser i fer, tan sols 
per ser dones. I anem creixent i aques-
ta imposició no desapareix. I l’autoe-
xigència d’una mateixa per complir 
aquests cànons no ens deixa ser lliu-
res. Reconeix que la cura absoluta 
del trastorn de conducta alimentària 
és fràgil i que sempre roman, a l’om-
bra. I la societat no hi ajuda, a supe-

TEATRE | CRÒNICA

rar-la, perquè rebem estímuls cons-
tantment que ens recorden com ha 
de ser el nostre cos. 

Ann Perelló desemmascara 
sense prejudicis un personatge sin-
cer, espontani, fresc i remogut, en una 
interpretació esplèndida que arriba 
al més petit i al més gran. Interpel·la 
el públic, ja a l’inici, per a fer-lo refle-
xionar: “Tu què has dinat avui? I tu?”. 
Amb el seu accent balear, Perelló ens 
endinsa al seu món, a la seva intimitat. 
Tenint en compte que aquest que ex-
plica ara amb l’obra és el seu cas real, 
sabem que és una valenta perquè, 
sense por, l’ha sabut compartir amb 
gran mestratge. Sempre amb el visti-
plau, és clar, de Marta Aran, la direc-
tora del muntatge.  || MARINA ANTÚNEZ

Un dels moments de ‘Sona la llum!’, de la companyia La Curiosa. || CEDIDA

Aquest diumenge, a les 10.30 h i a 
les 12 h, l’Auditori Municipal acull 
la proposta Sona la llum!, de la com-
panyia La Curiosa. El muntatge és 
de teatre familiar, recomanat per 
a infants de 0 a 5 anys, i pretén fer 
un recorregut per diferents racons 
de la natura a través dels sons i les 
imatges plàstiques. 

L’espectacle està interpre-
tat per Claudia Gómez (música) i 
Alba Marina Rivera (il·lustració), i 
compta amb projeccions i música 
en directe. Totes dues artistes ge-
neren imatges creades a partir de 
la llum, amb sons que ens envolten 
a tots i ens fan viatjar. Sens dubte, 
aposten per una proposta sugge-
rent, polisensorial i captivadora. 

L’espectacle s’ordena en set 
escenes diferents, que ens endins-
en mons de colors, textures, for-

‘Sona la llum!’, teatre 
familiar de La Curiosa

AUDITORI | INFANTIL

mes i sons variats i sorprenents. Són 
escenes relacionades amb la natura i 
amb referències properes als infants i 
la seva exploració de l’entorn natural. 

Aquestes petites peces, anome-
nades per la companyia “quadres so-
nors”, són els resultats visuals obtin-
guts a partir d’una inspiració sonora. 
També poden donar-se en sentit in-
vers o simultàniament. Cadascuna 
d’aquestes peces té un llenguatge 
plàstic i musical diferent i contrastat. 

L’Alba Marina i la Claudia es co-
neixen des de l’any 2016. A poc a poc, 
van descobrir que compartien l’inte-
rès per la creació, l’experimentació 
i l’aprenentatge. Després de fer-se 
moltes preguntes, l’any 2019 va néi-
xer La Curiosa, una companyia que 
busca respostes a les preguntes que 
es fan cada dia aquestes curioses cre-
adores.  || REDACCIÓ

Ann Perelló, protagonista de ‘Nua. Radiografia d’un trastorn’. ||  CEDIDA

‘Nua’ aborda amb sinceritat un trastorn de conducta alimentària
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DESTAQUEM EXPOSICIONS I ALTRES

del 03 al 12 de febrer de 2023

DIVENDRES 3
18.15 h – MÚSICA
Concert d’alumnes de guitarra de 
l’ESMUC
Sala de Petit Format de l’Ateneu
Organització: EMM Torre Balada

20.30 h – CINEMA
Cinefòrum: Utama
Auditori Municipal
Organització: Club Cinema Castellar 
Vallès

21 h - MÚSICA
Jam Session
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 4
11.30 h – FAMILIAR
Once upon a time: Small exhibition 
of stories selected by the library
Ludoteca Les Tres Moreres
Organitza: Biblioteca Antoni Tort, 
amb el suport del Departament 
de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya

