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El Club Atlètic Castellar presenta dos 

equips per primer cop als Campionats 
de Catalunya sub20 de pista coberta

ESPORTS  P13

Units per millorar la mobilitat
Vint-i- sis agents socials signen un pacte que ha de concretar les accions que s’han de dur a terme al municipi

ACTUALITAT P4

CULTURA P19

Remei 
Company, 
l’àvia de 
Castellar, 
compleix 
108 anys

La crisi obliga 
les galeries 
d’art de 
Castellar a
reorientar-se

Dilluns obre el complex hípic Binomio Ecuestre que se suma a l’oferta del Centre Eqüestre i Hípica Castellar

 ACTUALITAT P6

El negoci dels cavalls creix a la vila
ACTUALITAT P2-3

EXTRA BRAM!

 Yolanda Jordán, propietària del complex Binomio Ecuestre, amb el seu cavall Rumboso. || J. G.
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EL MÓN DELS CAVALLS A CASTELLAR

Obre a Castellar un centre que reuneix en un 
espai de 5.000 metres quadrats iniciació a la 
hípica, restauració i espectacles

El cavall a 
cos de rei

Tot per al cavall i molt més. 
Aquest és el lema de presentació 
de Binomio Ecuestre, un centre 
per als afeccionats a la hípica que 
obre les seves portes aquest di·
lluns que ve. Situat a 800 metres 
de la urbanització Els Fruiters, les 
instal·lacions tenen una superfí·
cie de més de 5.000 metres qua·
drats destinats a la pràctica amb 
el cavall des de la iniciació fins al 
més alt nivell. A més, les instal·
lacions es completen amb un res·
taurant a la carta i també per a 
banquets amb possibilitat de car·
ruatge per als nuvis i espectacles 
eqüestres que es desenvolupen 
sota una gran pista coberta amb 
grades per a 1.700 persones.  

Tot a l’engròs però destinat, 
d’una banda, a persones que volen 
iniciar·se a l’alta equitació i, de 
l’altra,  a captar turisme de quali·
tat interessat en assistir a espec·
tacles eqüestres. Yolanda Jordán 
i el seu marit són ramaders i des 
de fa 13 anys estan treballant per 
construir aquest centre. “Primer 

volíem fer un centre d’equitació, 
però després ens vam engrescar 
a fer més coses”. Aquests dies, di·
versos empleats estan treballant 
a ritme frenètic per tenir·ho tot a 
punt dilluns que ve. I és que Jor·
dán i el seu marit, amb més de 25 
anys d’experiència en la doma de 
cavalls, han pensat en tots els ele·
ments per tenir en condicions els 
cavalls. Així, per exemple, les qua·
dres dels animals són d’obra però 
tenen dos tipus de tancament: un 
vidre i la clàssica reixa.

Les quadres tindran una 
càmera web que permetrà als 
propietaris “veure com està el 
seu animal”, constata Jordán.  
La mesura està pensada per 
aquells propietaris que potser 
no es poden desplaçar a l’hípica 
i volen veure l’evolució de l’ani·
mal. La neteja de les quadres 
compta amb un sistema de nete·
ja amb una cinta transportadora 
a la qual van a parar els fems que 
finalment es depositaran en un 
contenidor. Els cavalls disposen 
d’aigua termoregulada durant tot 
l’any, servei de massatge i asseca·
dor per infrarrojos. 

 Jordi Rius

 El pati central del complex amb les quadres al voltant.  || JOseP Graells

 La pista coberta amb capacitat per a 1.700 persones i la dreta, Yolanda Jordán, propietària de Binomio Ecuestre.  || J.G.

centre d’ensenyament || Bino·
mio Ecuestre també està disse·
nyat com un centre d’educació 
amb l’aprenentatge de diverses 
disciplines i de tot tipus de do·

madura: Clàssica, Alta Escola i 
Vaquera. D’aquesta manera, els 
alumnes podran entrar en con·
tacte amb el món del cavall des 
de la iniciació fins a l’alta com·

petició. “A més, podran posar 
en pràctica els seus coneixe-
ments a la pista coberta amb 
els espectacles que realitza-
rem”, explica Jordán. 



Castellar compta amb dues hípiques més amb activitats complementàries d’equitació

Pràctiques per a tots els gustos

 més de la gran hípi·
ca que obrirà la set·
mana que ve, la vila 
compta amb dues 

instal·lacions més  per a la pràcti·
ca de l’equitació: El Centre Eqües·
tre Castellar i l’Hípica Castellar. 
El primer és un club esportiu d’alt 
rendiment ubicat en una finca de 
43 hectàrees a Can Massaguer i 
el segon es tracta d’un centre de·
dicat a la iniciació i perfecciona·
ment dels futurs genets que es 
troba a la carretera de Sentme·
nat. L’entrada en escena de la nova 
hípica no sembla preocupar a les 
altres.“Tots fem activitats que es 
complementen. A més, quantes 
més aficions hi hagi, millor per 
a tots”, assegura Concha Aymar, 
la propietària del Centre Eqües·
tre Castellar en un descans d’una 
classe d’equitació.

La crisi econòmica ha afec·
tat els dos negocis. Antonio Parra, 
de l’Hípica Castellar, constata que 
“s’ha notat sobretot a la doma 
però no a l’escola d’equitació, ja 
que és una activitat extraesco-
lar com pot ser el futbol”. Aymar 
assegura que “ara ens hem tro-
bat amb boxes força buits i molts 
casos d’impagats”. Tot i això, la 
crisi no sembla congelar plans com  
ara el projecte de pista local i so·
cial del Centre Eqüestre Castellar. 
Les instal·lacions d’aquest centre 
estan formades per 52 boxes de 14 
metres quadrats, 40 quadres por·
tàtils amb àrea de preparació per 
a cavalls per a cavalls en semilli·
bertat, un camp de tres hectàrees 
per a cavalls grans, una roda, dues 
pistes per donar corda i un rondo 

 J.R.

 La propietària del Centre Eqüestre Castellar, Concha Aymar, donant corda en una de les pistes.  || JOseP Graells

REPORTATGE

 Uns propietaris netejant el cavall a l’Hípica Castellar.  || arXIU

A

per a desbravar els poltres. A més, 
cada  mes organitza un concurs de 
doma o de salt.

restaurant || Les instal·lacions de 
l’Hípica Castellar inclouen pupil·
latge, doma i  ensinistrament dels 
cavalls. El centre també està espe·
cialitzat en la preparació de car·
ruatges  de diferents places per a 
determinats esdeveniments com 
casaments o celebracions.

Les instal·lacions d’aquesta hípi·
ca ubicada a la carretera de Sentme·
nat es completen amb un restaurant 
que obre de dimarts a diumenge al 
migdia i divendres i dissabte a la nit. 
L’Hípica Castellar té molts cavalls en 
pupil·latge, de fet són majoria. 

  J.R.

La vila es 
pot integrar 
a la xarxa 
Equustur

Castellar es podria integrar a 
la xarxa Equustur, una xarxa 
eqüestre europea basada en 10 
rutes especialment dissenyades 
de relació amb la natura. De mo·
ment és encara un projecte pro·
mogut pel Consorci de Turisme 
del Vallès Occidental però al 
sud de França ja és una reali·
tat. Entre els socis del projec·
te Equustur hi ha entitats públi·
ques i organisme sense ànim de 
lucre de Catalunya (Consorci de 
Turisme de les Valls de Mont·
cau),  d’Extremadura (ajunta·
ments de Burguillos del Cerro 
i Castuera), Menorca (Funda·
ció Destí), Castella·Lleó (Ajun·
tament de Riocabado), França 
i Portugal.

La regidora de Promoció 
de la Vila i Turisme, Pepa Mar·
tínez, ha destacat que la idea del 
projecte és “aconseguir que el 
genet i el seu cavall puguin 
pernoctar en un mateix lloc 
dins l’tinerari que es fa”.

En aquest sentit, la pro·
pietària de la nova hípica de 
Castellar, Binomio Ecuestre, 
Yolanda Jordán, ha manifes·
tat que “seria bo potenci-
ar aquest tipus de turisme 
al qual el nostre negoci vol 
donar solucions”. 

Genets i cavalls 

pernoctarien en un 

mateix lloc dins d’un 

itinerari natural
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Vint·i·sis signatures, entre enti·
tats i partits polítics de la vila, van 
adherir·se, dimarts a la tarda, al 
Pacte per a la Mobilitat de Caste·
llar, un compromís entre la ciuta·
dania i l’administració municipal 
que es va signar a la Sala d’Actes 
d’El Mirador. El procés, que s’ini·
cia amb la signatura del pacte, 
marca les línies de treball davant 
els reptes de mobilitat que té la 
vila i pretén definir les propostes 
que s’aniran incorporant a llarg de 
les diferents sessions que es faran 
d’aquí en endavant. 

L’alcalde de la vila, Igna·
si Giménez, va assegurar, a l’ac·
te de signatura, que l’interessant 
“és avançar en aquesta cultura 
del pacte, en el qual no només 
hi ha pacte amb els partits po-
lítics, sinó també entre entitats 
i associacions que formen part 
del teixit social i econòmic del 
municipi”.

