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Els infants 
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als patis de 
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El Mercat estrena una 
expenedora de llet

ACTUALITAT P3

La màquina ofereix llet fresca pasteuritzada a 1 euro el litre i altres derivats làctics

 ACTUALITAT P4

L’Ajuntament 
retallarà sous  
a empleats i a 
càrrecs electes

 Una de les primeres clientes de la màquina de llet omplint un recipient de llet fresca. || JOSEP GRAELLS
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Una moneda a canvi de llet

Llet fresca? A partir d’ara, trobar-
ne a Castellar del Vallès amb totes 
les garanties sanitàries serà molt 
més fàcil i còmode. Dimecres  pas-
sat es va inaugurar  una màquina 
expenedora de llet a l’interior del 
Mercat Municipal. L’acte va comp-
tar amb la presència de l’alcalde, 
Ignasi Giménez, i dels regidors 
Aleix Canalís i Òscar Lomas.

Aquesta nova màquina dispo-
sa de llet fresca pasteuritzada i d’al-
tres derivats làctics. El nou aparell 
permetrà als usuaris consumir llet 
per un euro el litre i diverses classes 
de productes làctics: iogurts  de ma-

duixa, llimona, naturals i desnatats, 
flam de mató, mató i formatge fresc. 
Tots els productes provenen de 
Granges Comas, una producció ra-
madera de Santa Eugènia de Berga. 
“ Vénen de la comarca d’Osona,  a 
prop de Vic, i són una explotació 
ramadera petita i molt polida”, ex-
plica Òscar Romero, propietari de la 
màquina expenedora.

El giny té tres departaments. 
El primer serveix llet fresca pas-
teuritzada de vaca. Un altre espai 
disposarà d’envasos de plàstic d’un 
litre i mig, per 40 cèntims; de plàstic 
d’un litre, per 30 cèntims, i de vidre 
d’un litre, per 70. “Evidentment, si 
el consumidor porta l’ampolla de 
casa no caldrà que en compri cap 

  Marina Antúnez

 A l’esquerra, els primers clients de la màquina de llet instal·lada a l’interior del Mercat Municipal. A la dreta, l’alcalde i altres regidors de l’equip de govern. || JOSEP GRAELLS

Dimecres es va inaugurar al Mercat una màquina expenedora de llet fresca, iogurts, formatge fresc, flams de mató i mató fresc

Amb la instal·lació de la pri-
mera màquina de llet a Castellar, el 
Mercat ofereix un atractiu més als 
consumidors. Només caldrà situar 
l’ampolla al sortidor i descarregar 
la llet que es vulgui, amb un mínim 
de despesa de 10 cèntims.

La iniciativa compta amb una 
concessió municipal d’un any i per-
metrà donar suport als productors 
ramaders i promoure la venda de 
productes frescos i de proximitat. 
“És una iniciativa que beneficia 
a ramaders i consumidors. Per-
sonalment, tot i ser jove, encara 
recordo quan anàvem a buscar 
la llet i com n’era de bona” , co-
menta l’alcalde de la vila, Ignasi Gi-
ménez. 

d’extra”, aclareix Romero. També 
s’hi podran comprar la resta de pro-
ductes. Al tercer departament es 
poden adquirir envasos de plàstic 
d’un litre. 

La màquina té capacitat per em-
magatzemar fins a 350 litres de llet 
fresca i fins a 30 unitats per a cada 
classe de derivat làctic. Cada dos dies, 
l’empresa subministradora reomplirà 
el dipòsit amb llet fresca pasteuritza-
da i reposarà els diferents productes 
derivats.També disposa d’un sistema 
d’autoneteja i mantindrà els produc-
tes a una temperatura d’entre 3 i 6 
graus. En cas de fallada de subminis-
trament elèctric, l’expenedor es blo-
quejarà a partir dels 8 graus i queda-
rà temporalment fora de servei.

“Si el consumidor porta 
l’ampolla de casa no caldrà 
que en compri cap d’extra”

Òscar Romero, propietari de la 
màquina expenedora de llet
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PLE DE MAIG

La tisorada del
govern central 
plana sobre el ple 

S’apropen temps difícils. Això és 
el que es respirava dimarts a la 
sala de plens de Ca l’Alberola. I no 
perquè la sessió, amb setze punts 
en l’ordre del dia, fos controverti-
da ni bel·ligerant, sinó més aviat, 
perquè tothom és conscient de la 
retallada, que envien des de Ma-
drid, i que planeja sobre els ajun-
taments i sobre col·lectius com els 
funcionaris i els jubilats.  “Que-
den per prendre en el camí ajus-
tos molt durs” afirmava el regi-
dor d’Economia, Òscar Lomas, 
en la seva intervenció per donar 
compte de la liquidació del pres-
supost 2009.  L’alcalde Ignasi Gi-
ménez va anar més enllà: “En el 
proper ple extraordinari de juny 
hi haurà gestos importants que 
haurem de fer tot els regidors 
a l’hora de rebaixar-nos el sou 
i propiciar la retallada que exi-
geix el govern de l’estat”. I és que 
l’executiva de la Federació Espa-

 Cristina Domene
nyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) va acordar, per unanimi-
tat, una rebaixa del sou dels alcal-
des i càrrecs electes de fins al 15%. 
El sou s’abaixarà en funció de la 
retribució que reben i en sintonia 
amb el decret del govern espanyol 
que situa aquesta reducció entre 
el 0,25% i el 15%.

En el canvi de política econò-
mica que ha fet el govern de José 
Luís Rodríguez Zapatero, uns dels 
principals afectats són els ajunta-
ments, ja que finalment, i després 
d’una rectificació a corre cuita de 
la ministra d’Economia, Elena Sal-
gado, es va decretar que a partir de 
l’1 de gener del 2011 els governs lo-
cals no podran demanar crèdits a 
llarg termini.

 A les restriccions pròpies 
del Pla de Sanejament de l’Ajun-
tament de la vila i del pressupost 
de 2010, se sumaran ara les mesu-
res extraordinàries de l’estat aca-
bades d’aprovar. Aquestes tindran 
una afectació directa en la gestió i 
en les finances municipals que, va 

dir Lomas, “encara no som capa-
ços de quantificar”. L’Ajuntament 
s’ha d’estrènyer el cinturó, però 
també d’altres col·lectius. Els fun-
cionaris veuran escapçats els seus 
salaris. Depenent dels ingressos, 
la retallada oscil·larà entre el 0,75 
i el 7%. El govern espanyol també 
suspendrà el 2011 la revalorització 
de les pensions i a partir de l’1 de 
gener de l’any que ve se suprimi-
rà l’anomenat “xec nadó” de 2.500 
euros per naixement.  Al Mercat 
Municipal ja podem comprar llet 
fresca, però en economia, és época 
de vaques magres.

ple suspès || La principal polèmica 
que s’esperava des dels seients dels 
edils provenia del debat paral·lel 
que, unes setmanes prèvies al ple 

Aprovat el conveni per 
a l’ampliació del CAP

Concessió a la baixa 
per a l’enllumenat

Medalla de la vila per 
l’Esbart Teatral

Sí al Pla de Seguretat

Canvi de reglament

No al cànon digital

El ple va aprovar la signatura d’un con-
veni amb la Generalitat per a l’ampliació 
del CAP. El text estableix que el consisto-
ri avançarà un milió d’euros per la cons-
trucció d’aquest equipament que hau-
ria de començar a finals d’aquest any. 
La proposta va tirar endavant amb l’abs-
tenció de CiU que no està d’acord amb 
el procés que s’ha seguit ni creu que ara 
sigui moment d’endeutar-se. L’Altraveu 
lamenta que sigui una ampliació feta en 
un petit espai i ERC considera que cal-
dria descentralitzar el CAP amb el local 
previst al carrer Caldes.  || m.S

Unanimitat per al nou plec de clàusules 
per obrir la concessió d’una nova em-
presa que gestioni l’enllumenat públic 
de Castellar, després que al mes de juny 
s’acabi la concessió de SECE. El plec de 
clausules preveu un preu de licitació de 
262.000€ per 5 anys, que inclou la repo-
sició dels nous semàfors led i assumir el 
cost del muntatge de les llums de Nadal, 
subrogant també els treballadors de l’ac-
tual concessionària. Una concessió que 
rebaixa el preu del plec, el que és positiu 
per CiU sempre i quan no vagi en detri-
ment del servei. || m.S

L’Esbart Teatral de Castellar serà guar-
donat amb la Medalla de la Vila, després 
que la sessió plenària així ho acordés. 
Tot plegat, com a reconeixement de la 
feina feta durant els seus 100 anys de tra-
jectòria a la vila. Tots els representants 
dels diferents grups municipals van co-
incidir a assenyalar que era un bon re-
coneixement per la important tasca de 
voluntariat que es fa des d’aquesta enti-
tat, a partir de la qual s’ha creat la colla 
de geganters, de diables, un grup de folk 
com els Van de Vinatxo o esdeveniments 
com l’Hora del Conte. || m.S

El ple va ratificar ahir el Pla de Segu-
retat Viària que es va presentar ja a la 
Taula de Mobilitat. Un document que fa 
una diagnosi dels punts més insegurs de 
la vila i en busca de solucions. 

El Consell de Cooperació comptarà, se-
gons es va aprovar en sessió plenària, 
amb nous representants i es crearà una 
comissió permanent que farà complir els 
objectius i assessorarà el Consell.

L’Altraveu va presentar una moció, 
per tal que l’Ajuntament quedi exempt 
del pagament del cànon digital, ja que, 
diuen, que els equips amb finalitats pro-
fessionals no haurien de ser gravats. 
Tots els grups hi van estar d’acord. 

BREUS 
DEL PLE

Aquests són els euros, en ne-
gatiu, que suma el romanent 
de tresoreria per despeses 
generals de la liquidació del 
pressupost de l’ajuntament 
de l’exercici 2009. La despe-
sa, però, està contemplada 
dins dels llindars del Pla de 
Sanejament. 

- 567.626
de maig, s’havia mantingut a dife-
rents blocs castellarencs sobre la 
no celebració de sessió plenària a 
l’abril. Conjectures vàries que van 
quedar reduïdes a dues mocions 
presentades per l’Altraveu: una, 
precisament, sobre la suspensió 
del ple d’abril i la manera de co-
municar-ho als grups municipals, 
i  una segona referent a les retri-
bucions dels càrrecs electes, que 
segons l’Altraveu, els regidors no 
haurien de cobrar a l’abril, precisa-
ment per la suspensió del ple, i per 
anar agafant aire als temps de re-
tallades que arriben a les adminis-
tracions.  Les mocions, però, van 
ser desestimades: la primera grà-
cies als vots de PSC i CiU i la se-
gona per tots els grups tret de qui 
presentava la moció. 

 Imatge d’arxiu d’un ple municipal, en concret el del passat mes de novembre. || JOSEP GRAELLS

L’alcalde anuncia 
retallades en els 
sous dels càrrecs 
electes al juny

PSC i CiU tomben 
les mocions de 
L’Altraveu sobre 
el ple no celebrat
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  Mireia Sans

Amb la intenció de promocionar 
el sòl industrial de Catalunya, la 
Federació de Municipis de Cata-
lunya ha posat en marxa la inicia-
tiva La base del futur. La presenta-
ció pública d’aquesta idea va tenir 
lloc divendres passat al Cercle de 
Belles Arts de Madrid amb l’objec-
tiu de promocionar el sòl industrial 
en desenvolupament.

“L’objectiu és explicar els 
avantatges i virtuts del sòl indus-
trial a Castellar”, ha destacat el 
regidor de Promoció Econòmica i 
Ocupació, Joan Creus, que va as-

El sòl industrial de la 
vila es ven a Madrid
L’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica van assistir divendres 
passat a la trobada que es va fer al Cercle de Belles Arts de Madrid 

sistir a la trobada acompanyat de 
l’alcalde de la vila, Ignasi Giménez. 
En aquesta línia, en el cas de Cas-
tellar, “vam ressaltar els canvis 
que hi haurà en els pròxims anys 
en matèria d’infrastructures a 
la vila”, apunta Creus que afegeix 
que es tracta d’unes millores que 
“se centren en dos aspectes: en 
l’arribada del tren a Castellar i 
el desdoblament de la B-124”. A 
més, afirma Creus que el munici-
pi es troba a una zona privilegiada 
dins d’una àrea molt important en 
matèria industrial com és el Vallès 
Occidental. Per Creus, aquesta tro-
bada “ha estat molt positiva”. Ca-
dascun dels 40 municipis presents 

a l’acte van fer una presentació in-
dividual. “No era exactament un 
contacte pensat directament en 
la venda, però esperem que pugui 
servir de cara al futur”, detalla 
Creus. I és que,  afirma el regidor, 
“ens interessa qualsevol empre-
sa que pugui generar ocupació i 
riquesa, ja que són moviments 
que poden ajudar a remuntar 
l’ocupació”. Per això, diu Creus, 
“qualsevol moviment pot ser in-
teressant”. De la reunió al Cercle 
de Belles Arts en van prendre part 
un centenar d’inversors o empre-
saris provinents de diferents llocs 
de l’estat espanyol, però també al-
guns d’estrangers. 