12 h – XERRADA
Col·loqui sobre transició 
energètica a Catalunya
A càrrec de Manel Torrent, Salvador 
Salat, Jaume Morron i Pep Puig
Auditori Municipal
Organització: Junts per Castellar

20.30 h -  TEATRE
El secret de les mosques, a càrrec 
de la Companyia 8
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

22 h - MÚSICA
Concert de Voraigua
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DIUMENGE 5
10.30 h i 12 h - FAMILIAR
Espectacle familiar: Sona la llum! 
ENTRADES EXHAURIDES
La Curiosa
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

12 h – PROPOSTA
Inauguració de l’exposició 
monogràfica d’Alfons Gubern 
Campreciós
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

12 h - MÚSICA
Concert Voliana, d’Espaiart
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

12 h – FAMILIAR
La Festa de la Granja, espectacle 
infantil
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: SOKO Agencia

18 h - BALL
Ball a càrrec de Pep i Maria José
Sala Blava de l’Espai Tolrà
Organització: Amics del Ball de Saló

18.30 h -  TEATRE
El secret de les mosques, a càrrec 
de la Companyia 8
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

19 h – CINEMA
El falsificador de passaports
Auditori Municipal
Organització: Ajuntament

DIMARTS 7
10 h - TALLER
Club de lectura En català i en veu 
alta
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIMECRES 8
9 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 9
19 h - PROPOSTA
Club de lectures de filosofia per 
pensar en el món, amb Felicitat 
Llop
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

DIVENDRES 10
19 h - PROPOSTA
Tertúlia poètica En to poètic: 
Carmelina Sánchez Clutillas
Biblioteca Municipal Antoni Tort
Organització: Biblioteca Municipal

19 h – PROPOSTA
Assemblea oberta 
‘Organitzem el 8M’
Esbart Teatral de Castellar
Organització: Les Carnera

20.30 h - TEATRE
La trena - ENTRADES 
EXHAURIDES
Auditori Miquel Pont
Organització: Ajuntament

21 h – MÚSICA
Concert de SPL Organ Trio
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

DISSABTE 11
11.30 h - PROPOSTA
Festa del 15è aniversari del Mercat 
Municipal
Mercat Municipal
Organització: Mercat Municipal

12.30 h – MÚSICA
Concert de Second Shot
Calissó Cultural
Organització: Calissó Cultural

20.30 h – TEATRE
Teatràlia – I 
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

DIUMENGE 12
De 9 a 13 h -  PROPOSTA
Festa Ocellaire
Espai Tolrà
Organització: Societat Castellarenca

12 h i 16.30 h - CINEMA
Cinema familiar: El prodigiós 
Maurice
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

12 h – MÚSICA
Vermut Swing al Calissó
Pl. Calissó
Organització: Calissó Cultural, 
SonaSwing i Swingcopats

12 h - PROPOSTA
Vermut literari: “De Franz 
Comellas a Jedwabne”
A càrrec de David Serrano Blanquer, 
Canòlich Prats i Josep Maria 
Roviralta
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

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

18.30 h - TEATRE
Teatràlia – II
L’Alcavot Espai Cultural
Organització: L’Alcavot Espai 
Cultural

19 h - CINEMA
Increíble pero cierto
Auditori Municipal Miquel Pont
Organització: Ajuntament

Concert d’alumnes de l’ESMUC
Divendres 3 · 18.15 h · Sala de Petit 
Format

Aquest divendres s’ha previst un 
concert d’alumnes de guitarra de 
l’ESMUC, a les 18.15 hores, a la 
Sala de Petit Format de l’Ateneu. 
L’acte està organitzat per l’Escola 
Municipal de Música Torre Balada

Exposició monogràfica d’Alfons Gubern Campreciós
Del 5 al 26 de febrer 
L’Alcavot Espai Cultural
Exposició de pessebres ‘Invents i descobriments de la humanitat’
Fins al 5 de febrer de 2023 al local del c. Doctor Pujol, 26
Dissabtes, diumenges i festius, d’11 a 13.30 h i de 17 a 20 h
Grup Pessebrista de Castellar del Vallès
Exposició de bibliografia en commemoració de la memòria de les 
víctimes de l’Holocaust i per la pau
Fins al 4 de febrer, en horari d’obertura de la Biblioteca
Organització: Diputació de Barcelona i Biblioteca Municipal Antoni Tort
Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya
Exposició: “Orígens”, de Carles Azcón
Fins al 8 de març, en horari d’obertura de l’equipament
Cal Calissó
Organització: Calissó Cultural