La finalitat és fer possi·
ble que Castellar gaudeixi d’una 
nova mobilitat urbana que eviti els 
efectes negatius que es deriven de 
l’ús inadequat del vehicle privat. 
Però, de retruc, es preocuparan 

d’altres qüestions: “No només es 
tracta de mobilitat, també s’ha 
de pensar sobre què hem de fer 
amb l’espai públic, quin equili-
bri volem entre el transport pú-
blic i el privat, quin és el model 
de comerç urbà, quines relaci-
ons volem que tinguin els ciu-
tadans a l’espai públic i quins 
són els criteris mediambientals 
que volem aplicar”, va pronunci·

Entitats i partits signen un pacte 
per a millorar plegats la mobilitat
La signatura d’adhesió al pacte és el punt de partida d’un procés que pretén definir la mobilitat que hi ha d’haver a la vila 

  Cristina Domene

ar l’alcalde de la vila. 
Aquestes són algunes de les 

reflexions que s’incorporaran al 
pacte en les futures sessions que 
s’aniran realitzant per a definir·
ho. Les dues properes ja tenen 
data, la primera serà el dia 21 de 
febrer, on l’enginyeria que està 
desenvolupant l’estudi presenta·
rà les seves propostes, i la següent 
trobada serà dissabte 26 de febrer, 

on els grups de treball recolliran 
les propostes i redactaran conclu·
sions.  

A l’hora de fer les propostes, 
però, l’alcalde recorda que hi ha 
dos grans reptes a Castellar que 
no es poden obviar en el pla de 
mobilitat urbana: “D’una banda, 
les grans infraestructures que 
han d’arribar a la vila, com la 
connexió amb la B-124 o els fer-

rocarrils,  i de l’altra és necessa-
ri definir la mobilitat que hi ha 
d’haver a la nostra vila”.

Els objectius recollits al Pacte 
per a la Mobilitat, es veuran con·
cretats en les accions proposades 
al Pla de la Mobilitat Urbana, que 
s’ha d’aprovar properament. 

El pacte continua obert per 
aquelles entitats o ciutadans que 
s’hi vulguin sumar. 

L’Altraveu elabora el seu 
programa amb els vilatans
Una cinquantena de persones participen al primer col·loqui de l’agrupació

Una cinquantena de persones van 
participar a la primera taula rodo·
na del grup d’electors L’Atraveu, 
que va tenir lloc dissabte al Casino 
de Sant Feliu del Racó. La trobada, 
que tenia l’objectiu de construir el 
programa d’aquesta formació, va 
ser presentada per Marc Serrà, 
membre de L’Altraveu,  i plante·
java un debat sobre possibles ho·
ritzons per a Castellar a nivell de 
medi ambient, territori i urbanis·
me.

Martí Llobet, regidor de 
L’Altraveu, va obrir l’acte expli·

  Cristina Domene

cant el treball fet per l’agrupació 
en aquest àmbit al llarg d’aquests 
quatre anys. Malgrat tot, Llobet va 

 La primera taula rodona es va celebrar al Casino del Racó. || JOseP  Graells

 Foto de família, a la Sala d’Actes d’El Mirador, dels representants de les vint-i-sis entitats i partits que van signar per adherir-se al pacte.  || JOseP Graells

L’assemblea de la secció local 
d’ERC, celebrada dimarts pas·
sat, va decidir per unanimitat col·
laborar amb Solidaritat Catalana i 
Reagrupament després de les elec·
cions municipals de maig. En un 
comunicat fet públic per la secció 
local d’ERC, s’afirma que s’agraeix 
“sincerament” la proposta de So·
lidaritat i Reagrupament de con·
còrrer en una única candidatura. 
Aspectes com ara “el poc temps 
de marge abans dels comicis, la 
indefinició programàtica muni-
cipal de Solidaritat i Reagrupa-
ment, afegit al fet que Esquerra 
ja ha elaborat una llista àmplia i 
renovada” han fet prendre aques·
ta decisió a Esquerra.

Esquerra
col·laborarà 
amb Solidaritat 
i Reagrupament 
després de les 
eleccions locals

avançar que és aviat per extreu·
re conclusions: “És precipitat, 
però en tot cas, va ser molt in-

teressant perquè vam tenir una 
visió tècnica de gent experta, 
que marca pautes interessants, 
però també una visió ciutadana 
que va mostrar les seves inquie-
tuds. Si som capaços de reunir 
les dues coses, podem fer un pro-
grama bastant ferm”. 

Entre d’altres qüestions, 
el geògraf Maties Serracant, va 
apuntar reptes a tenir en comp·
te per al futur com potenciar polí·
tiques de sostenibilitat que ajudin 
a la perdurabilitat i a la qualitat 
de vida dels ciutadans. Laura Gar·
cia, enginyera industrial, va apor·
tar propostes a nivell d’energies 
renovables i aplicacions locals i va 
fer una radiografia de la situació 
del municipi en la matèria, entre 
d’altres coses, va explicar que les 
emissions de CO2 a Castellar su·
peren en un 35% la mitjana de Ca·
talunya. Finalment, l’arquitecte 
Joan Carles Sallas, va destacar la 
importància d’integrar les urba·
nitzacions en un projecte de ciu·
tat comú. 
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El projecte maternoinfantil de la vila abandona després de 12 anys la seva 
ubicació provisional a la ludoteca municipal Les 3 Moreres 

L’Espai Familiar, servei municipal 
de suport a la criança i l’educació 
d’infants de 0 a 3 anys, s’ha tras·
lladat a l’escola bressol Colobrers. 
Amb aquest trasllat que va tenir 
lloc l’11 de gener, coincidint amb el 
nou trimestre, el projecte materno·
infantil abandona la Ludoteca, la 
ubicació que ocupava des del 1999, 
any de la seva creació. Segons Ana 
Morante, responsable de l’Espai Fa·

  La nova ubicació a l’escola bressol Colobrers de l’Espai Familiar de Castellar  || JOseP Graells

miliar, a Colobrers l’espai és “més 
ampli i tindran més recursos per 
a noves activitats”. Morante asse·
gura que els punts forts de l’escola 
bressol és que aportarà als usuaris 
la possibilitat de gaudir de més ma·
terial  i equipaments com la sala de 
motricitat, i que oferirà la possibi·
litat a qui participi al projecte ma·
ternoinfantil “d’interactuar amb 
els professionals i altres usuaris 
de l’escola”. 

L’Espai Familiar va néixer el 
1999 com un servei de suport en 

l’educació dels infants “on els pares 
i mares poguessin intercanviar 
experiències així com resoldre 
els seus dubtes amb l’equip edu-
catiu”,  explica Morante. 

L’Espai Familiar obre les seves 
portes tots els dilluns i dimecres, 
de 10 a 12 del matí, i els dijous a la 
tarda de les 3 a les 5. Encara queden 
places lliures per poder participar·
hi. Els interessats s’han d’adreçar a 
l’escola bressol Colobrers o bé a la 
Regidora d’Educació que es troba 
al carrer Portugal 2C. 

  Rocío Gómez

L’Espai Familiar de Castellar 
es trasllada als Colobrers 

Comencen les preinscripcions
de les escoles i els instituts 

El Departament d’Educació de 
la Generalitat de Catalunya ha 
anunciat que la preinscripció 
al segon cicle d’educació infan·
til, primària i secundària per al 
curs 2011·2012 es podrà formalit·
zar del 14 al 25 de febrer.

 L’imprès de sol·licitud s’hau·
rà d’anar a buscar al centre esco·
lar triat en primera opció, tot i 
que també es pot descarregar al 
web www.gencat.cat/preinscrip·
cio. Un cop omplert, s’haurà de 
retornar preferentment al centre 

escolar on s’hagi anat a buscar, 
juntament amb la documentació 
bàsica que s’ha de presentar, o bé 
a la Regidoria d’Educació (c. Por·
tugal, 2C, de 9.30 a 14 h) entre els 
dies 14 i 25 de febrer.

El 15 de març es publicaran 
les llistes baremades als centres 
escolars. Els tres dies següents es 
podran presentar les reclamaci·
ons. Fins el 23 de març no es pu·
blicarna les llistes baremades de·
finitives. El 8 d’abril es publicarà 
l’oferta de places i el 2 de maig es 
coneixeran les llistes de l’alum·
nat admès. La matrícula es podrà 
formalitzar del 6 al 10 de juny.

A Castellar, seran 316 els 
alumnes que el proper mes de 
setembre començaran P3, i 251 
els nois i noies que iniciaran nou 
cicle educatiu, és a dir, el primer 
curs d’ESO. 

El Govern ha aprovat un nou 
criteri complementari per resol·
dre els casos d’empat en el re·
compte de punts. S’atorgaran 5 
punts a l’alumnat que hagi tin·
gut el pare, la mare, els tutors 
o els germans escolaritzats, en 
ensenyaments declarats actual·
ment gratuïts i universals, al cen·
tre per al qual es presenta la sol·
licitud de preinscripció. 

  Redacció

Les sol·licituds per accedir al segon cicle d’educació infantil, primària i 
Educació Secundària del curs 2011-2012 es podran fer del 14 al 25 de febrer 
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S’inicia un taller per aprendre a 
viure amb qualitat a partir dels 60

 La regidoria de Gent Gran organitza altres activitats, com el programa Vine i Camina +60. || JOseP  Graells

 Remei Company forografiada en una de les sales de l’Obra Social Benèfica. || JOseP  Graells

Remei Company 
celebra els 108 anys
La dona més gran de Castellar bufa les espelmes 
centenàries a l’Obra Social Benèfica

El 2 de febrer passat, dia de la 
Candelera, la castellarenca Remei 
Company va fer 108 anys. Actual·
ment, viu a l’Obra Social Benèfica i 
allà mateix és on van celebrar amb 
molt entusiasme l’aniversari de la 
Remei. 

Com a obsequis, Company va 
rebre un ram de flors, unes meren·
gues i diverses llaminadures perquè 
“sóc molt llaminera”.