Intercanvi d’experiències sobre polígons

El Centre de Serveis ha estat la seu aquest dijous 
de la Segona Trobada d’Associacionisme Empresa-
rial de Polígons, sota el títol d’Experiències per crear i 
créixer. Es tracta d’una iniciativa que es va començar 
l’any passat a Polinyà. L’objectiu és que les associaci-

ons d’empresaris de polígons i les administracions in-
tercanviïn bones pràctiques. Per això, el que ha obert 
aquesta trobada feta a Castellar ha estat una taula 
rodona sota el títol de ‘Polígons industrials: ajunta-
ments i associacions, obligats a entendre’s?’.  || m.S.

El ple aprova una moció per 
fomentar l’etiquetatge en català

Esquerra Republicana de Cata-
lunya va presentar en el ple pas-
sat una moció per l’etiquetatge en 
català que va ser aprovada per 
unanimitat. Els republicans van 
demanar que el consistori es po-
sicioni a favor de fomentar l’ús so-

cial del català, comprometent-se 
a consumir tots els productes en 
català i també aquells que es pu-
guin comprar a instal·lacions mu-
nicipals. 

L’alcalde va refermar el su-
port a la moció, però va afirmar 

que era de difícil seguiment. Per 
part de Convergència i Unió, 
Mercè Carbonés, va destacar que 
era important potenciar la llengua 
catalana, ja que, va dir, un 99% de 
les multes lingüístiques que es 
posen són per no usar el castellà. 
Martí Llobet, per part de L’Al-
traveu, va demanar que aques-
ta no fos d’aquelles mocions que 
s’aproven, però, que finalment no 
es compleixen. 

CoNSUM



ACTUALITAT

06 dEL 28 dE mAiG AL 3 dE Juny dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

Giménez repetirà com 
a alcaldable pel PSC

“Ja sé que encara falta temps, 
però ja us ho puc anunciar aquí: 
Si el PSC de Castellar, els com-
panys que en formen part, la Co-
missió Executiva, els militants i 
els simpatitzants ho considereu 
oportú, jo em poso a la vostra dis-
posició per tal de tornar-me a pre-
sentar a les eleccions municipals 
d’aquí a un any.” Així va culminar la 
intervenció de l’alcalde de la vila, Ig-
nasi Giménez, davant de gairebé les 
300 persones que omplien l’Auditori 
diumenge passat. Giménez va apro-
fitar l’acte de celebració de tres anys 
de govern socialista a Castellar per 
tal d’anunciar la seva propera can-
didatura després de fer un repàs a 
totes les iniciatives que s’han portat 
a terme durant aquest mandat. 

La festa socialista va tenir 
com a convidada d’honor la conse-
llera de Justícia, Montserrat Tura, 

 Alba González

La consellera Tura va participar en la festa dels tres anys de govern socialista a 
Castellar. L’alcalde va anunciar la seva voluntat d’aspirar a un segon mandat

 Ignasi Giménez, amb Tura a la seva dreta, i regidors del grup socialista en el final de l’acte celebrat diumenge. || J.G.

que en la seva intervenció va dei-
xar ben clar que els ajuntaments 
són necessaris per al benestar de 
la població: “La revolució més con-
sistent en la transformació dels 
pobles i ciutats ha vingut des de 
sempre de la mà d’equips munici-
pals de gestió que han tingut les 
idees clares i un gran entusiasme 
a l’hora de dur a terme les propos-
tes.”  A més, la consellera va expli-
car durant l’acte que, “amb l’Igna-
si al capdavant, Castellar deixarà 
de dependre de Sabadell i tindrà 
molta més empenta i força”.

A més, a banda de tota la cele-
bració tant lúdica com política que 
es va fer aquest cap de setmana a 
l’Auditori Municipal, els socialistes 
de la vila han començat una campa-
nya explicativa de l’acció de govern 
i per aquest motiu han habilitat la 
pàgina web www.ignasicastellar.
cat en la qual s’hi poden trobar in-
formacions relatives a l’acció de go-
vern d’aquests tres anys.  

Alcaldes 2.0

Dissabte, el PSC va 
celebrar a Barcelona 
una jornada titulada 
Diàlegs en xarxa. 
La taula rodona era 
presidida pel president 
de la Generalitat, José 
Montilla, i va comptar 
amb la participació 
de l’alcalde de la vila. 
Giménez, va ser convi-
dat ja que és un un dels 
alcaldes socialistes que 
fa més ús d’Internet 
per relacionar-se amb 
la ciutadania. De fet, 
el 10% de vilatans 
el tenen agregat al 
seu Facebook.

Suport a Sabadell en el 30M Jornades sanitàries a la vila

Membres de Castellar Decideix ajudaran aquest diu-
menge a la Plataforma per l’Autodeterminació de Sa-
badell, la PAS, en l’organització de la consulta per la 
independència de Catalunya a la cocapital del Vallès 
Occidental. En concret, els voluntaris castellarencs 
s’encarregaran de gestionar les votacions que tinguin 
lloc al col·legi electoral que hi ha ubicat a l’escola Xa-
lest que es troba al barri de la Concòrdia, al nord de 
la ciutat. D’aquesta manera, l’entitat castellarenca 
persegueix l’objectiu d’ajudar els sabadellencs en la 
canalització d’aquesta consulta, tot oferint l’experièn-
cia que els dóna el fet d’haver organitzar la consulta 
el 13 de desembre a Castellar del Vallès.

Avui i demà prop de 400 professionals de l’àmbit de la 
salut participaran a la 29a edició de les Jornades Sani-
tàries del Vallès que se celebraran a l’Auditori Munici-
pal Miquel Pont. La iniciativa està impulsada per l’Aca-
dèmia de les Ciències Mèdiques de Catalunya i Balears. 
Enguany, el comitè organitzador ha escollit com a tema 
central “La gola i la gana”, amb l’objectiu de tractar les 
desigualtats existents a nivell mundial en l’àmbit de l’ali-
mentació. Les jornades s’han estructurat mitjançant di-
ferents espais. El professor d’Economia Aplicada de la 
UAB i president de Justícia i Pau, Arcadi Oliveras, ofe-
rirà una conferència magistral. L’acte de cloenda anirà 
a càrrec de l’Esbart Teatral de Castellar. 

PoLÍTICA  |  CASTELLAR DECIDEIX SANITAT  |  AUDIToRI MUNICIPAL
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Avui es commemora arreu del món 
el Dia de la Salut de les Dones: 
Dona, Cos i Salut. Castellar també 
vol prendre part d’aquesta jornada. 
La celebració va començar dime-
cres amb una xerrada sobre l’ali-
mentació, el cribatge i la dona de la 
mà d’Assumpta Oliva, llevadora del 
CAP. El mateix dia, a la tarda, Clàu-
dia Truzzoli va conduir el taller Sóc 
dona i estic bé amb el meu cos. 

Avui mateix, a les cinc de 
la tarda, hi haurà un taller que 

 M.S.

Dia de la Salut de les Dones

porta per nom Sexe a canvi d’amor 
que es farà a l’Espai Jove. I ja a les 
set de la tarda, Alícia Moya, llicen-
ciada en Psicologia, oferirà una xer-
rada anomenada Fibromiàlgia avui.  
I més activitats encara, divendres 
hi haurà una taula informativa que 
portarà per nom Dones: d’esquena 
al tabac, respirem a fons! El dia 4 de 
juny, el doctor José Alegre Martín 
oferirà una xerrada sobre L’impac-
te de la fatiga crònica al 2010. I els 
dimarts 8 i 15 de juny, els Safareigs 
de la Baixada de Palau seran l’esce-
nari d’un taller que porta per nom 
Cuina per dones que es volen cuidar 
i no tenen temps. 

La segona escola bressol munici-
pal ja té nom: Colobrers. La futu-
ra segona llar d’infants pública de 
la vila tindrà aquesta denomina-
ció, en honor al torrent i al parc 
de Colobrers, ja que està molt a 
prop d’on s’emplaça l’equipament 
educatiu. Després de presentar el 
nom en junta de govern el passat 
18 d’abril, la Comissió d‘Honors i 
Distincions, formada per un repre-
sentant de cada grup municipal, 
es va reunir el 14 de maig i, havent 
valorat diferents noms i propostes 

 Cristina Domene

La segona escola bressol 
s’anomenarà Colobrers

presentades, van decidir anomenar 
l’escola bressol Colobrers. 

La regidora d’Educació, An-
tònia Pérez, explica que es van pre-
sentar altres propostes “referides a 
noms d’animalons i plantes, però 
la comissió es va posar d’acord, 
que és el que importa”. El nom ara 
ja és oficial, resta però la inaugura-
ció de l’escola, que serà al setembre. 
“El nom ja és oficial però el bateig 
el farem al setembre, junt amb la 
inauguració de l’escola”. Encara 
que no se sap la data exacta, ja que 
la inauguració depèn de les obres, la 
previsió és, afirma la regidora, inici-
ar el curs 2010-2011 al setembre. 

Els infants volen millores 
als patis de les escoles

  Mireia Sans

La Sala de Plens va acollir un nou 
plenari dimecres a la tarda, va ser 
el del Consell d’Infants. Un òrgan 
de representació dels infants de 5è 
i 6è de Castellar que té “l’objectiu 
de representar als infants per-
què puguem expressar les nos-
tres opinions”, va afirmar Carles 
Corbalan, que és el representant 
de l’Emili Carles. Dimecres, doncs, 
va ser el torn de presentar les pro-
postes a les que s’havia arribat a 
l’alcalde. 

Aquest curs, el Consell s’ha 
centrat en els patis de les escoles, 

 Els representants del Consell d’Infants amb l’alcalde i la regidora de participació, Antònia Pérez. || JOSEP GRAELLS

L’alcalde, Ignasi Giménez, ha recollit les demandes del Consell d’Infants

sobre els quals els alumnes han 
fet demandes variades, centra-
des en qüestions com ara els sor-
rals, les taules de ping-pong, però 
també les xarxes a les porteries de 
futbol, a les cistelles de bàsquet i  
també la creació de pistes de vo-
leibol. També s’ha demanat, entre 
d’altres qüestions, fer més altes les 
reixes que separen els centres es-
colars del carrers, perquè, diuen 
els alumnes, se’ls escapen moltes 
pilotes. 

“M’han agradat especial-
ment les propostes on vosaltres, 
els alumnes, participeu de l’ar-
ranjament”,  va destacar l’alcalde 
Ignasi Gimènez. Aquest ha estat el 

cas, per exemple, del Bonavista i la 
Immaculada que van proposar que 
els alumnes i els professors podi-
en pintar les línies dels camps de 
futbol. 

De fet, una de les propostes 
que està més avançada i que po-
dria veure la llum en breu és la 
creació d’un torneig de futbol in-
terescolar. En aquesta línia, els in-
fants han proposat poder celebrar 
aquest torneig al mes de juny, du-
rant les dues setmanes en què les 
escoles de Castellar faran jornada 
intensiva. De moment, els alumnes 
ja han dissenyat els equips mixtos, 
un per cada classe i ara resta es-
collir l’espai. 
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  Cristina Domene

ENTITATS

+ INFO:
Tels. 699 039 207 i 637 514 861
o a www.casinodelraco.cat

Casino del Racó

CASAL D’ESTIU
AMB PISCINA

Associació Juvenil Vilabarrakes AMPA Escola Emili Carles-Tolrà Aula d’Extensió Universitària

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
www.fotolog.com/vilabarrakes

+ INFO:  Tel. 937 143 835
a/e: ampa@emilicarles.net,
         ampaemilicarles@gmail.com

Busquem guanyador! Data límit: 28 
de juny (lliurament al Punt d’Infor-
mació Juvenil, c. Portugal, 2B)

Convocatòria adreçada a totes les 
persones majors de 16 anys. L’ob-
jectiu és seleccionar la imatge que 
haurà d’identificar tots els actes de 
Vilabarrakes 2010.
Consulta les bases del concurs a
www.castellarvalles.cat

Divendres, 4 de juny
Escola Emili Carles-Tolrà  ·  21 h

Amb motiu del 75è aniversari de 
l’Escola, esperem a totes aquelles 
persones que en algun moment de 
les vostres vides heu format part de 
les AMPA del centre. Els i les inte-
ressats podeu trucar a l’escola o en-
viar-nos un correu.

CONCURS DE CARTELL 
I PUBLICITAT DE
VILABARRAKES 2010

TROBADA D’ANTIGUES 
AMPA DE L’ESCOLA

Del 28 de juny al 30 de juliol, i del 
30 d’agost al 3 de setembre

Adreçat a nens i nenes de 4 a 12 anys

Diferents opcions horàries de 9 a 18 
hores, amb possibilitat d’acollida de 
8 a 9 hores.
Inscripcions: Fins al 20 de juny al 
Casino (c. Brutau, 19 - Sant Feliu del 
Racó), de 17 a 21 h.