L’admissió d’actes finalitzarà, com a màxim, el dimecres a les 12.30 h
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FARMÀCIES DE GUÀRDIA 
 
 
DIVENDRES 03 CASANOVAS 
DISSABTE 04 CASTELLAR 
DIUMENGE 05 CASTELLAR 
DILLUNS 06 LLUCH 
DIMARTS 07 PERMANYER 
DIMECRES 08 CATALUNYA 
DIJOUS 09 VALLÈS 
DIVENDRES 10 EUROPA 
DISSABTE 11 YANGÜELA 
DIUMENGE 12 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

“La gent jove està convençuda que té la veritat. Desgraciadament, quan aconsegueixen imposar-la  ja no són joves ni és veritat.”
Jaume Perich

@arnaucabeza @alba_canadell @lamanidorcipo
Plaça Major de Vic Sant Feliu del Racó Menjador del Casal Catalunya

POSTALS DE CASTELLAR 
 

INSTAGRAM · @lactual

L’edifici del Coral té una llarga històrica: primer va ser seu de la Societat Coral la Llebre, fins que 
aquesta es va dissoldre als anys trenta. Després, es va convertir en el Cafè-Cinema Mundial, mer-
cat o seu dels barbers locals fins que finalment va esdevenir el que és avui, una llar d’infants. A la 
fotografia es veu la restauració del 1988, que va consistir a pintar-ne els elements arquitectònics. 
|| AUTOR: DESCONEGUT || TEXT: CENTRE D’ESTUDIS - ARXIU D’HISTÒRIA DE CASTELLAR DEL VALLÈS

Restauració de l’edifici del Coral, 1988

penúltima

17/ 01/2023       
Maria Lluïsa Farrerons Niell · 72 anys
23/01/2023  
David Medina Amate · 44 anys
25/01/2023   
José Fuentes Piris · 88 anys
26/01/2023 
Antònia Ferrer Volta · 99 anys
27/01/2023  
Francisco Lomas Gavilán · 80 anys 

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



DEL 03 AL 09 DE FEBRER DE 2023

la contra

Gemma Gimferrer Tortosa

La gent no s’imagina 
el que és gestionar un 
restaurant d’alçada

Gestora del Restaurant La Mola
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La seva és una història de pel·lícula, seva i de la seva 
família. Amb 6 anys, va deixar la Barceloneta i el mar 
per anar a viure al restaurant La Mola, amb el germà i 
els pares. D’aventures, n’han passat de tots colors. 

11 respostes

Un tret principal del teu caràcter?
Extravertida
Un defecte que no pots dominar?
El mal geni, a vegades
Una persona que admires?
El pare i la mare
Una estació de l’any?
La primavera
Quin plat t’agrada més?
El ‘chuletón’  que fan els meus fills
Un llibre?
‘Viven’
Un grup de música?
Oques Grasses
Un país?
Noruega
Una ciutat?
Oslo
Un racó de Castellar?
La plaça de la Fàbrica Nova
Un desig?
Poder tornar a pujar a la Mola a peu

”

“

· Vau anar a la Mola per viure-hi?
Sí, el 12 de desembre del 1966. Vení-
em del barri de la Barceloneta, vèiem 
la platja cada dia i jo era nedadora. El 
meu pare era de Sant Vicenç de Cas-
tellet i ma mare, filla de pescadors. El 
recinte de la Mola era de Joan Ros, que 
hi era des de feia uns 25 anys. El meu 
pare treballava a la FECSA i, voltant 
pel Vallès, li van dir que es traspassa-
va el restaurant. Ell portava una càr-
rega important, havia vist com afuse-
llaven el pare a la guerra. Va negociar 
el traspàs i vam agafar el cotxe el pare, 
la mare, el meu germà i jo, amb  6 anys, 
i cap allà! Vam pujar amb unes maletes 
grosses, com a les pel·lícules, on dúiem 
tota la nostra vida. 