Ràdio Castellar també va tenir 
l’oportunitat d’entrevistar·la al matí, 
conversa durant la qual ella va ma·
nifestar “que agraeixo tot el que 

  Marina Antúnez
m’han regalat i, sobretot, l’aten-
ció de les bones persones”. La filla 
i la neboda, Estel i Anna respectiva·
ment, també van voler acompanyar·
la en un moment tan especial. 

Company va explicar que 
“de jove era modista, m’agrada-
va molt cosir, i vaig vestir a gai-
rebé tothom qui era de Caste-
llar”. Company també va dir que 
“si ara tornés enrere miraria el 
món d’una altra manera, no per 
fer diners”.

Tot i que això de rebre mol·
tes visites no l’acaba de convèn·
cer, Remei Company va obsequi·
ar Ràdio Castellar amb la lectura 
d’una de les felicitacions rebudes, 

que va llegir sense ulleres i amb veu 
ben clara. 

Cap a l’hora de dinar, els fa·
miliars la van convidar a dinar a 
un restaurant, cosa que també va 

rebre amb agraïment, “fa anys no 
es feia això d’anar a dinar a fora, 
i ara sembla que es fa sovint”, ex·
plicava Company.

A la tarda, el diari Ara també 

li va fer una visita per felicitar·la. 
“Tot i que haguéssim volgut que 
vingúes la televisió i més ràdios i 
no ha estat possible perquè ella 
no ho volia”.

El proper dia 8 de febrer, al·
guns castellarencs començaran 
a aprendre a viure millor. La re·
gidoria de Gent Gran ha organit·
zat un uns tallers de preparació 
que tenen per objectiu facilitar a 
la gent gran eines diverses que els 
permetin gaudir d’aquesta nova si·
tuació vital. La proposta s’adreça 
a persones majors de 60 anys que 
tinguin ganes de compartir situa·
cions i preveure’n de noves, o bé 
que necessitin un suport comple·
mentari al seguiment personalit·
zat de caire sociosanitari que ja 
duen a terme. “Va dirigit a totes 
aquelles persones més grans de 
60 que o bé s’han jubilat i tenen 

El curs ensenyarà a 
gestionar l’estrès o 
a alimentar-se bé, 
entre altres ítems

Està adreçat a gent 
que vulgui sentir-se 
bé a una nova 
etapa de la vida

  C.D. / R.G.

moments d’incertesa, o bé ja 
porten anys jubilats però volen 
aprofundir i encaminar aquesta 
nova etapa de la vida”, assegu·
ra Glòria Massagué, regidora de 
Gent Gran. 

El curs s’estructura en diver·
sos tallers que s’han aplegat en set 
àrees temàtiques. Així, els tallers 
agrupats sota el títol Intel·ligència 
emocional per a la gent gran pre·
tenen proporcionar als assistents 

els conceptes bàsics dins les àrees 
de la intel·ligència emocional, amb 
l’objectiu de millorar les relacions 
a nivell personal, ja sigui dins l’àm·
bit d’un mateix o les relacions amb 
els altres. Una segona àrea temàti·
ca porta per títol Caminar amb els 
canvis, i té per objectiu ajudar a la 
millora del benestar de la perso·
na gran, a més de fomentar l’equi·
libri entre les necessitats físiques 
i les psíquiques. També s’ha pre·

vist una sèrie de tallers aplegats 
sota el títol L’equilibri entre l’ali-
mentació i la mobilitat diària, amb 
l’objectiu de facilitar els coneixe·
ments i les bases necessàries dins 
aquesta àrea per tal d’assolir uns 
hàbits saludables que ajudin a mi·
llorar la qualitat de vida. Com a 
quarta àrea temàtica, els assis·
tents al curs realitzaran tallers 
sobre prevenció de l’estrès, on re·
bran la informació necessària per 

entendre i acceptar les principals 
causes que el provoquen, a més de 
les eines per reduir·lo. “De vega-
des ens pensem que les persones 
grans com que no tenen feina, no 
s’estressen, però és el contrari, 
acaben de deixar la feina... o avis 
molt ocupats, que es fan càrrec 
dels néts”.

 D’altra banda, El creixement 
personal i l’autonomia és el títol 
d’una altra de les àrees temàti·
ques previstes en el curs. Es tracta 
de diverses eines que ajudaran les 
persones grans a afrontar d’una 
manera positiva el seu dia a dia, 
tant des del punt de vista intern 
com extern. Diferents aspectes 
sobre l’autonomia seran tractats 
en un altre dels àmbits previstos 
en el curs que, finalment, ha pre·
vist també una àrea titulada Millo-
ra de la qualitat de vida del jubilat, 
que pretén fer veure que la jubila·
ció ha de ser el principi d’una nova 
etapa de la vida que, ben planifica·
da, pot esdevenir un dels millors 
moments viscuts. “Està adreçat 
a les persones que vulguin conèi-
xer temes nous i sentir-se bé a 
una nova etapa de la vida”.

 El curs, que té una durada 
total de 38 hores, s’impartirà tots 
els dimarts al Casal Catalunya, de 
10 a 12 hores, i finalitzarà el proper 
mes de juny. La inscripció es pot 
fer la Regidoria de Gent Gran.  



CRÒNICA

na vintena de castella·
rencs van participar, 
dijous de la setmana 
passada, com a públic 

al  programa Banda Ampla de TV3. 
Juntament amb altres experts i veïns 
de Santa Coloma de Queralt, els vila·
tans van intervenir en un debat ciuta·
dà sobre la reforma de les pensions i 
l’edat de jubilació.

Una de les participants va ser 
la castellarenca Marta Camps, que 
va decidir anar·hi amb els seus com·
panys del Ball de plaça.  Banda Ampla 
va organitzar un autocar gratuït per 
cobrir el desplaçament des de Cas·
tellar fins a les instal·lacions de TV3 
a Sant Joan Despí i, un cop allà, van 
ser convidats a un sopar de càtering 
abans d’entrar al plató. “Ens ho vam 
passar molt bé, jo no havia anat 
mai a cap plató i vam veure el que 
no es veu normalment i, a més, vam 

Dissabte, la botiga Mobles Albert 
va inaugurar el seu segon esta·
bliment a la vila, concretament 
a la plaça Major. Samuel Milián, 
propietari de la botiga, va apun·
tar que “Mobles Albert està pre-
parat per fer la decoració inte-
gral dels pisos, sense necessitat 
de pagar els preus d’un decora-
dor”. Per això, es pretén perso·
nalitzar el producte al màxim pel 
consumidor “sense incrementar 
el preu dels serveis”. La botiga 
ha fet una promoció d’obertura on 
tothom que compri un sofà rebrà 
una catifa índia de cotó, feta a mà i 
en més de 23 colors disponibles.

Anna Marcet va ser l’oient del pro·
grama magazín Dotze de Ràdio Cas·
tellar agraciada amb un disc dur mul·
timèdia LG de 500 GB valorat en 90 
euros. A la imatge, es pot veure Mar·
cet recollint el premi amb el respon·
sable de Juárez Electrodomèstics.

  Cristina Domene
poder participar i tenir el nostre 
minut de glòria”. 

El programa tracta cada set·
mana un tema d’actualitat, en aques·
ta ocasió les protagonistes van ser les 
pensions. “Vam veure el que opina la 
gent sobre allargar fins als 67 anys 
l’edat de jubilació, si era bo o do-
lent. També hi havia gent experta, 
que explicava com està la situació 
a Europa i hi donaven arguments a 
favor i en contra”.

Sembla que la jubilació està rela·
cionada només amb la gent gran, però 
també toca de prop els joves. Per això, 
la castellarenca va fer una intervenció 
al programa. “Vaig preguntar a un 
professor si era el millor moment 
per tirar endavant aquesta reforma 
laboral que també afecta els joves, 
perquè si volem retirar-nos als 65, 
hem de començar a treballar als 25 
anys de forma periòdica i és impos-
sible, amb els temps que corren”. 
L’autocar va retornar els castellarencs 
a quarts d’una de la matinada. 

Alguns castellarencs expressen la seva opinió sobre 
les pensions al programa ‘Banda Ampla’ de TV3  

Nova botiga de 
Mobles Albert

Nou regal de Juárez 
i el magazín ‘Dotze’

Un minut de glòria

U
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Arriba l’era del transport 
a través d’internet  

El dimarts 1 de febrer es va presen·
tar al Centre de Serveis de Caste·
llar l’empresa web Trasntic. Es 
tracta d’un portal web que ofereix 
una eina d’abast internacional per 
a les empreses de transport i per 
als distribuidors. “Disposem d’una 
aplicació on-line per a posar en 
contacte carregadors i transpor-
tistes per al trànsit terrestre, 
marítim i ferroviari”, assegura 
José Maria González, comercial de 
Transtic. L’objectiu d’aquesta apli·

cació és agilitzar el contacte entre 
transportistes i les empreses que 
distribueixen productes, on puguin 
trobar el servei que més s’adapta a 
les seves necessitats i capacitat eco·
nòmica, i també un xarxa on trobar 
feina per als transportistes. 

contacte directe || Transtic dis·
posa de dos tipus de producte, el 
bàsic, que és gratuït i el premium 
que costa 1.200 euros anuals, i que 
es pot aconseguir registrant·se al 
portal web transtic.com. “Amb el 
producte bàsic només es poden 
rebre ofertes de transportistes, 

accedir al llistat de preus i com-
parar les tarificacions dels dife-
rents serveis”, explica González. 
“El producte bàsic és gratuït i no 
dóna dret a verificar serveis ni 
contractar un transport. Dispo-
sar del premium permet accedir 
a estadístiques de preus i viatges, 
a banda de possibilitar el contac-
te directe entre les empreses de 
transport i als distribuïdors”, 
puntualitza el comercial de Trans·
tic. L’empresa espanyola ja s’està 
implantant a d’altres mercats com 
ara els Estats Units i altres països 
d’Europa.  