Padrins Solidaris

•   Batedora de mà
     (minipimer)

Si ens pots ajudar, truca’ns al
telèfon 670 439 769 i passarem a 
recollir-ho al teu domicili.
Moltes gràcies !!

ENS HAN SOL·LICITAT

+ INFO: Passeig, 86, dimecres de
17 a 20 h i dissabtes d’11 a 13 h
A/e. padrinsolidaris@hotmail.com
Web: http://padrinsolidaris.entitats
castellar.cat

NOVES INSCRIPCIONS

Llocs d’inscripció:
Regidoria de Gent Gran: Portugal, 2D

Regidoria de Cultura i Lleure:
Església, s/n

Biblioteca: Sala Boadella, 6

Ateneu (Sala de Petit Format):
Dimarts, 17.45 h

Amb la reforma de l’Auditori, l’Aula 
podrà admetre com a nous socis les per-
sones que estaven en llista d’espera i les 
interessades a participar a les activitats 
de l’Aula i que tinguin més de 18 anys.

+ INFO:  Tel. 937 144 040
Regidories de Gent Gran
i de Cultura i Lleure

Més de seixanta persones 
participen a la Festa del Riu

L’entitat Aires Rocieros Castellarencs va organitzar el passat diumen-
ge una arrossada popular, al recinte firal de l’Espai Tolrà, cuinada pels 
bombers voluntaris. Després del dinar, els assistents van poder gaudir 
amb els balls de Ball de pas, ball espanyol de la mà d’un grup de Dansa 
Parc i cant rociero amb les veus d’Aires Rocieros.  || c.d.

La fira d’abril arriba a la vila el maig

 Els nens van provar si les barques fetes al taller podien navegar en el riu.  || OFicinA 21

J. GRAELLS

FoLKLoRE  |  AIRES RoCIERoS

MEDI AMBIENT  |  LES ARENES

 Bitlles a Santa Quitèria.  || J.GRAELLS

El tradicional repartiment de pa 
de la festa de la patrona de Sant 
Feliu va ser l’acte més multitu-
dinari. També va acollir un bon 
nombre de públic i de partici-
pants la tirada de bitlles catala-
nes a l’antiga escola.  || c.d.

Pa i bitlles per 
Santa Quitèria

RELIGIÓ  |  SANTA QUITÈRIA

L’àrea d’esplai de Les Arenes va 
acollir, una vegada més, la Festa 
del Riu, que enguany ha celebrat 
la vuitena edició. La trobada pre-
tén acostar el riu a la ciutadania, 

i agrair a les escoles i entitats la 
seva col·laboració en el Projecte 
Rius. A les 10 del matí es va ini-
ciar la jornada festiva amb un es-
morzar popular, que donava el tret 
de sortida a les activitats, com per 
exemple, el taller de construcció 
de barques i molins, adreçat als in-

fants, o el recorregut per les fonts 
de l’entorn de les Arenes. 

El regidor de Medi Ambient, 
Aleix Canalís, va ser una de les 
65 persones que es va acostar a 
l’Àrea d’Esplai de les Arenes per 
gaudir de la natura. Assegura que 
la Festa del Riu “ja és una tradi-
ció que, a més, ajuda a recupe-
rar l’espai de Les Arenes com a 
àrea d’esbarjo, que és una de les 
intencions del consistori”.

A Les Arenes, també es van 
atorgar els diplomes a escoles, en-
titats i particulars que han parti-
cipat en el Projecte Rius, recollint 
dades relacionades amb la flora i 
fauna del Ripoll i analitzant la qua-
litat del riu, que sembla que en-
guany es millor gràcies a les abun-
dants pluges.

La cloenda de la festa va ser 
al Centre Excursionista amb una 
conferència a càrrec de Francesc 
Bailón titulada El pas del Nord Oest. 
Un camí cap a la glòria.  
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Estimats clients

Estem de festa, Estem de sort. Amb 
aquest nom van batejar la festa que 
els comerciants de carrer Prat de la 
Riba van fer el passat dissabte, amb 
l’objectiu de reactivar el comerç en 
aquesta zona i compartir una jorna-
da festiva amb els seus clients. Yo-
landa Gutiérrez, de la botiga Visual, 
explica que van decidir organitzar 
la celebració “per impulsar el co-
merç i perquè tenim molt bona re-
lació entre nosaltres, els comerci-
ants, i volíem fer caliu. Ens venia 
de gust sortir al carrer i fer-ho 
amb carinyo per la canalla”. 

Xavier Massip, de la floris-
teria Freèsia, va afegir que “és 

 Els comerciants van aconseguir que la gent sortís al carrer. || J.G.

Els botiguers de Prat de la Riba van sortir al carrer per promocionar-se

un acte per cridar la gent, que 
no ens oblidi, el centre ha que-
dat molt maco, però nosaltres 
seguim estant aquí, a la plaça 
Catalunya”. 

A més de treure les botigues 
al carrer, es van poder fer tallers 
de punts de llibre amb flors o un 
de fotografia digital. També es 
van poder veure exposicions de 
tapets, organitzat per la Tintore-
ria i tastar diferents productes. 
Així, El Bar que “t” pasas va col-
laborar amb una sardinada per a 
tots els veïns que es van apropar, 
i les dues pastisseries, l’Andreví i 
el Forn Viñas, van repartir coca i 
xocolata. L’Escola Dansa Parc va 
oferir un espectacle de dansa. Lula 
Baby va realitzar una passarel·la 
de moda infantil i també  es van 
fer jocs d’aigua i inflables, amb el 
SERNA.  Gofra, tractaments d’ai-
gua, Clusellas Dental i el Museu 
de l’Antoni completen la llista dels 
onze comerciants que van orga-
nitzar la festa i que, a més, van 
sortejar entre els assistents, onze 
regals, un producte o servei per 
cada botiga. 

A més dels centenars de cas-
tellarencs que van passejar pels 
voltants de la plaça Catalunya, no 
van voler faltar a la cita dos dels 
gegants de Castellar, El Sol i La 
Lluna que van ballar pel carrer 
Prat de la Riba. 

Un matí rodó que es pretén  
repetir- l’any vinent.  

  C.D.

Reinventar la cuina

 Les guanyadores amb el regidor de Medi Ambient i la regidora de Cultura. || J.G.  El Sol i La Lluna també van participar

Isabel Caballero ha agafat uns pits 
de pollastre a l’ast sobrants, ceba, 
verdures ho ha sofregit tot i ho ha 
ficat dins d’un pa de pita. El re-
sultat, la recepta Farcit per a pa de 
pita, la proposta que ha guanyat el 
concurs de receptes de cuinar de 
la campanya Escura el Plat i la Ne-
vera. “Em sembla molt bé aques-
ta iniciativa, perquè ara tot va a 
les escombraries i trobo mala-
ment llençar el menjar”. diu la 

Es lliuren els 
premis del concurs 
de receptes amb 
restes d’àpats

  Cristina Domene

guanyadora, que ha aconseguit un 
dinar per a dues persones a La Ta-
verna del Gall. 

L’objectiu del concurs ha 
estat fomentar la prevenció del 
malbaratament alimentari uti-
litzant les sobres dels àpats o 
bé transformant ingredients. 
“Volem conscienciar la gent 
sobre l’aprofitament dels ali-
ments”, va afirmar el regidor de 
Medi Ambient, Aleix Canalís, en 
l’acte de lliurament de premis, 
que va ser el passat dimarts, a la 
Sala de la Capella. Allà també van 
rebre el dos accèssits les recep-
tes Coca de... del que hi hagi a la 
nevera, de Clara Capdevila i Trui-
ta de poma i bacon, de Rosa Maria 
Riera. Ambdues han guanyat el lli-
bre A la cuina tot s’aprofita. Recep-
tes fàcils per reciclar les sobres dels 
àpats, d’Irene Gelpí.  
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Nom del bloc
J.n.S.t. (Jo no sóc trànsfuga)

Adreça del bloc
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com
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Anònim

Any de creació
Juliol 2007

Número d’entrades
137

Temes
L’actualitat relacionada amb l’activi-
tat política de castellar i del regidor 
no adscrit

Darreres entrades
23-m  cinema de ficció a l’auditori 
miquel Pont (19 de maig)
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Embús

Diuen els experts que la clau del futbol és saber ocupar els espais. En el cas 
dels còrners especialment, com demostra aquesta jugada del campionat 
d’autonomies celebrat el cap de setmana passat.  || FOtO: JOSEP GRAELLS
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No més atemptats a la plaça Major

La situació de 
Catalunya

  Joan Pinyot

 Aula Ext.Universitària - Victòria Martí

El programa B de blog que s’emet cada dimarts de 20.30 a 21 h 
a Ràdio castellar entrevista cada setmana un protagonista de la 
blogosfera castellarenca. com que són unes eines molt útils per 
a crear opinió, L’Actual us oferirà cada setmana una petita fitxa 
del blocaire que cada setmana s’entrevisti al programa.

mics:
He vist que a les obres de la plaça Major s’ha actuat 
sobre les escales de pedra calissa de Castellar i les han 
repicat totes de cap a peus. Per mi, sincerament, les 

han destrossat. Us ho diu amb tota la penda del món el besnét del 
picapedrer que les va fer durant la República. La pedra ha d’enve-
llir pel seu natural, i si s’afina per l’ús no passa res. Però per favor, 
no la repiqueu!
Als que teniu responsabilitats municipals o polítiques: Us faria res 
preguntar si aquesta actuació estava prevista? En base a què s’ha 
decidit fer aquesta actuació? Hi ha hagut cap accident que justifi-
qui aquesta actuació?
I sobretot: féu el possible per què no facin el mateix a les escales de 
la Font de la Plaça.
La plaça Major, les escales, la Font, els gerros han estat tota la vida 
oblidats pel que fa a neteja i cura d’aquests indrets tan caracterís-
tics. Més ben dit. Feia més goig i estava mil vegades més neta la 
Plaça i la Font en època de dictadura que en la tan estimada i patri-
òtica democràcia.
La Font de la Plaça Major fa anys que fa pena: bruta, pintades, 
merda, brutícia, pixats, terra a les priques , tot el que vulgueu... Un 
fàstic.
I ara que es decideixen a posar la plaça al dia i tallen arbres i es-
capcen per tot arreu, si us plau, que no ens facin malbé les escales 
d’aquesta font. No deixem fer a les males mans.  Que no repeteixin 
l’actuació a aquest indret, si us plau.

És un espai obert 
on es publicaran els 
discursos i declara-
cions que ens envieu 
del nostre amfitrió, 
regidor no adscrit.

El dimarts de la setmana passada, 

Júnior B de bàsquet

 Nacho Puente

M’agradaria felicitar als meus com-
panys del júnior B masculí per la 
magnífica temporada realitzada, ja 
que aquests últims partits que estan 
jugant ja són un premi pel treball re-
alitzat que els ha conduït fins a les fi-
nals a 4 (Final Four) del campionat 
júnior preferent de 1er any. També 
estic, i parlo en nom de l’equip com 
a capità, molt orgullós de l’afició ja 
que ens ha seguit allà on calia que 
juguéssim, des de l’equip tècnic, 
pares i mares, companys del club, 
de l’institut, del casal, amics, o gent 
que simplement els hi agrada com 
juguem. Alguns han arribat a tenyir 
les grades contràries amb els colors 
del club, i a ensordir l’afició rival. 
Sense el seu suport no estaríem on 
estem. Aquesta setmana esperem 
fer un bon paper davant d’aquells a 
qui els agrada el bàsquet i Catalunya 
ja que ens hi juguem estar entre els 
quatre primers llocs. PD: Les tres 
C, pels meus companys.

Les noves tecnologies provocat 
que no hi hagi ni temps ni espai 
definit a l’hora d’ubicar la genera-
ció de guanys, perquè les empre-
ses poden dirigir des de qualsevol 
lloc, a tot el món.
La llibertat de finançament permet 
poder donar ordres al mercat bor-
sari que vulgui, per a realitzar nego-
cis. La globalització, és unificar les 
activitats i els objectius a tot arreu.  
Però, davant d’aquest fenomen, les 
regions reclamen la seva persona-
litat i el seu individualisme, esdeve-
nint el que se’n diu regionalització.  
Per al conjunt d’Espanya, la implan-
tació de l’Estat de les Autonomies 
i l’entrada a la Unió Europea, han 
estat els dos factors polítics que han 
comportat una sèrie d’importants 
plans i polítiques de desenvolupa-
ment regional. Barcelona ha esde-
vingut una ciutat que desperta l’in-
terès de molts visitants (el turisme 
hi genera 20 milions d’euros diaris), 
però un explotació exagerada en els 
preus dels serveis podria matar la 
gallina dels ous d’or.  
Catalunya ha estat sempre una 
contribuïdora neta al Fons de 
Compensació Interterritorial 
entre les diverses comunitats au-
tònomes, a través del qual s’ha 
procedit a un repartiment soli-
dari de la riquesa recaptada mit-
jançant els impostos, tot i que, ha 
estat perjudicada pel desequili-
brat tracte que ha rebut. Cal tenir 
en compte que l’any 2009 per cada 
10 persones que treballaven, n’hi 
havia 4,7 inactives i l’any 2049, 
s’espera que, per cada 10 persones 
que treballin, 9 seran dependents. 
Esperem que les innovacions en 
tots els camps, puguin aportar so-
lucions per a resoldre aquests pro-
blemes que, en un futur immediat, 
ens afectaran, en major o menor 
grau, a tots plegats.

la professora Pilar Benejam, doctora 
en pedagogia i llicenciada en Geografia 
i Història per la Universitat de Barce-
lona, va exposar la conferència sobre 
la situació a Catalunya en el conjunt de 
les Comunitats Autònomes de l’Estat 
Espanyol i la Unió Europea.  