· I com van ser, els primers anys?
Per a mi van ser genials! El primer any, 
el meu germà i jo no vam anar a l’escola, 

no hi havia diners per pagar una esco-
la privada, i teníem un pati enorme per 
jugar. També vaig tenir un gos, el Floc. 
Però l’esforç de la mare va ser majús-
cul. Ella tenia 46 o 47 anys i dos nens 
petits... L’any següent, el meu germà va 
anar a un internat de Sabadell perquè 
pujar i baixar cada dia no era viable, i 
jo vaig anar interna a Matadepera, on 
ara hi ha la residència d’avis.  Quan van 
tancar els internats vam buscar un ha-
bitatge a Sabadell, i els pares pujaven 
i baixaven cada dia, a peu.

· Com es gestiona, un restaurant 
al cim d’una muntanya?
La gent no s’imagina el que és gestio-
nar un restaurant d’alçada, sense llum, 
ni aigua, ni gas. L’únic mitjà de trans-
port són els animals. Ells són part del 
nostre equip. Al principi, quan vam 
agafar el restaurant, només obríem 
els diumenges. A mesura que els fills 
vam anar creixent, vam decidir obrir 
els dissabtes. Jo tenia 17 anys, el meu 

germà, 18. Va ser quan el pare va morir, 
l’any 1978.   Després, hem anat fent. Els 
meus clients són els meus amics, gent 
amb qui he xerrat tota la vida i que he 
conegut allà. 

· Com recordes la mort del pare?
Va ser un dels moments més durs de 
la meva vida. Acabàvem de ser con-
siderats descobridors d’una estrella 
del Cigne que havia explotat just quan 
nosaltres l’havíem fotografiat. Jo era 
de l’agrupació astronòmica i busca-
va taques solars i el meu pare, molt 
aficionat a la fotografia. El dia que va 
morir li portaven les felicitacions. Em 
va donar els papers, em va fer un petó 
i va morir, de sobte, assegut a la taula. 
Els bombers no se’l van poder endur 
amb helicòpter perquè ja era mort. Va 
ser un xoc per a tots.

· Com us en vau recompondre?
Va ser complicat decidir què fer. Ma 
mare sola no podia dur el restaurant, 

el meu germà estava estudiant teleco-
municacions i jo volia fer bioquímica. 
Érem joves i quedar amb els amics era 
un periple: baixar a peu, agafar el bus, 
el tren, tornar... Però vaig recordar una 
cosa que m’havia dit el pare: “Veus la 
muntanya del Tibidabo? Un dia es farà 
un forat a la muntanya i tota la gent de 
Barcelona descobrirà el Vallès; aquell 
dia, podreu viure d’això”. I va tenir raó. 
Vam deixar els estudis i vam seguir, fins 
a crear l’empresa Nous Reptes (1991), 
el meu germà i parella, el meu exmarit 
i jo. Ma mare va trobar feina de funcio-
nària als Bombers. Nous Reptes inclou 
el restaurant La Mola i El Torrent de 
l’Escaiola, a la carretera de Talaman-
ca, km 7,5, una àrea de pícnic amb tau-
les per llogar i servei de bar. Els meus 
fills fa un any que han agafat el restau-
rant Del Munt, a Sabadell.  Tenim una 
concessió amb la Diputació des de fa 30 
anys, que renovem cada 5 anys, però 
no sabem què passarà... Si els meus 
fills podran seguir o no.

· Quins canvis hi heu fet?
Vam comprar un forn Josper i això va 
ser un gran canvi! Fins aleshores tre-
ballàvem amb brasa a terra, agenollats. 
El van pujar amb helicòpter i la marca 
fins i tot ho va filmar: “Josper por tier-
ra, mar i aire”! [riu] Vaig fer una pàgina 
web perquè ens coneguessin i també 
vam decidir obrir els divendres. Ara 
obrim cada dia. 

· I quines dificultats teniu?
No tenim corrent, anem amb motor ge-
nerador, ni aigua. Ens abastim d’una 
piscina a Can Pobla amb una bomba 
especial. Amb la sequera, no podem 
oferir lavabo i la gent s’enfada però 
seguirà pujant igual, la culpa no és del 
restaurant, hi ha una fossa sèptica in-
suficient, ara ve molta gent. Invertim 
el lloguer en la conservació de l’edifici, 
però sempre hi ha disputes entre Patri-
moni i la Diputació. Casa meva és allà 
però només hi puc pujar amb helicòp-
ter, la Covid em va tocar el pulmó.   

  Marina Antúnez