Neix Transtic.com, empresa d’abast internacional dedicada al transport 

  R.G./C.D.

 Presentació de Transtic al Centre de Serveis de Castellar. || J.G.

L’empresa Edertone Advanced 
Solutions ha organitzat, en col·
laboració amb El Mirador Cen·
tre de Coneixement, un curs gra·
tuït que ofereix la possibilitat 
d’aprendre a fer una pàgina web 
en només dues hores. 

La primera part del curs 
serà una introducció al món d’in·
ternet. “Encara hi ha molt des-
coneixement pel que fa a inter-
net. Cal aclarir conceptes, com 
per exemple, què és un domi-
ni, o un ‘hosting’”, explica Anto·
ni Pladevall, director de màrque·
ting d’Edertone. 

El ‘software’ que es farà 
servir al curs ha estat creat per 
Edertone i permet crear en una 
hora un pàgina web a través del 
sistema RIA. “La principal no-
vetat d’aquest ‘software’ és que 
permet que qualsevol persona 

El teu web exprés 

  Rocio Gómez
sense tenir una formació específi-
ca en matèria d’informàtica pugui 
dissenyar el seu portal web. Sim-
plifica el procés i a més millora el 
posicionament web. Tots els ‘sof-
twares’ han estat creats per faci-
litar la vida de les persones”, as·
senyala Pladevall.

Edertone és una empresa d’en·
ginyeria informàtica especialitzada 
en sistemes RIA que va néixer com 
a resposta a la revolució tecnològi·
ca, que segons Pladevall, serà “im-
minent”. “Estan a punt de pro-
duir-se una revolució científica i 
una de tecnològica. Amb el nos-
tre producte nosaltres hem vol-
gut sumar-nos a la científica”, as·
segura el director de màrqueting 
d’Edertone. 

El curs es podrà fer en un sol 
dia, els dimarts 15 de febrer, 15 de 
març, 26 d’abril, 17 de maig o 14 de 
juny, de 7 a les 9 del vespre a El Mira·
dor. Els interessats poden formalit·
zar les inscripcions a El Mirador.  

L’empresa Edertone organitza un curs per 
aprendre a fer un portal web en dues hores

 Antoni Pladevall i Jaume Mussons, responsables d’Edertone || J.G.



  Marina Antúnez

ls calçots són una va·
rietat de cebes ten·
dres poc bulboses i 
més suaus, que s’ela·

boren calçant·les a mesura que 
creixen. Se n’aprecia, sobretot, la 
seva dolçor i textura i el fa un pro·
ducte típic del nostre país.

Sobre l’origen del calçot hi 
ha diverses versions, però la més 
coneguda és la que s’atribueix a 
en Xat de Benaiges, un camperol 
que va viure a Valls (Alt Camp) al 
segle XIX i que diuen que va inici·
ar aquest cultiu.

A Catalunya, la tradició del 
calçot està arrelada, sobretot, a 
la província de Tarragona, on té 
Denominació d’Origen Protegida 
(DOP). Tot i això, en els darrers 10 
anys, el cultiu del calçot s’ha estès 
i l’aliment ha esdevingut l’excusa 
de grans festes gastronòmiques 
que reforcen una tradició.

Els calçots 
de Castellar 
del Vallès
Alfonso Fernández és un dels hortolans d’El 
Brunet que cultiva calçots des de fa tres anys

E

REPORTATGE

  Parcel·la d’horta d’El Brunet amb el calçot, ja madur, a punt de collir.  || JOseP Graells

A Castellar del Vallès, els 
agricultors dels horts que rode·
gen el municipi fa temps que cul·
tiven l’hortalissa. Alfonso Fernán·
dez fa quatre anys que gestiona 
una de les parcel·les d’aquests 
horts “però ja fa potser 10 anys 
o més que els hortolans d’aquí 
fan calçots”. Als horts d’El Bru·
net fa unes setmanes que han co·
mençat a recol·lectar les primeres 
produccions d’aquesta hortalissa. 
“Nosaltres comprem el bulb de 
ceba i a finals d’agost ja el plan-
tem, però sovint s’espera al se-
tembre”, explica Fernández.

El procés de cultiu d’aquest 
producte té dues fases diferencia·
des, independentment de la zona 
on es planti. La primera fase és 
l’obtenció del bulb que es fa a par·
tir de la sembra de llavor a final 
d’any. Es trasplanten les cebetes a 
l’entrada de primavera i s’arrenca 
el bulb a l’estiu.

La segona fase és l’obtenció 
del calçot a partir de les cebes. 

La plantació de les cebes es fa du·
rant el mes de setembre. Abans de 
plantar·la cal tallar·li la part supe·
rior per tal que els calçots creixin 
més espaiats.

A mesura que els brots de la 
ceba van sortint, s’han de calçar, 
“és a dir, cobrir la ceba de terra  
a mesura que creix”. El diàmetre 
del calçot pot arribar a fer entre 
1,7 i 2,5 centímetres i la cama blan·
ca entre 15 i 25 centímetres. “Aquí 
al Vallès creixen bé perquè a l’hi-
vern fa fred però hi ha poques 
gelades i la temperatura diürna 
és bona”, segons Fernández.

El mes gener és el millor per 
a degustar aquest producte tan 
apreciat a Catalunya. “Amb la fa-

mília i amics fem uns bons di-
nars de calçotades”, diu Fernán·
dez. “El calçot no es pot guardar 
gaire, s’ha de consumir acabat 
de collir”, afegeix. 

Els restaurants ho aprofiten 
i també ofereixen menús econò·
mics per a degustar l’hortalissa 
“Per exemple, restaurants com 
ara la Masia d’El Brunet o l’Aire-
sol ofereixen menús amb els ma-
teixos calçots que han acabat de 
collir”, diu Fernández. L’acompa·
nyant gastronòmic indispensable 
del calçot és la salsa de romesco, 
“però el calçot també és molt bo 
arrebossat amb tempura, també 
amb salsa, o per farcir una coca 
de recapte”.   Alfonso Fernández.  || J. Graells

ACTUALITAT

del 4 al 10 de febrer de 2011 09· castellar del vallès



LA BÚSTIA Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cog-
nom, número de telèfon i número del dNI. Màxim 15 línies. les cartes de més ex-
tensió poden ser extractades.els escrits es publicaran per estricte ordre d’arri-
bada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

De tot, a la Fira d’Antigüitats

De fet, a una fira es pot vendre de tot. És el cas d’aquesta Ducati 50 Mini 
2 que es va poder veure el passat cap de setmana a Castellar. No sabem 
si van aconseguir vendre·la però va ser efectista.  fOtO: JOseP Graells

Edita: ajuntament de castellar del vallès · c. Major, 74 1r Pis · 937 472 123 

Director: Julià Guerrero · Redactor en cap: Jordi rius · Direcció d’art: carles Martínez calveras

Redacció: Marina antunez, cristina domene, rocío Gómez i Jordi Mas · Fotografia: Josep Graells 

Compaginació: Àngel Pastor · Disseny publicitat institucional: Jordi batalla

Publicitat: ielou comunicació, s.l. 661 567 984 · 651 650 822 · Impressió: Gràfiques canigó sl

Distribució: teb castellar · Tiratge: 5.500 exemplars · Disseny portada Especial BRAM!: c. Martínez

Correu electrònic: lactual@castellarvalles.cat · Dipòsit legal: b-13007-2008

LA FOTO DE LA SETMANA

Quina desafecció 
política?

FE D’ERRADES

 Elisenda Alamany

  Maria Consol Casajuana

  Jaume Pujol

  Aula Ext.Universitària- Victòria Martí

B

Per a Joaquim Font

 Jordi Taló

envolgut Joaquim, 
T’escric aquestes línies, en resposta al teu article de L’ACTU·
AL de la setmana passada. En ella parlaves del malbaratament 
de diners i esforços  per l’edifici cultural El Mirador. Doncs vull 

apuntar·te que l’actual projecte de plaça Major va estar sotmès a una Co·
missió de Participació Ciutadana l’any 2000, aprovat per aquest òrgan, i 
que tots els grups municipals van aprovar aquest projecte al mandat 2003·
2007. Vull dir·te, també, que el projecte actual d’El Mirador no té res a 
veure amb l’oferta lúdica i social que se li pretenia donar. Actualment, és 
un apèndix de la gestió administrativa de  l’Ajuntament fruit de la impro·
visació de l’equip de govern actual. T’emplaço a trobar·nos. Si vols rebre 
més informació al respecte posa’t en contacte amb mi. A la vegada que 
donaré explicacions a tothom que m’ho demani sobre aquest tema, ja que 
n’he fet un estudi. El meu telèfon de contacte és: 669 405 865 

Tendim a pensar que la consci·
ència crítica a la societat davalla 
i que les antigues formes de mo·
bilització estan en crisi. Els par·
tits polítics surten a la palestra 
per parlar de la importància  de 
la participació, quan realment el 
que traspua és la por davant  del 
fantasma de l’abstenció. Si el món 