Estació de busos 
de Sabadell

Agraïment

 Francisco Cuevas

 Montse Da Silva

Algunas cuestiones que me rondan 
últimamente por la mente sobre la 
estación de autobuses de Sabadell: 
El horario que hay en el andén 9, la 
pegatina informativa sobre los ho-
rarios de la línea c3, que hay pega-
da en el “palo”… es errónea, esta 
desactualizada, que lo arreglen. 
¿Por qué la gente tiende a romper 
precisamente los adhesivos infor-
mativos de los horarios de las líne-
as de autobús? ¿Cuándo pondrán 
en funcionamiento el panel infor-
mativo que lleva ya años en la es-
tación de autobuses? ¿Está para 
hacer bonito?

Els Aires Rocieros Castellarencs vol 
agrair la presència de l’alcalde, Igna-
si Giménez i les regidores de Cultu-
ra, Pepa Martínez, i Gent Gran, Glò-
ria Massagué, en l’arrossada popular i 
la festa rociera que la nostra entitat va 

celebrar diumenge . També volem 
agrair al públic assistent, entitats  i 
als Bombers el seu suport.

FE D’ERRADES

- A la notícia sobre la trobada Can-
tem publicada a L’ACTUAL 105  
es deia per error que els alumnes 
eren de 5è i 6è quan en realitat són 
alumnes de 3r i 4t. Les escoles que 
participen al projecte no són totes 
les de la vila, tan sols aquelles que 
formen part del Grup de treball 
de Música de la zona educativa: 
Bonavista, Emili Carles Tolrà, La 
Immaculada, Mestre Pla, Sant Es-
teve de Castellar del Vallès i Can 
Sorts de Sentmenat i Roser Cap-
devila de Polinyà. 

- En el mateix número, a la notícia 
sobre l’English day, s’afirmava per 
error que de cara l’any que ve s’esta-
va estudiant la possibilitat d’ampli-
ar el nombre d’alumnes amb els de 
secundària. En realitat, el que s’es-
tà estudiant és fer l’activitat amb els 
alumnes de 3r i 4rt de primària.

oPINIÓ
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El sector industrial, 
la base del futur

o fa pas massa, el 
món de la salut men-
tal era un món des-
conegut per a mi. 

Sí, en sents a parlar per les 
notícies, llegeixes algun arti-
cle en els diaris, comentaris 
que et fa la gent, ....i entremig 
de tota aquesta informació, et 
surt aquella paraula tant llarga 
i que fa tanta por: “Esquizofrè-
nia”. Ostres! Això si que deu ser 
perillós! Llavors et sents afortu-
nat de no conèixer a ningú amb 
aquesta malaltia.  
Però ves per on, les casualitats 
de la vida m’han dut a treballar 
amb aquestes persones que pa-
teixen una malaltia mental. El 
primer gran XOC quan entres 
en aquest món, és el saber que 
la gran majoria de la població 
mundial al llarg de la seva vida 
patirà algun tipus de malaltia 
mental (depressió, trastorns de 
l’alimentació, dependències...). 
I és llavors quan tens la neces-
sitat de documentar-te i desco-
breixes que una malaltia mental 

no només és aquella paraula tan 
llarga i que pot tenir un efecte 
negatiu en les persones: sentir 
por, ansietat o rebuig cap aquest 
col·lectiu. Qui no ha patit mai un 
estat depressiu, o d’ansietat? 
Després de tot això encara en 
som capaços de seguir etique-
tant de forma negativa i me-

nyspreable a aquestes persones 
malaltes? Deixem-nos d’estig-
mes, sabem que tot allò que ex-
pressem i comuniquem influeix 
molt directament  en la manera 
com percebem la societat. 

* Membre Comissió de

Salut Emocional

  Montse Badia *

 Joan Creus *

N

D

QUINA MINA DE PRoPINA

PLAÇA MAJoR

   Seb (Joso Sabadell)

ivendres passat Caste-
llar va ser un dels 40 mu-
nicipis catalans presents 
a la jornada “La base del 

futur” a Madrid, representats pel nos-
tre Alcalde, Sr. Ignasi Giménez i jo ma-
teix com a Regidor de l’àrea.
L’acte, promogut per la Federació Ca-
talana de Municipis, va ser una molt 
bona oportunitat per posicionar da-
vant de més de 100 representants del 
sector econòmic-empresarial espa-

nyol els nostres Polígons d’Activitat 
Econòmica, i avançar l’oferta de sòl 
industrial disponible que hi haurà a 
Can Bages el proper any.
La presència del Ministre Corba- 
cho, així com dels agents socials 
més representatius de casa nostra, 
va servir per constatar l’empenta 
del sector industrial català, base 
històrica de la prosperitat del nos-
tre territori.
El Dr. Joan Trullén, exsecretari ge-
neral d’Indústria i Comerç, actual-
ment Director de l’Institut d’Estudis 
Regionals i Metropolitans, va realit-
zar un magnífic anàlisi de la situació 
del nostre país, apuntant que Cata-
lunya és una de les economies eu-
ropees amb més teixit industrial. 
Amb un percentatge d’exportació 
del 90% de béns manufacturats.
L’aposta doncs, és clara, i des de 
l’equip de govern, recolzarem totes 
les iniciatives de promoció i de dina-
mització de l’activitat industrial. 
Una prova més d’aquest posiciona-
ment és l’organització al Centre de 
Serveis, ahir mateix, de la ‘II Troba-
da d’Associacionisme Empresarial 
de Polígons. Experiències per crear 
i créixer.’ amb la participació de re-
presentants d’Associacions d’em-
presaris i empresàries de tot Ca-
talunya, d’Astúries i de Biscaia, així 
com del Director de la Unió de Po-
lígons de Catalunya i responsables 
polítics de tot el territori. Les bases 
d’una etapa prospera es creen en les 
situacions de dificultat  
* Regidor de Promoció Econòmica

Responsabilitat= 
demagògia?

 L’Altraveu

a irregularitat amb 
la que va suspendre’s 
el ple del mes d’abril 
va fer que en la ses-

sió ordinària d’aquest mes, L’Al-
traveu presentés dues mocions 
al respecte. Totes dues encara-
des a reivindicar la importància 
i la transparència del que és el 
màxim òrgan de representació 

L

dels grups polítics municipals. 
El mes passat, l’equip de govern 
va decidir la suspensió de la 
sessió plenària  unilateralment, 
sense consultar els portaveus 
de cada partit, al·legant que no 
hi havia propostes a presentar. 
Però, què passa amb les propos-
tes de l’oposició? Són menys im-
portants? Qui hi ha representat 
a cada plenari, només l’equip de 
govern? És ell qui decideix què 
s’ha de fer i què no? Què en diu 
el Secretari? En relació a això, 
L’Altraveu demanà una aplicació 
rigorosa del ROM, canviant-lo si 
s’esqueia per evitar que irregu-
laritats com aquesta tornessin 

a succeir. L’alcalde va dir, evi-
dentment, el que ja sabíem, que 
fa ús de les seves facultats per 
convocar/desconvocar el ple al 
seu criteri. Només ERC va vo-
tar-hi a favor, tot i la indignació 
que havia mostrat el grup con-
vergent anteriorment.
La segona moció feia referèn-
cia a les retribucions del mes 
d’abril de cada regidor. Per part 
de la nostra agrupació demanà-
vem que com a conseqüència de 
la suspensió del ple i com a mos-
tra de responsabilitat envers la 
ciutadania, es renunciés a l’as-
signació corresponent i es de-
duís la quantitat corresponent 

La gran majoria de la 
població mundial al 
llarg de la seva vida 
patirà algun tipus 
de malaltia mental

  Equilibri precari. || JOAn mundEt

al sou dels regidors amb res-
ponsabilitat. Més que un debat 
tècnic encapçalat per l’alcalde 
i que ens titllava de demagogs, 
L’Altraveu buscava la visibilit-
zació d’un gest ètic que tampoc 
va obtenir-hi cap vot favorable. 
Govern i oposició s’acolliren a la 
complexitat d’executar aquesta 
acció, fet que demostra com de 
diferent és la nostra concepció 
de servei al municipi perquè tot 
i la possible dificultat tècnica, 
tampoc va construir-se cap pont 
de diàleg al respecte per fer-ho 
possible. Una vegada més torna 
a posar-se sobre la taula que de 
vegades voler és poder. 

Salut emocional?

Albert Sánchez Piñol
Escriptor

El joc, per innocent que sigui, posa al descobert igualtats i afinitats
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Pati d’escola

Concentració de 
catalans a l’ONU per 

l’autodeterminació

 Montse Gatell *

 Castellar Decideix

omencem a estar acos-
tumats a aquesta espè-
cie de muntanya russa 
que és la política esta-

tal des de fa ja massa mesos. Una 
muntanya russa o una mar de fons 
que provoca onades imprevisibles i 
que afecta per extensió la política 
autonòmica i la política municipal. 
És a dir, que afecta la nostra vida 
com a ciutadans i ho fa de ple.
Ens sembla de vegades que serem 

l dissabte 8 de maig es 
va realitzar una mani-
festació a la plaça de les 
Nacions, a Ginebra, per 

tal de reivindicar els drets nacio-

C

E

incapaços de copsar la importància 
de tot el que passa, que potser no en 
sabem prou com per entendre les 
decisions que es prenen, les bata-
lles que es duen a terme vergonyo-
sament al Senat i al Congrés dels 
Diputats a Madrid, que no podrem 
discernir qui té raó. L’actitud de 
molts polítics del país no ens ajuda. 
I les decisions erràtiques d’alguns 
d’ells, tampoc. Però sí que en som 
capaços, sobretot si fem l’esforç de 
traslladar a la nostra vida quotidi-
ana els efectes de les decisions que 
es prenen a les altes esferes del país 
i de l’estat espanyol.
Fa uns dies, aquesta mateixa set-
mana, el president del Govern Es-

panyol, Sr. Rodríguez Zapatero, 
va decidir llançar a l’aire una altra 
de les seves propostes isolades per 
combatre els moments de crisi que 
estem patint: va decidir que a partir 
d’aquest dimarts passat els ajunta-
ments no podrien demanar crèdits. 
Més enllà de si aquesta mesura pot 
incidir o no en l’economia de tot l’es-
tat, pensem un moment en els ajun-
taments. Fem un símil: hi ha molts 
dels lectors d’aquest article que 
hagin comprat un habitatge sense 
demanar un crèdit? Segurament 
no. Així mateix els ajuntaments. 
Els ajuntaments demanen crèdits i 
s’endeuten dins de la llei per a poder 
donar els serveis que la ciutadania 

necessita i per poder fer inversi-
ons, construir teatres, pavellons, 
llars d’infants, arranjar places, car-
rers, voreres, mantenir l’enllume-
nat, el clavegueram, etc. A aquesta 
situació hi hem d’afegir els proble-
mes gravíssims que tenen els ajun-
taments catalans per al seu finança-
ment: el finançament just no arriba 
perquè el finançament de Catalunya 
és injust i deficitari. La Generalitat 
de Catalunya no pot assumir i de-
senvolupar totes les seves atribuci-
ons perquè no té diners. Els ajunta-
ments han d’assumir competències 
que no els són pròpies amb els di-
ners propis, la qual cosa empitjora 
encara més les seves arques. 

L’ajuntament de Castellar, com 
tots, pateix. I més que patirà amb 
l’aplicació de les polítiques erràti-
ques i populistes del govern Zapa-
tero. De moment, al ple d’aquesta 
setmana vam aprovar ampliar el 
CAP i pagar-lo nosaltres, de mo-
ment, ja que la Generalitat no té di-
ners. Com ho farem? Com ho paga-
rem si no tenim els diners (perquè 
no ho havíem de fer nosaltres) i no 
els podem demanar al banc? 
I mentrestant, anem distraient 
l’atenció amb rabietes polítiques, 
investigacions i acusacions de pati 
d’escola.. 