Em refereixo a la carta apareguda a 
la premsa local el passat dia 14 amb el 
títol “Cec, sord i mut”. Vull fer·ne al·
guns comentaris i, de fet, els he sepa·
rat per temes.
· Sobre la crisi actual, aquest n’és el 
primer. La persona que firma la carta 
en qüestió no és la més indicada per 
parlar d’aquest tema en els moments 
que estem passant. Som majoria els 
qui hem de fer molts números per 
poder arribar a final de mes. I encara 
tenim sort els que treballem, podria 
ser pitjor! Penso que els polítics hau·
rien d’anar amb molt de compte amb 
allò que diuen, perquè pot ser que  a 
algú se li giri la perola i tinguem un dis·
gust. Tots tenim familiars o coneguts 
que treballen a fora, fins i tot a l’estran·
ger que no poden venir ni a veure la fa·
mília durant molts mesos...
Per acabar·ho d’arrodonir, si vas a re·
unions amb psicòlegs, el primer que 
et recomanen és que, sobretot els 
vespres, posis a dormir els nens jun·
tament amb el pare. I expliqueu·los un 
conte: ves per on a mi només se’m acut 
el de la Caputxeta Vermella, on el llop 
es menja la pobra iaia. Quin conte més 
macabre... Què faríem sense avis?
· El petit comerç.  Sobre aquest altre 
tema us diré que de 10 a 15 anys ençà 
jo pensava “si que ve poca gent del 

Il·ltre. Sr.
El Molt Honorable Sr. José Mon·
tilla s’acomiadava com la persona 
honesta que, amb la meva modes·
ta opinió, ha estat exercint el càr·
rec de President de la Generalitat 
de Catalunya. No seré jo qui opi·
naré de la seva gestió al capdavant 
del país, però si que vull aprofitar la 
seva preocupació perquè els cata·
lans/es ens preocupem més de fer, 
que de voler ser. 
M’he decidit a escriure·li aquesta 
carta perquè, a diferència del nostre 
ex·president, crec que per saber el 
que s’ha de fer, primer hem de saber 
el que som i per aquest motiu em di·
rigeixo a vostè per ser representant 
polític d’un país des de fa 18 anys, in·
tegrant del partit guanyador d’unes 
eleccions democràtiques per terce·
ra vegada consecutiva, vice·presi·
dent de la mesa del parlament, ca·
talà, castellarenc... i, en especial, un 
dels meus millor amics.
Li voldria demanar, passi el que 
passi aquest mes de maig de 2011, 
que les persones escollides per re·
presentar políticament el nostre 
poble puguin comptar amb vostè 
per obrir camins per presentar, si 
més no, les iniciatives que neces·
sitin el suport de la Generalitat, 
per fer de Castellar el que creguin 
que ha de ser. Aquests darrers di·
vuit anys Castellar ha crescut en 
nombre d’habitants. Des del tan·
cament de la Tolrà fins a dia d’avui, 
hem sigut capaços de transformar 
la vila. Així i tot, tinc la percepció 
que el diner públic només subven·
ciona les necessitats de les perso·
nes i no pas afavoreix un territori 
productiu que les pugui cobrir. Si 
em paro a pensar com voldria que 
fos Castellar, abans de fer, el truca·
ria per cercar solucions : A sortir de 
Castellar a l’autopista sense passar 
pel centre de Sabadell. A seguir en·
davant amb el projecte d’estació de 
ferrocarrils. A com aprofitar el riu 

A L’ACTUAL número 136 s’afir·
mava per error que els alumnes 
de primer i segon de primària 
aniran a esquiar quan en realitat 
es tracta dels alumnes d’ESO.

Assistir a una conferència del músic, 
professor i divulgador musical, Joan 
Vives, és tot un privilegi.  Gràcies 
a les seves paraules, vam conèixer 
a un gran músic i compositor de 
casa nostra del que no sabíem gai·
res detalls de la seva vida ni de la 
seva obra. Isaac Albèniz (Campro·
don, Girona 29.5.1860 – Cambo·les·
Bains, País Basc Francès 18.5.1909), 
fill d’un funcionari de duanes d’ori·
gen basc i de mare originaria de Fi·
gueres.  Fou un nen prodigi que als 
quatre anys va fer el seu primer 
concert de piano al Teatre Romea 
de Barcelona.  Albèniz fou un home 
encantador, obert i simpàtic, d’una 
imaginació inesgotable, cosa que 
complicà la tasca dels seus biògrafs. 
La seva música és viva i destil·la ale·
gria.  Les arrels espanyoles predo·
minen sobre les d’altres països, però 
mai va oblidar Catalunya i va com·
pondre: Catalunya, Capricho ca-
talán i Catalonia  dedicades a aques·
ta terra.  El Tango, escrit a compàs 
de 2/4, té el seu origen a l’Andalusia 
del segle XVII i va ser portat pels 
conqueridors a l’Amèrica llatina.  La 
seva Suite Iberia és una obra d’alt ni·
vell virtuosístic .

Sempre de bon rotllo

Carta oberta a
Lluís Corominas 

Isaac Albèniz,
150 anys

com van fer les antigues fàbriques 
industrials. A com aprofitar el sòl, 
el conreu, el bosc, el parc natural... 
per energia, alimentació i indústria 
pròpia productiva. A poder fer esta·
da a la vila i afavorir els intercanvis 
nacionals i internacionals, traient 
profit de la gran inversió municipal 
en instal·lacions. A dissenyar les en·
trades del municipi, facilitant l’accés 
amb vehicle dels vilatans, disminu·
int l’accés amb vehicle dels visitants, 
mitjançant zones d’aparcament a 
cada entrada. (facilitant·los trans·
port públic, bicicleta, alternatives a 
peu... Que el comerç els pugui por·
tar la compra a l’aparcament...)A 
projectar què és castellarenc a l’ex·
terior. A afavorir el turisme, etc.
En definitiva, aprofitar el territori 
perquè els castellarencs tinguin una 
primera oportunitat de guanyar·se 
la vida a la població o, si més no, que 
siguin coneguts fora de la mateixa 
per aconseguir·la. Esperant que els 
escollits vulguin ser abans de fer i 
que puguin comptar amb la seva col·
laboració, el saluda atentament.

consistori a comprar” (tothom és 
lliure d’anar on vulgui) però només 
era un interrogant. Doncs bé, en ar·
ribar les grans festes ho vam desco·
brir: hi havia unes bosses immenses 
d’uns magatzems que no cal fer·ne 
propaganda; segur que en teniu el 
nom al cap.
· El comerç necessita ajuda.  Dar·
rer comentari. El primer candidat 
en aquest tema és l’Ajuntament, no? 
Però jo pregunto: ”Qui és l’Ajunta·
ment? Doncs som tots nosaltres, 
les persones que sempre ens toca 
el rebre. No pas els que tenen les 
grans setmanades, cotxes de luxe, 
posats arrogants, etc. A veure si 
entre tots abaixem una mica el llis·
tó i mirem de ser més senzills.

anés bé caldria preguntar·nos si 
poden o no poden ser els comicis 
unes eleccions legítimes (exem·
ple eleccions catalanes 28·N) 
quan el vot en blanc (2’94%) bat 
el seu rècord històric i el 41’22% 
per cent dels electors es queda a 
casa, sense necessitat de grans 
campanyes.  Però és aquest fet 
demostratiu d’una letargia soci·
al? No. Només demostra que els 
nous discursos polítics que han 
sorgit, per contundents i innova·
dors, tampoc han convençut qui 
ja no participava. En aquest sen·
tit, només han fet canviar el sen·
tit del vot.
La primera confusió a tenir en 
compte és creure que tota l’ac·
ció política deriva de les instituci·
ons polítiques i els partits polítics 
i, que el desencís envers aquests 
dos estaments podria fer perillar 
la nostra voluntat de transformar 
la realitat.  Error. Tres exemples 
clars: les consultes independen·
tistes són un clar empoderament 
del carrer i de la necessitat d’obrir 
nous canals de participació i rela·
ció amb l’administració; la multi·
plicació de candidatures munici·
palistes és el segon; i el paper cada 
vegada més reivindicatiu d’associ·
acions veïnals (associació veïnal 
de Ciutat Vella querellant·se amb 
l’Ajuntament de Barcelona pel cas 
de l’Hotel Palau), n’és el tercer . 
Què tenen en comú tots aquests 
processos participatius? Que són 
autèntics. El municipi no és vist 
com un espai tàctic de suma de 
vots. La localitat no és la germa·
neta pobra de la política en ma·
júscula on lliurarem el que hem 
recollit; el municipi és el primer 
i l’últim esglaó de la democràcia.  
Quina altra cosa comparteixen 
tots aquests processos? És im·
possible de dibuixar·hi una línia 
divisòria entre el que és social i el 
que és purament política. Aques·
ta lògica natural no és una conne·
xió gens fàcil però és l’exercici ne·
cessari i indispensable, immàcul 
de falsejament que aconseguirà (si 
aquest és l’objectiu real) capgirar 
el sistema polític actual. 

OPINIÓ

10 del 4 al 10 de febrer de 2011· castellar del vallès



OPINIÓ

del 4 al 10 de febrer de 2011 11· castellar del vallès

es caixes d’estalvi cata·
lanes s’hauran de despu·
llar en les pròximes set·
manes, tal com proposa 

el govern espanyol. Hauran d’aportar 
públicament informació en aspectes 
en què els mercats financers més des·
confien: magnitud de la seva exposi·
ció al totxo, garanties existents o ven·
ciments de deute. 
Hi ha moltes presses per reformar, re·
estructurar i reordenar el sistema fi·
nancer espanyol. I això que la majoria 
de bancs i caixes d’estalvi van apro·
var els test d’estrès el mes de juliol de 
l’any passat. Ara doncs, què ha canvi·
at? Què ha passat perquè es dubti de 
la solvència de les entitats bancàries? 
De fet, ja fa molts anys que els experts 
internacionals avisen de la necessitat·
de reformar les caixes espanyoles, que 
tenen els dies comptats. És, per tant, 
una mort anunciada. 
Les caixes, amb més de 150 anys de 
vida, han deixat de ser i treballar pel 
que es van crear. D’una banda, fomen·
tar l’estalvi entre les famílies, esten·
dre els serveis financers als ciutadans 
en territoris locals i finançar obra so·
cial. La reforma bancària que propo·
sa el govern suposa la fi d’un model 
que s’ha mostrat incapaç per adap·
tar·se a una de les pitjors crisis eco·
nòmiques dels darrers anys. 
Una de les novetats de la reestruc·
turació és que les caixes podran col·
locar tot el seu negoci financer en un 
banc, com ha anunciat que farà Crite·
ria (el holding industrial de La Caixa) 

L

  Reconversió de caixes. || JOaN MUNdet

Adéu a les caixes d’estalvi: una 
crònica d’una mort anunciada

PLAÇA MAJOR

  Cristina Herranz*

i permetre l’entrada d’inversors ins·
titucionals i estrangers al capital de 
l’entitat. Per tant, les caixes que no 
compleixin amb uns mínims requisits 
de capital i hagin de sol·licitar ajuda al 
govern, a través del FROB (Fons Re·
estructuració Ordenada Bancària), 
hauran de convertir·se en bancs. En 
altres paraules, seran parcialment 
nacionalitzades. 
La reforma preveu fer desaparèixer 
totes les caixes d’estalvi que no supe·
rin un 8% de solvència, i aquest per·
centatge pot ser superior, en el cas 
de les entitats que no cotitzen. Unes 
exigències considerades extraordinà·
riament altes, segons les entitats fi·
nanceres. La majoria de caixes veuen 
impossible arribar a aquesta ràtio i 
la notícia els ha caigut com un gerro 

d’aigua freda. El govern espanyol con·
sidera que les necessitats de capital 
de bancs i caixes no superaran els 
20.000 milions d’euros. Una quanti·
tat, que segons els experts i analistes, 
és insuficient, i que es necessitarà du·
plicar o triplicar. Per la Generalitat de 
Catalunya, la reforma pot ser positi·
va pel sistema financer català. El PP 
també aplaudeix la mesura. Mentres·
tant, PSC, ERC, ICV i SI reclamen 
que es mantingui l’actual model de 
caixes, per tal que el sector bancari 
català no perdi pes. 
Pels experts, la reforma suposa dotar 
de més transparència el sistema fi·
nancer espanyol i aplaudeixen la vo·
luntat ferma de posar remei a una 
situació financera delicada. Alhora, 
es donarà major seguretat al ciuta·

dà, que no es veurà perjudicat per 
la mesura. Els clients de les caixes 
tindran les mateixes garanties que 
abans de la reconversió. El risc és 
que si les caixes d’estalvi són naci·
onalitzades, faran engreixar el dèfi·
cit públic, com ha passat a Irlanda. 
I sembla ser que això és el que aca·
barà passant. De les quaranta·cinc 
caixes de fa uns anys, ara en queden 
només una quinzena, i els analistes 
diuen que n’acabaran quedant unes 
cinc i que aquestes acabaran conver·
tint·se molt probablement en bancs. 
Potser aquí rau la bona notícia, que 
quedaran les millors, les més segu·
res. I això farà recuperar, en part, la 
confiança dels ciutadans. 

*Periodista

Pacte per a la 
mobilitat: un 

compromís de futur

Castellar
ha començat a

construir el
programa

de l’Altraveu

 Jordi Carcolé *  L’Altraveu 

A C
questa setmana, la 
societat civil caste·
llarenca ha donat un 
pas important i ha 

subscrit el Pacte per la Mobilitat, 
que durant els darrers mesos,  ha 
estat objecte de treball en el si de 
la taula de mobilitat. La mobilitat 
és una part molt important de la 
nostra vida. Per fer·nos una idea 
de la seva importància, actual·
ment a Castellar, amb poc més 
de 23.000 habitants, hi ha més 
de 17.000 vehicles de tota mena, 
des de ciclomotors fins tractors 
agrícoles.
El creixement del parc automobi·
lístic ha estat espectacular, espe·
cialment pel que fa al cotxe. Si fa 

20 anys hi havia un turisme ma·
triculat per cada tres habitats, 
actualment ja hi ha un cotxe per 
cada dos habitants. Una de les 
proporcions més altes de Catalu·
nya. És obvi que el model de mo·
bilitat que s’ha estès en les dar·
reres dècades descansa sobre el 
vehicle privat, que s’ha conver·
tit en un símbol de la llibertat 
individual. No obstant, aquest 
fenomen ha suposat, al mateix 
temps, una pèrdua de l’espai pú·
blic com a lloc de relació entre 
les persones, d’intercanvi co·
mercial i d’espai lúdic i cultural.
És aquest el model de mobilitat 
que volem o cal que ens plan·
tegem modificar aquesta ten·
dència? Volem recuperar l’espai 
públic com a espai de relació o 
volem prioritzar la llibertat in·
dividual del cotxe? Amb el Pacte 
per a la Mobilitat busquem resol·
dre aquestes incògnites i definir 
quin model de mobilitat volem 
per la nostra vila. Per aquesta 
raó hem buscat la complicitat i 

la màxima participació de la nos·
tra societat civil. I per això són 
tant important les aportacions 
que particulars i entitats han fet. 
El Pacte i les actuacions que du·
rant les properes setmanes es 
decidiran, tenen com a objectiu 
fer que la vida a Castellar sigui 
més fàcil, més còmoda i més se·
gura per a tothom. Això passa 
per trobar la fórmula de reduir 
les cues de les hores punta a l’en·
trada per la carretera de Sant 
Llorenç o la sortida per la de Sa·
badell, però també passa perquè 
els nens puguin anar caminant a 
l’escola amb seguretat, perquè 
la persona que va amb cadira de 
rodes pugui circular lliurement 
o perquè la que condueix un cot·
xet no es vegi obligada a baixar 
a la calçada. Després d’aquesta 
experiència estic convençut que 
entre tots aconseguirem fer de 
Castellar una vila més amable i 
segura.  

* Regidor Seguretat Ciutadana i Mobilitat

inquanta persones 
van aplegar·se a la 
primera taula rodo·
na de “Construïm el 

programa de L’Altraveu”. La troba·
da, que va dur·se a terme al Casino 
de Sant Feliu del Racó, plantejava 
un debat sobre possibles horitzons 
per a Castellar a nivell de medi am·
bient, territori i urbanisme.
Martí Llobet, regidor de L’Altraveu, 
obria l’acte explicant el treball fet 
per l’agrupació en aquest sentit al 
llarg d’aquests quatre anys.
Maties Serracant, geògraf especi·
alista en medi ambient i territori, 
va apuntar tres reptes a tenir en 

compte per al futur com és el fet de 
pensar en polítiques de sostenibili·
tat que ajudin a la perdurabilitat i a 
la qualitat de vida dels ciutadans i ha 
subratllat la necessitat de fer més va·
lentes i profundes les polítiques me·
diambientals. Laura Garcia, enginye·
ra industrial, va aportar propostes a 
nivell d’energies renovables i aplica·
cions locals i ha fet una radiografia 
de la situació del municipi en la ma·
tèria (a tall d’exemple il·lustrava que 
les emissions de CO2 a Castellar su·
peren en un 35% la mitjana de Cata·
lunya). Pel que fa a Joan Carles Sallas, 
arquitecte i urbanista, va parlar de la 
importància d’integrar les urbanitza·
cions en un projecte de ciutat comú 
i aportava propostes de continuïtat 
del nucli urbà. El debat posterior va 
servir per rebre les inquietuds de la 
gent del poble entre els quals van ma·
nifestar·se la dels veïns de Sant Feliu  
la plataforma Tren Castellar Centre, 
que demanava un debat seriós i rigo·
rós a l’hora de defensar l’arribada del 
tren al municipi, a més de diferents 
propostes ciutadanes.