* Portaveu de CiU

nals de Catalunya i d’internacio-
nalitzar el conflicte pacífic entre 
Catalunya i Espanya, seguint en 
la línia de la manifestació del 7 de 
març l’any passat a Brussel·les 
perquè se’ns reconegui el dret a 
l’autodeterminació.
Un representant del Centre Inter-
nacional Escarré per a les Minori-
es Ètniques (CIEMEN), en repre-
sentació de la Plataforma Deumil.
cat i de quasi un centenar d’enti-
tats independentistes més va lliu-
rar la mateixa setmana a Ginebra 

al president del Consell de Drets 
Humans de l’ONU, l’ambaixador 
belga Alex van Meeuwen, un Ma-
nifest espressant al Consell “l’in-
alienable dret d’autodeterminació 
de Catalunya” per esdevenir “un 
Estat al sí de la UE i l’ONU”. L’am-
baixador va lliurar aleshores a la 
resta d’ambaixadors una còpia del 
manifest.
Les dates escollides per les pla-
taformes no ha estat casualitat. 
En aquests dies, el Consell dels 
Drets Humans està examinant 

precisament com s’apliquen els 
drets humans a Espanya, segons 
la normativa de l’Examen Periòdic 
Universal. El Consell fa tres sessi-
ons a l’any i analitza un país dife-
rent cada vegada.
Durant l’acte celebrat davant 
l’ONU es va llegir el Manifest lliu-
rat al Consell dels Drets Humans, 
en anglès i català. Va ser un acte 
reivindicatiu on va parlar l’Enric 
Canela, portaveu de Deumil.cat, 
Victor Terradellas, de la Plata-
forma per la Sobirania de CDC; 

Carles Móra. alcalde d’Arenys 
de Munt, i l’Anna Arqué, respon-
sable internacional de la Coordi-
nadora Nacional per la Consulta 
sobre la independència. També va 
ser un acte lúdic i festiu, amb ge-
gants, sardanes i concert musical. 
Cal afegir la participació d’un bon 
grup de castellarencs que, des de 
diferents mitjans de transport van 
portar la seva il·lusió per fer que 
tiri endavant el canvi cap a la in-
dependència d’aquesta Catalunya 
tan maltractada. 

EL TAULER

SERVEI DE
SALA D’ESTUDI

AJUTS PER A
LLIBRES DE TEXT I 
MATERIAL
ESCOLAR

AJUTS
ESCOLARITZACIÓ 
ESCOLES BRESSOL

SUBVENCIÓ PER A 
FAMÍLIES AMB
INFANTS
DE 0 A 3 ANYS

Del 3 de maig al 22 de juny

Biblioteca Municipal
Antoni Tort

de dilluns a divendres,
de 21 a 1 h.

dissabtes, de 17 a 21 h.

vine a la Biblioteca a preparar 
els exàmems de final de curs!

L’Ajuntament atorga aquests 
ajuts, de 100 €/infant, a favor 
de nens i nenes en escolarització 
obligatòria de famílies amb mem-
bres en situació d’atur. 

data límit per sol·licitar els ajuts: 
30 de juny de 2010.

consulteu al web municipal els re-
quisits necessaris per dur a terme 
la sol·licitud.

El departament d’Educació de 
la Generalitat ofereix ajuts per a 
l’escolarització d’infants de 0 a 
3 anys en escoles bressol muni-
cipals durant el curs 2010-2011. 

data límit per sol·licitar els ajuts: 

Primer termini: del 7 de juny 
al 3 de setembre de 2010.

Segon termini: de l’1 a l’11 de 
març de 2011.

consulteu al web municipal els 
requisits necessaris per dur a 
terme la sol·licitud.

La poden sol·licitar totes les fa-
mílies residents a castellar del 
vallès amb infants de 0 a 3 anys 
escolaritzats en llars d’infants, 
independentment de la llar d’in-
fants escollida i del nivell d’ingres-
sos de la unitat familiar. L’import 
de l’ajut és de 100 euros. 

data límit per sol·licitar la subven-
ció: 30 de novembre de 2010.

consulteu al web municipal tota la 
informació relacionada.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
Tel. 937 144 735

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

NOVES TARIFES 
DE REPARTIMENT 
DE BUTÀ 

Repartiment:
dilluns i dijous a tota la població, 
dissabte a les urbanitzacions.

Preus: Butà 12,50 kg:
 11,68 euros
 Propà 11 kg:
 10,28 euros
 Propà 35 kg:
 50,10 euros
 Carretilla K120:
 16,45 euros

Horari d’atenció: de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h i de 16 a 
18.30 h (fins al 31 de maig).
de l’1 de juny al 31 de setembre, 
de 8 a 1 5 h

+ INFO:
Telèfon de comandes, 937 751 887
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 Jordi Mas

La zona esportiva de la Vall d’He-
bron decidirà si es fa realitat una 
de les gestes esportives més grans 
dels darrers anys de la Unió Es-
portiva Castellar. L’equip de Ter-
cera Territorial va fer la feina a 
casa en el partit d’anada de la pro-
moció d’ascens a Segona. El resul-
tat de 3 a 1 deixa un ampli marge 
per a la tornada al camp de l’Al-
binense, aquest diumenge a les 12 
del migdia.

L’equip de Dani Martos va 
sortir a mossegar en el primer 
partit. Com en l’enfrontament que 
decidia el segon lloc de grup con-

 Els jugadors de la Unió Esportiva Castellar celebren el segon gol del partit, marcat de penal per Toni Sánchez.  || JOSEP GRAELLS

tra el Matadepera, el Pepín Valls 
en tota la seva essència va tornar a 
respondre. Més de 300 persones a 
les graderies. No hi faltava ningú: 
els seguidors incondicionals, els 
familiars i un camp de futbol que 
va presentar, de llarg, la millor en-
trada i el millor ambient de la tem-
porada.

Per assaborir l’èxit es va 
haver de passar pel pànic, quan 
una confusió entre la defensa 
i el porter castellarenc va aca-
bar obrint el marcador per als 
visitants en el minut 13 de par-
tit. L’eliminatòria es posava coll 
amunt. Feia falta una reacció rà-
pida i aquesta va venir de la mà de 
Toni Sánchez, que va trobar forat 

pel mig i va batre el porter visi-
tant amb un xut creuat. L’empat 
a un gol al descans ho deixava tot 
obert per a la segona part. “Va ser 
molt important el suport de l’afi-
ció, que no van parar d’animar 
durant tot el partit”, explicava 
el tècnic Dani Martos. “Som una 
pinya. Els jugadors, els famili-
ars, tots els aficionats ... som un 
i això ens fa més forts”. En volan-
des els castellarencs van acabar 
de capgirar el marcador al segon 
temps. Primer Toni Sánchez, de 
penal, i després Antonio a la sorti-
da d’un còrner van aconseguir una 
renda que no és ni molt menys su-
ficient per encarar amb tranquil-
litat el partit de tornada, però sí 

La UE aconsegueix els 
punts per salvar-se

La unió Esportiva castellar de Pri-
mera territorial va aconseguir diu-
menge els punts que necessitava 
per salvar definitivament la cate-

goria. Els castellarencs es van im-
posar al camp del Josep maria 
Gené per 0 a 1 i sumen 45 punts. 
Ara tenen tres punts de marge res-
pecte el setè per la cua, una distàn-
cia suficient que ja no els fa depen-
dre dels descensos compensats.

Emili Carles i El Casal es 
juguen la lliga d’escacs

Amb 19,5 punts al capdavant de 
la classificació, l’Emili carles i El 
casal es juguen en la darrera jor-
nada de lliga el primer lloc del 

campionat Escolar d’Escacs. El 
casal jugarà contra el Joan Blan-
quer i l’Emili carles ho farà contra 
El casal B. Els partits de la jornada 
final començaran a les 10 del matí 
al local social del club d’Escacs 
castellar al carrer Barcelona.

Últim tren 
a Segona
El segon equip de la Unió Esportiva Castellar 

encarrila la promoció d’ascens a Segona amb 

un 3-1 a casa i s’ho jugarà tot aquest diumenge

que dóna moltes possibilitats als 
castellarencs d’aconseguir aquest 
diumenge el preuat ascens a Sego-
na Territorial.

diumenge a barcelona || El partit 
definitiu es jugarà aquest diumen-
ge a les 12 a la zona esportiva de 
la Vall d’Hebron de Barcelona. El 
tècnic Martos no podrà disposar 
de Xavi Hernández, expulsat amb 
vermella directa, però tindrà la 
resta de l’equip disponible per vi-
atjar. Per al desplaçament, la Unió 
Esportiva Castellar ha posat a dis-
posició dels aficionats un autocar 
que sortirà des del Pepín Valls cap 
a Barcelona a dos quarts de deu 
del matí.  

0 - 1, (min. 13) s’avança l’Albinen-
se en aprofitar-se d’una errada de 
la defensa del castellar.

1 - 1, toni Sánchez (min. 26), en 
una jugada personal que resol per 
baix amb un xut creuat.

2 - 1, toni Sánchez (min. 52), de 
penal a la dreta del porter després 
que l’àrbitre ordenés repetir el llan-
çament.

3 - 1, Antonio (minut 74), estableix 
el resultat definitiu al rematar de 
cap un llançament de còrner.

UE Castellar 3
Albinense 1
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A excepció de l’Athlètic 04, que en-
cara té dues jornades per acabar 
la competició a Preferent Catala-
na, la resta d’equips de sènior de 
futbol sala ha acabat la competi-
ció. No hi ha hagut ensurts. L’únic 
que ha hagut de patir és el filial del 
Futbol Sala Castellar, que es juga-
va dissabte a casa contra l’Inter 
Sentmenat la permanència a Se-
gona Catalana.

Els castellarencs van empa-
tar a tres contra l’Inter Sentmenat 
en l’últma jornada de lliga al pave-
lló Joaquim Blume, un empat que 
no era suficient i s’havia de com-

  Jordi Mas

Sense ensurts
Les lligues de futbol sala s’acaben i el sènior B del Futbol Sala Castellar 
manté la categoria després d’empatar a casa amb l’Inter Sentmenat

binar amb una derrota del Sansur 
per assolir la salvació. Així va ser, 
el penúltim classificat va perdre a 
la pista del Palau i el Futbol Sala 
Castellar no s’ha mogut de l’ante-
penúltima posició, que dóna lloc a 
la permanència.

Un descens hagués condem-
nat el Futbol Sala Castellar B a 
Tercera Divisió, on es troben l’Ath-
lètic 04 B i l’Atlètic Almendra. Els 
groc-i-negres han guanyat la par-
tida en el primer any junts al grup 
6. L’Athlètic ha finalitzat la lliga en 
cinquè lloc després d’una bona se-
gona volta mentre que l’Almendra 
s’ha quedat a la vuitena posició en 
el primer any de l’equip en compe-
tició federada.

36 atletes castellarencs entre les 
categories benjamí, aleví, infan-
til i cadet han obtingut la clas-
sificació per als Campionats de 
Catalunya que es disputaran 
properament. Els corredors del 
Club Atlètic Castellar demos-
tren així el bon nivell de l’atle-
tisme de la vila.

A Terrassa es van fer les 
proves per a benjamins i cadets. 
Aina Muñoz en marxa, Aina Do-
mingo i Pol Garcia en 60 metres 
i Blas Poveda als 1000 metres 
van passar a la final benjamí; 
els cadets també van tenir bones 
actuacions, entre les quals Ger-
man Escolano va ser tercer als 

  Redacció
600 metres i Mireia Bella en salt 
d’alçada.

A les pistes d’atletisme de 
Calella de Mar la infantil del Club 
Atlètic Castellar Glòria Timone-
da va passar a la final establint en 
80 metres tanques la cinquena mi-
llor marca catalana, mentre que 
també estaran a les finals de Cata-
lunya atletes com Manel Rusiñol i 
Jordi Torrents. En categoria aleví 
Dani Cabello, Álvar de la Torre i 
Èric del Pino van passar a la final 
mentre que també van accedir-hi 
cinc noies.

Els Campionats de Catalunya 
per a les categories benjamí, aleví 
i infantil es faran el 12 de juny al 
Prat de Llobregat mentre que els 
cadet competiran a Vic el 19 del 
mateix mes. 

ATLETISMEFUTBoL SALA

final amb victòria || A Primera 
Catalana el Futbol Sala Castellar 
ha pogut finalitzar la temporada 
amb victòria després d’una ratxa 
negativa de resultats. Els homes 
de Manolo Maceiras es van desfer 
del Can Cuyàs per 12 a 8 de mane-
ra que acaben la lliga en setè lloc 
amb 38 punts.

El Castellar tenia com a ob-
jectiu pujar però ja van acomia-
dar-se de tota opció a ascendir a 
Preferent cap a meitat de tempo-
rada. La segona volta ha estat més 
aviat de tràmit. Cinc derrotes se-
guides en les últimes jornades de 
lliga han demostrat que l’equip ja 
està pensant més en un altre in-
tent a partir del setembre. 