Ja fa molts anys que els 
experts internacionals
 avisen  de la necessitat
de  reformar les 
caixes espanyoles

Cullen Hightower
Escriptor nord-americàLa disciplina sense llibertat és tirania, la llibertat sense disciplina és caos
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questa setmana farà exactament 
2 anys que van començar les 
obres a Castellar per connectar 
el municipi amb la xarxa d’abas·

tament d’aigües Ter Llobregat. 

n el darrer cicle econò·
mic expansiu, l’estanca·
ment dels salaris, el ver·
tiginós augment del preu 

de l’habitatge, l’escàs mercat de llo·
guer, uns tipus d’interès a mínims his·
tòrics, una normativa molt laxa vers 
la responsabilitat dels bancs i caixes 
davant les condicions ofertades per a 

A

Aquesta obra, que tenia un pressupost de 
3.300.000 euros, es pagava aproximadament 
de la següent manera: l’Ajuntament (50%), la 
junta de propietaris del polígon industrial de 
Can Bages (25%) i l’Agència Catalana de l’Aigua 
de la Generalitat de Catalunya (25%).
El grup de CiU ha sol·licitat formalment in·
formació en relació a aquesta obra,  especial·
ment en els detalls de la connexió definitiva a 
aquesta xarxa d’aigua. Però des de fa 1 mes co·
mencem a estar preocupats. No sabem quins 
són els motius veritables de l’endarreriment 
dels  8 mesos per a acabar les obres. Aquesta 
obra s’ha d’enllestir i deixar finalitzada perquè 

Esquerra aposta 
per la dació en el 

pagament
d’hipoteques

Sense notícies de les 
obres 

Ter-Llobregat

 Oriol Papell *

 Gemma Perich *
aquest retard no repercuteixi en una bona po·
sada en funcionament de la canalització. 
Ara sabem que també hi ha un greu proble·
ma de desviació de l’obra de prop de 2 mili·
ons d’euros, més d’un 60% del cost inicial. Ens 
preocupa molt aquesta desviació, que final·
ment pugui hipotecar encara més del que ho 
fa la crisi i les expropiacions  el pressupost de 
l’any vinent o s’acabi incrementant en excés 
el preu del consum de l’aigua.
Necessitem que l’equip de govern compartei·
xi aquestes preocupacions i  controli l’execució 
de les obres perquè l’excés econòmic sigui el 
mínim possible. No correspon que a la nostra 

E

crèdits i hipoteques, així com una de·
ficient supervisió per part del Banc 
d’Espanya, han empès desenes de mi·
lers de famílies a hipotecar·se fins a 
40 anys o més, per poder fer front a 
la despesa mensual derivada de l’ac·
cés a l’habitatge. Tenir un sostre fa·
miliar ha suposat, en molts casos, un 
segrest del 50% dels ingressos fami·
liars dedicats al seu pagament fins a 
la jubilació del deutor.
Però les circumstàncies existents a 
l’hora de signar el contracte hipote·
cari han variat per a la majoria de 
persones hipotecades, particular·
ment aquelles que es van hipotecar 
a partir del 2006, quan els tipus d’in·
terès eren més baixos i els preus de 
l’habitatge arribaren al seu màxim. 

L’esclat de la bombolla immobiliària 
i la crisi financera i econòmica han 
deixat a Catalunya un 17,7% de pobla·
ció en atur i la impossibilitat de fer 
front a la hipoteca està sent una re·
alitat cada cop més greu i una de les 
noves causes d’exclusió social.
L’impagament del crèdit hipoteca·
ri provoca la pèrdua de l’habitatge 
per a milers de famílies cada any. En 
aquest procediment l’habitatge és 
subhastat, i la Ley de Enjuiciamiento 
Civil (LEC) estableix que, en cas de 
no presentar·se postors, el creditor 
pot adjudicar·se l’habitatge pel 50% 
del valor de la nova taxació. El banc 
no només es queda amb l’habitat·
ge per un preu molt menor pel qual 
es va signar la hipoteca, sinó que, a 

més, el deute segueix viu descomp·
tant·li el valor del bé executat!
A diferència d’altres requisits existents 
a la Unió europea, a l’Estat espanyol, el 
préstec té caràcter personal i garantia 
real. En cas d’impagament, el patrimo·
ni personal present queda embargat 
a través de l’habitatge, resta de béns i 
salari, deixant·la en un estat de vulne·
rabilitat, desprotecció i amb un alt risc 
de caure en l’exclusió social.
En bona part de les legislacions del 
nostre entorn com a França, Bèlgica, 
Alemanya o els països anglosaxons es 
té en compte la situació de sobreen·
deutament personal i deute hipoteca·
ri de les persones físiques, quan el deu·
tor ho és per causes sobrevingudes i 
el bé hipotecat és l’habitatge habitual. 

demanda per parlar sobre aquest tema, l’equip 
de govern ens respongui convençut que la des·
viació és per culpa de les demandes fetes per 
l’Ajuntament de Sabadell i de la mala gestió de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. Sigui de qui sigui 
la culpa, el que no pot ser és que pagui Caste·
llar, i això és el que ens ha d’ocupar a tots junts, 
especialment a l’equip de govern.
Revisin les obres i la despesa que s’ha fet i els 
proposem, ja toca, parlar amb l’Agència Cata·
lana de l’aigua i amb Ter Llobregat, abans que 
sigui massa tard i no tingui solució. 

* Regidora de CiU

Als països anglosaxons la dació de l’ha·
bitatge en pagament del deute hipote·
cari, és a dir, amb el lliurament de l’ha·
bitatge, la persona pot saldar el deute 
amb l’entitat financera i no se li embar·
ga cap altre patrimoni ni ingrés fami·
liar present i futur. Amb el lliurament 
de les claus queda resolt el deute, a di·
ferència del cas espanyol.
Per això des d’Esquerra proposarem 
al proper Ple del Febrer una modifica·
ció de la legislació vigent per introdu·
ir la dació en el pagament hipotecari 
com a forma de resoldre el deute hi·
potecari i declarar abusives les clàu·
sules que fixen un límit a la variació a 
la baixa del tipus d’interès. 

* Regidor d’ERC

EL TAULER

ZONA
WI-FI CASTELLAR: 
CONNECTA’T!

registra’t als següents punts:

El Mirador i Servei d’Atenció 
Ciutadana (pl. Mirador, s/n),

Oficina d’Atenció Ciutadana de 
l’Espai Tolrà (c. Portugal, 2c), 

Biblioteca (c. sala boadella, 6),

Espai Jove (c. Portugal, 2a)

i gaudeix del servei Wi-fi als 23 
punts que trobaràs a la vila.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

CONVOCATÒRIA 
D’AJUTS A
PROJECTES DE 
COOPERACIÓ

l’ajuntament ha aprovat la con-
vocatòria i les bases específiques 
per atorgar subvencions a projec-
tes de cooperació al desenvolupa-
ment, la pau i els drets Humans 
en l’àmbit internacional. 

les sol·licituds es poden presen-
tar fins al 15 de febrer al servei 
d’atenció ciutadana (sac), situ-
at a l’edifici el Mirador.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

PLA RENOVA’T
DE FINESTRES

l’Institut català d’energia (IcaeN) 
ha obert la primera convocatòria 
del Pla renova’t de finestres 2011, 
una iniciativa que té per objectiu 
impulsar la substitució dels tan-
caments exteriors per tal de mi-
llorar l’eficiència energètica de les 
llars catalanes i reduir el consum 
d’energia.

els ajuts es podran sol·licitar des 
del 17 de gener fins al 30 d’abril de 
2011 o fins que s’esgoti la dotació 
pressupostària.

+ INFO:
www.plarenovat.cat/2011-finestres

CURS DE CATALÀ
NIVELL BÀSIC 
ADREÇAT A
PARES I MARES

Inscripcions:
fins al 10 de febrer
al servei local de català
(casa Massaveu
carrer de l’església, s/n)

Inici del curs:
22 de febrer.
el curs tindrà lloc els dimarts i 
dijous, de 15.15 a 16.15 h

+ INFO:
Servei de Català - Tel. 937 143 043
a/e. castellarvalles@cpnl.cat

FESTIUS OBERTURA 
COMERCIAL
AUTORITZADA 2011

3 de juliol,
12 d’octubre,
6, 8, 11 i 18 de desembre. 

el 24 i 31 de desembre els
comerços han d’avançar
el seu horari de tancament
a les 20 hores.

rebaixes:
del 7 de gener al 5 de març i
de l’1 de juliol al 31 d’agost.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
i tel. 937 471 055 (Àrea de Comerç)
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 Jordi Mas

Feia 10 anys era impensable una 
situació com l’actual: el Club At·
lètic Castellar presentarà per pri·
mera vegada dos equips als Cam·
pionats de Catalunya sub20 que es 
disputen aquest cap de setmana a 
les pistes Joaquim Molins de Saba·
dell. Les proves es faran dissabte 
el matí i els dos equips castella·
rencs competiran contra els 12 mi·
llors equips de Catalunya respec·
tivament.

La gran novetat serà la pre·
sència de l’equip femení del CAC, 
que s’ha classificat per a aquests 
campionats per primer cop. Són 
atletes d’edat júnior, juvenil i cadet 
que han format un equip prou sòlid 

per aconseguir el dotzè i últim bit·
llet per als campionats de pista 
coberta. Noies com Marta Bayo, 
Irene Sánchez, Laia Catalán o 
Alba Roca formaran part de les 
dotze atletes que buscaran fer un 
bon paper.

En categoria masculina, 
l’equip castellarenc va quedar 
en quart lloc de Catalunya en els 
darrers campionats a l’aire lliu·
re. Amb algunes baixes sensibles, 
espera fer una bona actuació en 
aquesta ocasió. Tant els nois com 
les noies del CAC hauran d’enfron·
tar·se amb equips com el FC Bar·
celona, l’Agrupació Atlètica Ca·
talunya, l’ISS de L’Hospitalet o 
la Joventut Atlètica de Sabadell. 
Les proves començaran a partir 
de les deu del matí. 

 Els atletes del Club Atlètic Castellar ja han realitzat diverses proves a les modernes pistes d’atletisme Joaquim Molins de Sabadell. || cedIdes

Aitor Villar prolonga el mite 
en salt d’alçada

aitor villar va aconseguir a saba-
dell la medalla de plata en la prova 
de salt d’alçada dels campionats 
de catalunya promesa de pista co-

berta. l’atleta del cac va fer un 
salt de 1,85 metres. a la prova de 
salt de perxa l’atleta Marc vela, 
ara a les files del barça, va saltar 
4,70 metres, assolint un nou rè-
cord personal, la mínima per als 
mundials i rècord de castellar.