36 classificats per a 
les finals catalanes

  La castellarenca Aina Domingo a la prova de salt d’alçada. || cEdidA

  Els dos equips del Futbol Sala Castellar, el filial de l’Athlètic 04 i l’Atlètic Almendra han acabat la lliga. || JOSEP GRAELLS
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ÀREA PoLIESPoRTIVA

Doble doblet de la T3

Els pilots de l’Escuderia T3 de 
Castellar del Vallès van doblar èxit 
i podis aquest cap de setmana. A 
la primera prova de la tempora-
da de l’Autocros Social de Caste-
llbisbal quatre pilots castellarencs 
van brillar amb molt bons resul-
tats: doblet a la categoria petita i 
a la gran.

Primer va ser a la categoria 
petita. El Citroën Saxo de Quico 
Pèlachs i el Citroën Visa de Lluís 
Romeu van ser els vehicles domi-
nadors de la seva prova. Sortien a 
la primera fila de la graella de sor-
tida i van poder mantenir les po-
sicions capdavanteres fins al final 
després de diversos tocs i avan-
çaments durant la cursa: Lluís 
Romeu va guanyar la cursa seguit 
de Quico Pèlachs, que va comple-
tar el primer èxit del dia.

  Pilots de l’Escuderia T3 exhibeixen els trofeus aconseguits. || cEdidA

Lluís Romeu i Quico Pèlachs i Francesc Domènech i Jordi Sans fan primer i segon

El júnior B es classifica per a la final a 4

El júnior B del Club Bàsquet Cas-
tellar disputarà aquest cap de set-
mana la final a 4 de la categoria 
júnior de primer any. Els castella-
rencs, entrenats per José Fernán-
dez, van doblegar en l’eliminatò-

L’altre doblet de l’Escuderia 
T3 va arribar a la categoria gran 
de 2000cc., amb un domini acla-
parador de Francesc Domènech, 
vencedor de la prova, i Jordi Sans, 

segon classificat que estrenava el 
seu Opel Corsa aquesta tempora-
da. Un bon final que fa que els pi-
lots de Castellar comencin la com-
petició immillorablement. 

ria d’accés al SESE de Barcelona. 
Havien guanyat d’11 punts en el 
primer partit i van caure de nou 
punts diferència (79-70). En semi-
finals s’enfrontaran al Maristes 
Ademar de Badalona. 

Tirada de bitlles 
per a nens els 
dies 5 i 11 de juny

Derbi entre dos 
equips a les finals

El Club de Bitlles Castellar or-
ganitza per als matins dels dis-
sabte 5 i 12 de juny una tirada 
de bitlles per als més petits. 
A partir de les 11 del matí tots 
els nens i nenes interessats en 
prova aquest esport ho podran 
fer a l’Espai Tolrà. Aquestes ti-
rades seran abans que es fina-
litzi la Lliga Social de Bitlles de 
l’entitat, que clourà amb l’últi-
ma jornada de competició el diu-
menge 13 de juny, també a l’Es-
pai Tolrà. 

Els dos equips d’iniciació de 
l’Hoquei Club Castellar van en-
frontar-se a les finals de la Copa 
Barcelona. Els equips castella-
rencs es jugaven la cinquena 
plaça del torneig, que es va em-
portar l’iniciació B al vèncer per 
1 a 3. D’altra banda, el juvenil A 
i l’infantil han quedat eliminats 
de la Copa Barcelona. Els dos 
equips van caure en les elimi-
natòries prèvies a la final a vuit 
de la competició, de manera que 
no han pogut accedir a les fases 
finals. 

FUTBoL   Després de l’èxit organitzatiu del Campionat d’Espanya 
per Autonomies sub16 que es va fer el passat cap de setmana al Pepín 
Valls, la UE Castellar ja treballa per tornar a acollir un torneig de ca-
racterístiques semblants. La FCF ha quedat encantada i el Castellar 
vol un altre torneig per al 2011, any del centenari de l’entitat.

JOSEP GRAELLS

El millor futbol base podria tornar el 2011

BÀSQUET  |  ToRNEIG

FUTBoL  |  CAMPIoNAT PER AUToNoMIES

MoToR  |  AUToCRoS DE CASTELLBISBAL

BITLLES CATALANES HoQUEI  |  CoPA BARCELoNA



ESPoRTS

16 dEL 28 dE mAiG AL 3 dE Juny dE 2010· cAStELLAR dEL vALLèS

DEL 28 DE MAIG AL 4 DE JUNY

BÀSQUET (cB castellar)

DISSABTE 29 de maig

Pavelló Puigverd
09:00   vilassar mar - Preinfantil msc.
09:00   vilassar de mar - mini A masc.
10:45   castellbisbal - infantil A masc.
12:00   Prat - infantil B masc.
12:00   Parets - cadet A masc.
12:30   cn Sabadell - cadet fem.

DIUMENGE 30 de maig

Espai Tolrà
12:00   cadet B masc. – Fuster
10:30   mini B masc. – Escola Pia
09:00   mini fem. – Busk’m Artes

AGENDA

Júnior - Parets 0 - 1
Lliçà d’Amunt - San Lorenzo 1 - 3
Les Franqueses - Juventud 25S 1 - 1
can trias - Sant cugat 1 - 0
taradell - Avià 3 - 1
Barberà - can Boada 2 - 1
Berga - La Garriga 3 - 2
Puigreig - Gironella 1 - 0
Josep M. Gené - UE Castellar 0 - 1

PRIMERA TERRITORIAL · Grup iv Jor. 33

Gironella
Avià
San Lorenzo
Les Franqueses
Júnior
Puigreig
can trias
Parets
UE Castellar
taradell
Lliçà d’Amunt
Joventut 25S
can Boada
Sant cugat
La Garriga
Josep m. Gené
Berga 
Barberà

72
63
63
53
51
50
47
47
45
43
43
42
40
40
39
35
34
23

33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33

22
19
18
16
14
15
14
13
13
13
11
11
12
11
10

9
9
6

6
6
9
5
9
5
5
8
6
4

10
9
4
7
9
8
7
5

5
8
6

12
10
13
14
12
14
16
12
13
17
15
14
16
17
22

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBoL HoQUEI PATINS FUTBoL SALA

JUVENIL A · copa Federació, eliminatòria
Hc castellar - vic 2 - 5
vic - Juvenil A 4 - 5
eliminat
INFANTIL · copa Federació, eliminatòria
Olot - Hc castellar 7 - 6
Hc castellar - Olot 1 - 4
eliminat
INICIACIÓ A · ct. Barcelona, eliminatòria
vilanova - Hc castellar 2 - 2
igualada - Hc castellar 2 - 2
Hc castellar - vilassar 1 - 3
Hc castellar - iniciació B 1 - 3
6è classificat
INICIACIÓ B · ct. Barcelona, eliminatòria
Santa Perpètua - Hc castellar 2 - 2
iniciació B - Hc Sentmenat 2 - 3
masquefa - iniciació B 0 - 3
iniciació A - Hc castellar 1 - 3
5è classificat

VETERANS · Lliga
uE castellar - Santa Eulàlia 4 - 4
CASTELLAR B · Promoció ascens 2a t.
uE castellar - Albinense 3 - 1
partit d’anada
ALEVÍ A · Primera, grup 9
La Planada - uE castellar 4 - 2
10è classificat
BENJAMÍ BLANC · Primera, grup 6
uE castellar - cabrera de mar 7 - 0
6è classificat

Cornellà - Athlètic 12 - 4
Penya Esplugues - Xarxa 3 - 4
Guadiana - castelldefels 2 - 6
Sant Just - Pla Llobregat 6 - 2
Ripollet - Sang culé 8 - 3
Sporting Prat - Alheña 4 - 2
Llagostense - cervelló 4 - 3

PREFERENT CATALANA, g.3 · Jornada 26

centre Sanfeliu
Ripollet
Sporting Prat
Sant Just
Alheña
cornellà
Penya Esplugues
cervelló
unió Llagostense
Sang culé
Xarxa
Athlètic 04
Pla Llobregat
castelldefels 
Guadiana 
Santa Perpètua

60
58
42
41
40
39
36
35
34
34
32
28
26
26
23
14

26
26
24
26
25
26
26
26
25
26
26
25
25
26
26
26

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

17
17
11
12
11
10
10
10
10

9
9
7
7
8
7
3

9
7
9
5
7
9
6
5
4
7
5
7
5
2
2
5

0
2
4
9
7
7

10
11
11
10
12
11
13
16
17
18

ATHLÈTIC 04 CASTELLAR

SÈNIOR B · Segona divisió, grup 2
FS castellar - inter Sentmenat 3 - 3
11è classificat
JUVENIL A · Segona divisió, grup 2
FS castellar descansa
5è classificat
JUVENIL B · tercera divisió, grup 4
FS castellar - Palau Plegamans 10 - 9
8è classificat
INFANTIL A · Primera divisió, grup 1
Sant Julià - FS castellar 5 - 2
9è classificat
INFANTIL C · Segona divisió, grup 5
FS castellar - cn caldes 1 - 5
12è classificat

FUTBOL (uE castellar)

DISSABTE 29 de maig

Pepín Valls
10:00   infantil – San Lorenzo
11:30   Benjamí blanc – San Lorenzo
11:30   Benjamí blau - montcada
17:15   Juvenil B – EF Andalusia

DIUMENGE 30 de maig

Pepín Valls
10:15   Aleví B – cerdanyola
17:30   1a territorial – can trias
Partits a fora
09:45   Sant Pere nord - cadet B
12:00   Albinense - 3a territorial

SEGONA CATALANA · Grup c Jorn. 30

torrelavit – martinenc 8 - 5
HC Castellar – Olesa 6 - 7
Barberà – molins de Rei 3 - 5
cerdanyola – Sant Ramon 11 - 3

noia Freixenet
cerdanyola
Sitges
Sfèric terrassa
Olesa 
torrelavit
Sant Ramon
capellades
Barberà
HC Castellar
Perpetuenc
martinenc
molins de Rei

50
46
46
45
42
40
37
24
19
18
15
13
12

19
19
21
19
21
19
20
21
19
19
22
21
20

15
14
14
14
13
12
12

7
6
5
5
4
3

2
1
1
0
0
1
2
0
1
3
0
1
0

2
4
6
5
8
6
6

14
12
11
17
16
17

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL SALA

DISSABTE 29 de maig

Pavelló Joaquim Blume
17:00   Athletic04 – Llagostense
19:30   Juvenil B – Bonaire

FUTBoL SALA
FUTBOL SALA CASTELLAR

Salesians - cerdanyola pendent
yessi Sínia - Rubí 4 - 5
Floresta - Papiol 1 - 7
FS Castellar - Can Cuyàs 12 - 8
inter Sentmenat - can Parellada 5 - 6
San Lorenzo - can Serra 0 - 4
Les Fonts - La Sardana 7 - 5

PRIMERA CATALANA · Grup iv Jorn. 26

can Serra
cerdanyola
San Lorenzo
La Sardana
Papiol
inter Sentmenat
FS Castellar
can Parellada
Rubí
Les Fonts
can cuyàs
yessi Sínia
Floresta
Salesians

61
56
51
47
41
40
38
37
35
28
25
24
20

7

26
25
26
26
26
25
25
25
26
25
25
26
24
23

20
18
16
14
12
12
12
12
11
8
6
7
6
2

1
2
3
5
5
4
2
1
2
4
7
3
2
1

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

5
5
7
7
8

10
11
13
12
13
13
14
18
20

SÈNIOR B · tercera divisió, grup 6
montornès - Ac castellar 5 - 3
5è classificat

ATHLÈTIC 04 CASTELLAR

ATLÈTIC ALMENDRA · tercera divisió, g.6
AA castellar descansa
8è classificat
JUVENIL ALMENDRA · tercera divisió, g. 4
Atlètic Almendra - Palau 10 - 9
5è classificat

ATLÈTIC ALMENDRA
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Trobada de danses, tot el matí 
al camp de futbol

durant tot el matí, el camp de fut-
bol Pepín valls acull una trobada de 
danses amb 618  nens i nenes de les 
escoles de castellar

L’Hora del Pati tindrà lloc 
demà, a les 11.30 hores

La Biblioteca municipal Anto-
ni tort ha organitzat una nova 
activitat de l’Hora del Pati, amb 
la primavera com a tema cen-

tral. En aquesta ocasió, la cana-
lla podrà jugar, llegir, divertir-se 
amb jocs i llibres  vinculats amb 
la natura i la primavera.una ac-
tivitat més inclosa dins de la ce-
lebració del 25è aniversari de la 
Biblioteca.

Calissó Club amb Jaumëtic, 
demà a la nit

El calissó Espai Plural ha convi-
dat Also Jaumëtic i masafreak al 
calissó club. La cita és demà, a 
les 20 hores.

La gastronomia visual
  Marina Antúnez

  Pedro Morales davant d’una de les obres que s’exposen des d’ahir a la galeria Rich & Habti fins al 17 de setembre. || JOSEP GRAELLS

La galeria Rich & Habti, situada al 
carrer de Barcelona, 60, acull una 
exposició de l’artista castellarenc 
Pedro Morales, que es podrà veure 
fins el 17 de setembre. L’exposició, 
que es va inaugurar ahir al vespre, 
porta per nom Els sabors de la vista 
i, tot i que tingui la fotografia com 
a base, no es tracta d’una exposi-
ció fotogràfica pròpiament dita. 
Més aviat és pintura digital. Mo-
rales utilitza el color com a ingre-
dient principal. Les obres que pre-
senta poden ser àcides, dolces o 
salades, segons qui les miri.

Aquest treball “m’ha servit 
de base per a una màscara on 
evocar-hi les idees”, diu Mora-
les. Unes idees tretes, de vegades, 
del subconscient i, d’altres, troba-
des per sorpresa tot i haver estat 
molt buscades.

A l’autor li agrada barrejar, 
fusionar i alterar la realitat. En 
aquesta exposició, ha intentat que 
la varietat sigui un motiu més per 
gaudir dels quadres. “L’especta-
dor no trobarà un estil d’autor, 
sinó notes de cubisme i surre-
alisme que es passegen per les 
obres”, comenta Morales.

Als 30 quadres que hi haurà 
exposats destaquen els espirals, 
els verds àcids i els vermells color 
de vi, tons vius on se submergeixen 

els somnis, sirenes que alimenten 
peixos, una vida lligada a l’ou que 
es converteix en fetus, el camí de 
les cireres cap a la passió...

Són uns treballs que estimu-
len l’espectador a través del men-
jar. “La gastronomia dels meus 
quadres sedueix per la boca i 
per la vista”, explica Morales. Els 
nous sabors que en resulten són 
tan temptadors o amargs com les 
obres d’aquest artista.

D’entre totes les obres, n’hi 
ha algunes que s’inspiren en les si-
renes de Maria Llimona, escultu-

res ubicades als jardins de Santa 
Clotilde de Lloret de Mar, que ha 
reproduït a les seves creacions.

sobre l’autor || A mig camí entre 
l’inconformisme i la part més me-
cànica de la fotografia, a les portes 
de la pintura, Pedro Morales inten-
ta absorbir la quantitat inmensa 
de possibilitats que ens ofereix la 
tecnologia actual per deixar caure 
gotes de màgia als seus treballs 
per estimular el cor a través de la 
mirada. Actualment, és el creatiu 
oficial de la marca Fotoprix.

L’artista castellarenc Pedro Morales inaugura una exposició de pintura visual a Rich & Habti titulada ‘Els sabors de la vista’

premis i exposicions || Morales 
compta amb un extens currícu-
lum. Ha exposat en diversos espais 
a Londres, Portugal, Madrid, Bar-
celona, Saragossa, Alacant i Giro-
na. Ha presentat l’obra a la gale-
ria virtual José Javier Cabello, a 
la galeria virtual artehoy.metropo-
liglobal.com, a www.terradeningu.
com i al portal d’ARTE i ARTE-
LISTA 2010.

També ha rebut diversos pre-
mis, entre ells, l’Accèssit del I Con-
curs de fotografia EPSON 2006, 
millor fotografia al Concurs Sony 

UK MSN 2007, guanyador al con-
curs Seduccion d’Hugo Boss, fina-
lista de FIVAD 2007, millor foto a 
Muy Interesante, finalista del III 
Premi Nacional de Fotografia, 
entre d’altres guardons.

Té nombroses publicacions a 
Internet, com el catàleg de la re-
vista Fotorevista, la publicació fo-
togràfica a la portada de la revis-
ta digital El Ángel caído, el catàleg 
publicat a la revista digital PHK i a 
la revista Fotografía.net, i la publi-
cació al portal digital del col·lectiu 
artístic Sanesociety. 
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Més que una coral

El passat divendres, la Coral Sant 
Esteve va oferir un concert amb 
l’Orfeó Català, en el marc del 
15è Cicle de Concerts a la Cape-
lla. L’acte va tenir lloc a l’Auditori 
Municipal i les formacions van in-
terpretar un repertori de qualitat, 
que va entusiasmar al públic una 
vegada més. La Coral Sant Este-
ve continua avui a les 21.30 hores 
amb el cicle de concerts, convidant 
el Cor de Noies Sant Esteve de Vi-
laseca. Es tracta d’una formació 
fundada l’any 1974 per joves estu-
diants de música. El repertori que 
oferiran a la Capella de Montser-
rat inclou peces  del Renaixement 
fins al segle XX i repertori popu-
lar i tradicional.

El concert que presenten a 
Castellar del Vallès està format 
per una primera part amb obres 
tradicionals catalanes harmonit-
zades, la seva majoria pel mateix 
director del cor Xavier Pastrana, 
i una segona part amb obres de 
Benjamin Britten, un dels compo-
sitors més reconeguts en l’àmbit 
coral de tot el segle XX. 

primavera sound || El Cor de Mit-
jans i el Cor III han participat en 
l’enregistrament de tres cançons 
del nou projecte d’Standstill, grup 
convidat al Primavera Sound d’en-
guany. La formació ha editat un 
nou CD, Adelante Bonaparte, “i van 
demanar-nos que participessim 
en els enregistraments de vídeo 
i àudio que es projectaran al fes-
tival i també en diverses aporta-
cions en directe durant la seva 
gira”, explica Jaume Sala, direc-
tor de la Coral Sant Esteve. ”El 
Cor III va assajar ràpidament 
els temes i el passat dijous 13 de 
maig vam fer l’enregistrament 
a l’escola de música Torre Bala-
da”, diu Sala.

Actualment, Standstill s’ha 
convertit en una banda sense fron-
teres ni límits estilístics i té un dis-
curs musical extremadament ric, 
tant en les formes com en els de-
talls. “Hi ha qui ja anuncia el seu 

  Actuació de l’Orfeó Català i la Coral Sant Esteve, a l’Auditori. || JOSEP GRAELLS

La Coral Sant Esteve va actuar amb l’Orfeó i col·labora al Primavera Sound

El públic que vagi a veure L’aven-
tura del jazz el diumenge a les 
12 hores a l’Auditori tindrà una 
oportunitat per començar a en-
tendre el món fascinant del jazz. 
La Vella Dixieland presenta un 
espectacle que recorre la histò-
ria del jazz, dels espirituals ne-
gres i del funk, passant per gai-
rebé tots els estils de l’arrel de 
totes les músiques modernes.

Actualment, està formada 
per set músics i una nova veu, la 
d’Esther Ovejero, cantant canària 
de música negra que dóna un valor 
afegit a la Dixieland. || m. A.

últim treball com a millor disc 
de l’any”, apunta Sala.

actes realitzats || Un any més, 
els nens i nenes de la Coral Sant 
Esteve van participar en les tro-
bades organitzades pel Secretari-
at de Corals Infantils de Catalu-
nya. El 25 d’abril el cor dels petits 
va participar al Juguem Cantant a 
Matadepera.

El cor de mitjans va assistir a 
la Trobada - Taller de Vic el passat 
9 de maig, on conjuntament amb 
unes altres nou corals, va poder 
fer diversos tallers. L’acte es va 
cloure amb un concert al nou Cen-
tre d’Arts Escèniques L’Atlàntida 
de Vic, inclòs en els actes d’inau-
guració d’aquest espai cultural.

activitats per realitzar || A més 
del concert que van oferir el dia 21 

de maig, el proper 6 de juny a les 
12 h hi haurà el concert de final de 
curs de la Coral, a la Sala Blava 
de l’Espai Tolrà. El dia 19 del ma-
teix mes s’ha previst un concert a 
l’escola Emili Carles Tolrà, una col-
laboració a la festa de fi de curs i 
a la celebració del 75è aniversari 
de l’escola. 

El 2 de juliol s’ha programat 
un concert del Cor III als jardins 
del Palau Tolrà, motivat per la par-
ticipació en el 25è aniversari de la 
Coral Xiribec. Després de les va-
cances d’estiu, el dia 4 de setem-
bre el Cor de Mitjans i el Cor III 
faran un concert conjunt amb un 
cor alemany, als Jardins del Palau. 
Finalment, el dia 7 de novembre 
a les 19 hores, el Cor III té pre-
vist un concert al Casal de Cultu-
ra d’Ullastrell, amb la cantant de 
gospel Sònia Moreno. 

Recerca, la revista d’història i ciències socials de Castellar del Vallès, 
arriba al número 7. Aquesta publicació, editada per l’Arxiu Municipal, 
ja és a les llibreries de la vila. El clown ritual, figura fonamental en al-
tres societats; la transició i la memòria històrica; les actuacions per 
aconseguir la rehabilitació del Castell de Clasquerí; el projecte Cas-
tellar del Vallès 1936-1945; la figura d’Adolf Salanguera sobre l’escul-
tura; el jaciment de la plaça Major i l’assentament neolític són alguns 
dels temes publicats en aquest número. || m. A. 

L’Arxiu publica el número 7 de ‘Recerca’

Dissabte, 33è Aplec de la Sardana

El proper dissabte 29 de maig se 
celebra el 33è Aplec de la Sarda-
na al col·legi La Immaculada i a 
la plaça Major. Aquest acte està 
organitzat per l’Agrupació Sar-
danista Amics de Castellar i en-
guany tindrà lloc a les 21 hores 

  Marina Antúnez

del vespre. Les cobles convidades 
són la Jovenívola de Sabadell, la 
Cobla Marinada i la Vila d’Ole-
sa. “Més de trenta edicions de 
l’Aplec són un motiu d’orgull”, 
destaquen els membres de l’agru-
pació. || m. A.

  Enregistrament de la coral amb Standstill, grup convidat al Primavera Sound.

  Imatge dels Pedrissos, fotografia de portada del núm. 7 de la revista ‘Recerca’.

  Esther Ovejero, nova incoporació.

HISTÒRIA

CULTURA PoPULAR

La Dixieland actua 
amb una veu nova

JAZZ  |  AUDIToRI MUNICIPAL



La visita de Sam! Sam! 
convida a llegir

Visitants noruecs al 
Musicoral

Proposta primaveral 
de l’IES Castellar

L’OSV va cloure els 
actes de cap de setmana

Dissabte passat, el personatge Sam! Sam! 
va ser el protagonista del matí al pati de la 
Biblioteca. La presentació va anar a càr-
rec d’Òscar Rocabert. Es va fer la lectura 
de la història de Sam! Sam! i, poc després, 
va aparèixer el personatge, que va firmar 
autògrafs als nens i nenes. 

L’Auditori Municipal Miquel Pont conti-
nua endavant amb els actes, després de la 
seva reinauguració a principis de maig. En 
aquesta ocasió, les corals Xiribec i la Hoy-
braten Damejor, de Noruega, van actuar 
conjuntament amb un repertori propi i con-
junt que va entusiasmar als assistents. 

L’IES Castellar va presentar, divendres i 
dissabte passat, la seva nova proposta: El 
despertar de la primavera, una versió del text 
de Frank Wedekind que els i les alumnes 
van adaptar. 10 alumnes a l’escenari i un 
públic molt receptiu amb la proposta, les 
notes destacades de la representació. 

El grup de cambra de l’Orquestra Sim-
fònica del Vallès va actuar diumenge al 
Calissó Espai Plural. Els músics van fer 
palesa la seva veterania a través dels vi-
olins, violes, contrabaix, piano i percus-
sió que van omplir la sala del Calissó, 
amb una generosa assistència. 

L’adéu a Joan Busquets

Un agermanament entre la Setma-
na del Pallasso i el Pallassòdrom. 
És l’objectiu que s’ha marcat La 
Xarxa per fer realitat el somni de 
Joan Busquets, qui juntament amb 
Òscar Rodríguez, va ser el primer 
que van guanyar el Sabatot Alegre. 
Des d’aleshores, havia col·laborat 
amb La Xarxa per ajudar a millo-
rar la Setmana del Pallasso. “Va 
ser un dels primers a entendre 
la filosofia del nostre festival i la 
importància de mantenir-lo”, ex-

  Marina Antúnez
plica Gabi Ruiz, director de la Set-
mana del Pallasso. 

A causa de la seva mort, s’ha 
decidit fer un homenatge a Joan Bus-
quets durant la Setmana del Pallas-
so 2011. “Encara no està clar com 
ho farem però sí que serà un acte 
públic”, diu Ruiz, “on es buscarà la 
màxima assistència de companys 
de professió”. Probablement, també 
hi haurà una exposició de fotografi-
es, documents i vestuari i s’intentarà 
aplegar a tots els guardonats amb el 
Sabatot Alegre. “Segur que serà un 
bon homenatge a la figura i trajec-
tòria de Busquets”, diu Ruiz.

La Setmana del Pallasso 2011 retrà un homenatge al desaparegut pallasso

Joan Busquets havia inaugu-
rat un festival de pallassos a Vila-
Seca (Tarragona) l’any 2008 amb 
el nom de Pallassòdrom. “Des de 
la primera edició ens hi havia 
convidat i havíem intercanviat 
idees i projectes”, afegeix Ruiz.

L’agermanament, si es du a 
terme, demostraria que és possi-
ble treballar en col·laboració per 
a un objectiu comú. “Volíem es-
perar algunes edicions per fer 
l’agermanament però ara ja no 
ho podrem fer amb ell en vida”. 
Malgrat tot, el projecte es manté i 
s’intentarà portar a terme. 

  Una actuació del pallasso

Joan Busquets. || cEdidA

BREUS

CoNTES  |  BIBLIoTECA ANToNI ToRT MÚSICA  |  AUDIToRI MIQUEL PoNT TEATRE  |  SALA DE PETIT FoRMAT MÚSICA  |  CALISSÓ ESPAI PLURAL

CULTURA
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* Actes organitzats per l’Ajuntament de castellar del vallès

EXPOSICIONS

Casal Catalunya
Prat de la Riba, 17

Treballs manuals
tot el mes

Galeria Rich i Habti
Barcelona, 60

Pintura digital
de Pedro morales
Fins el 17 de setembre

CURSOS

TALLERS

ALTRES

Cuina per a dones
que es volen cuidar i no 
tenen temps
dies 8 i 15 de juny
inscripcions: 937 144 040

Sexe a canvi d’amor
divendres 28 maig · 17 h

Colònies d’estiu
moviment de colònies i Esplai
informació i reserves:
638 177 050

Espai de suport a la lac-
tància i a la maternitat
cada dilluns, de 15 a 17 h
inscripcions: La Sala de Ser

Colònies d’estiu
Escola La immaculada
inscripcions: 24 al 31 de maig

Concurs
Cartell Vilabarrakes’10
informació a les webs:
castellarvalles.cat
fotolog.com/vilabarrakes

Ajuts al lloguer
Sol·licitud fins el 30 de juny
informació:
www.castellarvalles.cat

Colònies d’estiu
Sant Feliu del Racó
inscripcions: fins el 20 juny
www.casinodelraco.cat

Curs de Pilates 
dimarts de 18 a 19.30 h
La Sala de Ser · 665 020 903

Curs de Tai-chi
dimarts, de 19.30 a 20.30 h
dijous, de 20 a 21 h
La Sala de Ser · 665 020 903

Crida a les entitats
que vulguin participar a la 
Festa major.
Adreçar la informació a la 
casa massaveu, abans del 
30 de maig

Trobada de danses
camp de futbol · matí
Organització: centres Educatius

Xerrada
Fibromiàlgia avui
casal catalunya · 19 h
Organització: AcAF

Conferència gratuïta
de Biodansa
La Sala de Ser · 20 h
Organització: La Sala de Ser

Calissó Jam
amb Jaguatirica Fusion
calissó Espai Plural · 21.30 h
Organització: calissó Espai Plural

15è Cicle de Concerts a 
la Capella
cor de noies Sant Esteve 
de vilaseca
capella montserrat · 21.30 h

Organització:

corals Xiribec i Sant Esteve
28dv

Xerrada
L’impacte de la fati-
ga crònica al 2010
a càrrec de
J. Alegre martín
ca l’Alberola · 18 h
Organització: comunitat Bahá’í

15è Cicle de Concerts
a la Capella
the BlackBirds
capella de montserrat · 22 h
Organització: corals Xiribec i Sant Esteve

Calissó Jam
amb Acústica
calissó Espai Plural · 21.30 h
Organització: calissó Espai Plural04dv

29dS
Fira del Rodamón
(fira intercultural)
c. de montcada · matí
Organització: mov. colònies i Esplai

L’Hora del Pati*
Ludoteca · 11.30 h

Calissó Club
amb Anorak
calissó Espai Plural · 20 h
Organització: calissó Espai Plural

33è Aplec Sardana
Pati Esc. immaculada · 21 h
Organització: ASAc

Festa Country
Sala Blava · 22 h
Organització: Amics del Ball de Saló

30dG
Ball
a càrrec d’Ostres, Ostres
Sala Blava · 18 h
Organització: Amics del Ball de Saló

Concert familiar*
L’aventura del Jazz
amb La vella dixieland
Auditori · 12 h

20a Trobada de músics 
de Castellar (1a part)
calissó Espai Plural · 17 h
Organització: calissó Espai Plural

06dG

Aplec del CEC
Sortida 7 h · Local del centre
Organització: cEc 937 145 542

Festa Ocellaire
Espai tolrà · 8 h
Organització: Federació 

Ocellaire de catalunya

Concert fi de curs
a càrrec de la
coral Sant Esteve
i corals convidades
Sala Blava · 12 h
Organització: coral Sant Esteve

20a Trobada de músics 
de Castellar (2a part)
calissó Espai Plural · 17 h
Organització: calissó Espai Plural

Festival fi de curs
a càrrec dels alumnes
de l’Escola dansa Parc
Auditori · 18 h
Organització: Escola dansa Parc

Ball
a càrrec de Jordi Bruch
Sala Blava · 18 h
Organització: Amics del Ball de Saló

L’hora del conte 
en anglès
Sleeping Beauty
Ludoteca · 11.30 h
Org.: idiomes castellar i Ajuntament

Calissó Club
a càrrec de Así Somos
calissó Espai Plural · 22 h
Organització: calissó Espai Plural

Festa Comerç Calissó
Plaça calissó · 10.30 h
Organització: comerços 

al voltant de la plaça05dS

Dia mundial
sense tabac*
Accions informatives
Ajuntament, Biblioteca 
i Farmàcies · matí

Taula informativa
dones: d’esquena al 
tabac, respirem a fons!
mercat municipal · matí
Organització: cAP castellar

Cinema
con faldas y a lo loco
casal catalunya · 17 h
Organització: Associació de 

Jubilats i Pensionistes31dL

01dt

02dc

03dJ



Castellar Vell va ser la primera seu de la 
parròquia de Sant Esteve de Castellar. 
Els primers documents daten del 1052 
i expliquen que el bisbe de Barcelona va 
vendre l’edifici als monjos de Sant Llo-
renç del Munt. A finals del segle XVIII, 
una nova església al nucli de Castellar 
va fer que aquesta església quedés desa-
tesa. L’any 1978, els Amics de Castellar 
Vell van iniciar la seva recuperació.

 FOtO: JORdi GARRÓS

Castellar Vell, 1984
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El dissabte 29 de maig el Moviment 
de Colònies i Esplai farà la darrera 
activitat d’esplai obert de la tempo-
rada. Consistirà en una fira inter-
cultural i integradora dels diferents 
col·lectius que conviuen a Castellar 
del Vallès. És prevista al carrer de 
Montcada, durant tot el matí.

dissabte 29 de maig · matí

carrer de montcada

Organització:

moviment de colònies i Esplai

Fira del Rodamón 
(fira intercultural)

dissabte 29 de maig · 20 h  

calissó Espai Plural

Organització: calissó Espai Plural

Calissó Club
amb Anorak

El grup Anorak serà al Calis-
só Espai Plural demà dissabte. 
Aquesta formació acaba de gra-
var amb Miqui Puig un EP de 
tres cançons en homenatge a Si-
deral. L’objectiu és retre un home-
natge al rock i a l’electrònica, que 
poden anar junts, així com també 
a la música dels anys 90 i a l’èxta-
si del moment.

Ajuntament 
Fax Ajuntament

Policia Local
(urgències)

Oficina m. St. Feliu
Avaries enllumenat 

Biblioteca
Bombers

Ràdio castellar
casal catalunya

casal Plaça major
casal d’Entitats
casino del Racó

cAP (Ambulatori)
Servei de català

centre de Serveis
Ambulància

Funerària castellar
tanatori

mossos d’Esquadra
Jutjat de Pau

OSB 
Acc

Punt d'informació
casal de Joves

Recollida de mobles
taxis castellar

93 714 40 40
93 714 40 93
93 714 48 30
092
93 714 65 98
900 13 13 26
93 714 47 35
93 714 49 51
93 714 43 40
93 715 89 98
93 714 36 55
93 714 34 27
93 714 50 08 
93 747 11 11
93 714 30 43
93 747 10 55
061
93 714 63 15
93 747 12 03
088
93 714 77 13
93 714 53 89
93 714 67 39
93 714 34 27
93 715 80 06
901 12 02 14
93 714 37 75

Farmàcia Casanovas
93 714 33 76 · Av. St. Esteve, 3

Farmàcia Permanyer
93 714 38 29 · ctra. de Sabadell, 48

Farmàcia Germà
93 715 86 78 · Balmes, 57

Farmàcia M. D. Ros 
93 714 50 25 · Av. St. Esteve, 71

Farmàcia Pilar Vilà Boix
93 715 90 99 · Barcelona, 58

Farmàcia Yangüela 
93 714 52 89 · torras, 2

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

casanovas
vilà
vilà
Germà
Permanyer
Ros
casanovas
yangüela
Germà
Germà
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L’ENTREVISTA
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· Quan s’endinsa al món de la 
música?
De petit saps que vols fer músi-
ca. El meu avi era bastoner i toca-
va l’acordió i el pare va voler ser 
músic, però no va poder. Jo tenia 
un amic que tenia un piano i això 
va fer que els meus pares em por-
tessin a classes amb la Magda Ca-
ballé.

 · I així comença la carrera...
Sí, comences molt engrescat, però 
ets jove. Vaig superar la primera 
etapa de la carrera que eren 4 
anys. I el meu pare em va dir que 
ja estava content, però que si co-
mençava la segona fase era per 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Sempre estic de bon humor
Un defecte que no pot dominar?
A vegades, deixo coses a mitges
Qui voldria haver estat?
Frank Sinatra, com a cantant
Quin animal seria?
un dels dos gossos que he estimat
La seva paraula preferida?
Que guapa que estàs!
Quin plat li agrada més?
Els canalons de la mare
Músic preferit?
un que em transmeti sensacions
Un color? 
Blau
Un llibre?
Els de cuina
Una pel·lícula?
cap en concret
Un comiat? 
Ens veiem

Músic en el sentit ampli de la paraula: és professor, 
compositor, té una agència de gestió i producció 
d’espectacles i, fins fa poc, també tocava en con-
junts de música moderna i d’ambientació.

Joan Munt

acabar-la. I així ho vaig fer...

· I com comença la faceta pro-
fessional?
Vaig començar fent classes a Sa-
badell i també a la Torre Balada. 
Més endavant, vaig començar amb 
els conjunts de música moderna. 
Vaig estar molt anys compaginant 
les dues coses, però això volia dir 
treballar de dilluns a diumenge. 
Fins que vaig dir prou. I llavors 
vaig crear l’agència So Directe de 
gestió i de producció d’espectacles. 
També m’interessa molt el món de 
la composició i tinc dos llibres al 
mercat per ensenyar piano. Em va 
fer molta il·lusió publicar-los.

· I si li diguessin que només pot 
fer una cosa?

M’ho poses difícil. Segurament 
em decantaria per la composi-
ció, potser perquè ara és on hi 
dedico menys temps. Jo no po-
dria fer només una feina, necessi-
to fer moltes coses, això em dóna 
vida. Un professor em va dir que 
un músic ha de poder tocar mol-
tes tecles. 

· Aquest any, l’escola de Música 
fa 20 anys i és un dels veterans 
del centre. Com veu la salut de 
la música a Castellar?
Fa molts anys que estic a Caste-
llar i m’he adonat que hi ha músics 
que no conec. Encara hi ha, però, 
gent que no sap que hi ha una es-
cola de música. I ara, després de 
20 anys, ens toca treballar encara 
20 anys més.

· Les classes d’instrument són 
molt íntimes, només hi ha un 
professor i un alumne. El con-
tacte acaba sent molt estret?
Jo he fet molt bones amistats, però 
això només s’aconsegueix si l’alum-
ne té interès. L’únic que em sap 
greu: es podria comptar amb els 
dits de la mà els alumnes que han 
continuat. L’altre dia un exalumne 
em va convidar a un concert que 
feia a Castellar, em fa ver molta il-
lusió. És com veure, per fi, els re-
sultats, perquè si l’alumne deixa la 
música no ho pots veure mai.

· Al 2003, l’Auditori va acollir 
la presentació de El Navegant, 
una cantata seva. Va ser molt 
emocionant?
Va ser molt maco. Va ser l’últim 

concert abans de la remodelació 
de l’Auditori. A l’escola, volíem 
fer un altre tipus de concert per 
final de curs. I va sorgir la idea. Va 
ser fantàstic. Llàstima que porta 
molta feina i va quedar només 
en dues representacions. Potser 
algun dia la tornem a repescar.

· I què sent quan escolta els 
indicatius de Ràdio Castellar 
que també són una composi-
ció seva?
El meu fill està boig, li encan-
ta sentir-los perquè els ha fet el 
papa. La veritat és que fa molta 
il·lusió poder sentir coses que has 
fet i dir-li al teu fill: això ho ha fet 
el papa. A més, estic molt agraït 
que tornessin a pensar en mi per 
renovar-los. 

Un bon músic ha 
de poder tocar 
moltes tecles

“

”

 Mireia Sans

Músic i productor i gestor d’espectacles musicals
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