Assemblea i presentació 
del Club Bàsquet Castellar

aquest divendres a les 9 de la nit 
la junta directiva del club bàsquet 
castellar farà l’assemblea de socis 
ordinària a ca l’alberola. diumen-

ge el club de bàsquet castellarenc 
presentarà els equips d’aquesta 
temporada 2010-2011 a les cinc de 
la tarda al pavelló Puigverd. aques-
ta temporada l’entitat ha presen-
tat 15 equips en competició fede-
rada.

Les promeses es 
citen a Sabadell
Els joves atletes sub20 de Castellar 
es citen aquest cap de setmana a 
les pistes cobertes de Sabadell

El Club Atlètic Castellar ha 
classificat per primera vegada els 
dos equips en aquesta competició
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La Unió segueix sumant 
i escala fins al sisè lloc

La Unió Esportiva Castellar ha 
posat la directa. Tres victòries 
consecutives i un ascens de vuit 
posicions en només tres jornades. 
Ara ja són sisens a la classificació 
del grup 4 de Primera Territori·
al. L’equip de Quico Díaz encade·
na la millor ratxa de la temporada 
2010·2011 després d’haver guanyat 
per 0 a 2 al camp del Vilanova del 
Vallès. “Teníem moltes ganes 
de guanyar aquest diumenge 
perquè el Vilanova havia estat 
l’únic equip a la primera volta 

Els castellarencs han aconseguit la tercera victòria consecutiva en lliga i 
diumenge s’enfronten a casa (12.15h) a l’OAR Vic, cinquè de la taula

 Jordi Mas

  Els castellarencs esperen tornar a celebrar gols al Pepín Valls i sumar una nova victòria. || JOseP Graells

Gairebé una volta 
sense guanyar 
com a visitant

L’assignatura pendent continua 
sent fora de casa. El CB Caste·
llar · Clusellas Dental porta 
dues victòries seguides al pa·
velló Puigverd però no rendeix 
igual a domicili, on no guanya 
des del 17 d’octubre. Va ser a la 
pista del Valentine Montcada, 
on l’equip de Jordi Juste certi·
ficava una bona arrencada fora 
de casa ·dues victòries en tres 
desplaçaments·.

Han passat tres mesos i 
mig i el Club Bàsquet Castellar 
no ha pogut repetir una nova vic·
tòria a domicili, una fita impres·
cindible per sortir de la zona de 

 Redacció
fases de permanència a Copa Ca·
talunya. De fet, si haguessin gua·
nyat el passat cap de setmana a 
la pista del Minguella (73·61) els 
castellarencs s’haguessin situat 
en zona de salvació. “Hem de ser 
més regulars. Encaixem parcials 
de 10 a 0 que ens fan molt mal i 
ens costa recuperar-nos”, opina 
el tècnic Jordi Juste. 

nou duel directe || Diumenge a 
les set de la tarda el Sant Andreu 
de Natzaret visita el pavelló Puig·
verd. Els dos equips estan empa·
tats a set victòries a la classifica·
ció de Copa Catalunya. El triomf 
és vital per al Castellar de cara a 
abandonar la zona perillosa de la 
taula. 

L’última victòria del CB Castellar a domicili va 
ser a l’octubre a la pista del Valentine Montcada

superior a nosaltres des del pri-
mer fins a l’últim minut”, comen·
ta el tècnic de la Unió Esportiva 
Castellar Quico Díaz.

Els de Castellar van dominar 
l’enfrontament i un golàs de Marc 
Alavedra 10 minuts abans d’arri·
bar al descans feia justícia als mè·
rits dels visitants. Iván Gallardo, 
quan s’havia disputat una hora de 
joc, establiria el resultat definitiu 
per al Castellar. “Estem en una 
bona línia de joc i de moral, gene-
rem moltes ocasions i només ens 
cal materialitzar-ne més”, ex·
plica el tècnic. Després d’un inici 
complicat de lliga i ocupar durant 

la primera volta la part baixa de la 
taula, el Castellar té l’oportunitat 
de lluitar per les primeres posici·
ons del grup.

duel de golejadors || L’OAR Vic 
visita diumenge (12.15h) el Pepín 
Valls en un duel de golejadors a la 
classificació. El Castellar, amb  34 
gols, i els d’Osona, que n’han fet 
33, rivalitzen per ser l’equip més 
golejador del grup juntament amb 
el San Lorenzo, el líder de la cate·
goria. L’equip que entrena Quico 
Díaz porta cinc victòries seguides 
a casa i voldrà seguir prolongant 
la ratxa. 

  Al pavelló Puigverd és on el Castellar aconsegueix els millors resultats. || J.G.

FUTBOL  |  PRIMERA TERRITORIAL

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA
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Dani Pedrosa comença la 
pretemporada a Sepang

L’Honda RC212V de Dani Pedro·
sa  ja ha començat a rodar. L’equip 
Respol Honda va presentar, a prin·
cipis de setmana, el que serà el seu 
nou equip aquest 2011 on Casey 
Stoner i Andrea Dovizioso acom·
panyaràn al castellarenc Dani Pe·
drosa. La presentació oficial de 
l’equip es va fer a l’Hotel Pan Pa·
cific a Kuala Lumpur, on Pedrosa, 
en declaracions a Televisió Espa·
nyola, va dir que “ el descans ha 
estat llarg com sempre, però a 
mi m’ha anat molt bé perquè he 
pogut descansar i recuperar-me 
de l’espatlla”. Pedrosa ha tornat, 
aquesta setmana, a pujar a la moto 
als entrenaments que s’han cele·
brat al circuit de Sepang on ha re·
conegut que “ he millorat molt de 
la meva lesió tot i que encara ar-
rossego algun problema”. 

El pilot castellarenc encara 
disposa d’un mes i mig per posar 
a punt la nova Honda abans de la 
primera cursa del campionat que 
se celebrarà el 20 de Març al cir·
cuit de Qatar. El Gran Premi Ape·
rol de Catalunya se celebrarà el 
cap de setmana del 4 i 5 de juny. 

 Dani Pedrosa al circuit de Sepang. || MOtOGP

El pilot castellarenc comença a preparar la moto de la tempora 2011 
pendent encara de l’evolució de la seva espatlla

ATLETISME  |  SALT D’ALÇADA

 Víctor Cuervo

tornar a dalt  || L’equip japonès 
Repsol Honda aposta fort aques·
ta temporada. Dani Pedrosa esta·
rà acompanyat per Casey Stoner i 
Andrea Dovizioso. La nova Honda 
RC212V ha estat ràpida en els pri·
mers entrenaments de la tempora·
da al circuit de Sepang. Pedrosa, 

però, va començar els entrena·
ments amb la moto de l’any pas·
sat però dimecres va registrar el 
millor temps de la sessió amb la 
RC212V a més de mig segon del 
seu company australià Casey Sto·
ner i del nou pilot de Yamaha Ben 
Spies. 

Les competicions de futbol sala s’aturen

Es perfila el proper Open Dòmino

Les competicions federades de 
futbol sala s’aturen una setma·
na i es reprendran a partir del 
12 de febrer. La Federació Cata·

L’edició XIII de l’Open Dòmi·
no Vila de Castellar del Vallès 
es realitzarà el proper dissabte 
12 de febrer al Restaurant Can 

Sant Feliu del Racó acull aquest diumenge una nova jornada de la Lliga 
Territorial de Bitlles a Primera Divisió. Els amfitrions, Els Roquerols, 
jugaran contra el Viladecans i el To·k·fusta mentre que el Castellar 
s’enfrontarà a Can Folguera i Viladecans.

cedIda

Sant Feliu acull una jornada de bitlles

lana ha previst un cap de setmana 
perquè els equips que tenen par·
tits endarrerits puguin posar·se al 
dia de la competició.

Font. El torneig, puntuable per al·
tres campionats, es farà en siste·
ma suís a vuit partides. Hi ha uns 
3.000 euros en premis.

BITLLES CATALANES  |  LLIGA TERRITORIAL

FUTBOL SALA  |  FEDERACIÓ CATALANA DE FUTBOL

DÒMINO  |  OPEN DE DÒMINO
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HOQUEI PATINS

SEGONA CATALANA · Grup C J. 15

Centelles - HC Castellar 8 - 6
corbera - congrés pendent
voltregà - riudebitlles 3 - 3
Premià - Perpetuenc 3 - 9
cornellà - canet 4 - 8
barcino - arenys 8 - 7
vilassar - ripollet pendent

vilassar
riudebitlles
corbera
HC Castellar
canet
ripollet
Perpetuenc
centelles
arenys Munt
congrés
cornellà
voltregà 
Premià
barcino

40
36
32
24
21
20
20
17
17
16
12
12
10

3

14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14
14

13
12
9
7
6
6
6
5
5
5
4
4
3
1

1
0
5
3
3
2
2
2
2
1
1
1
1
0

0
2
0
4
5
6
6
7
7
8
9
9

10
13

CLASSIF. PT PJ PG PE PP

BÀSQUET

Minguella - CB Castellar  73 - 61

artés - vic 68 - 56

argentona - Montcada 71 - 73

sant andreu - Palamós 84 - 75

Montgat - sant adrià 101 - 60

santa coloma - Girona 84 - 74

blanes - Premià 88 - 66

figueres - sant Josep 55 - 60

COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 16

Montgat
sant Josep
santa coloma
blanes 
Minguella 
Montcada
argentona 
sant adrià 
Girona
vic 

CB Castellar
Palamós 
sant andreu
artés 
figueres
Premià

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

12
12
11
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10

9
9
9
8
7
7
7
7
6
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CLASSIFICACIÓ PJ PG PP
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FUTBOL SALA

El femení juvenil·cadet de la Unió Esportiva Castellar va aconseguir 
la primera victòria de la temporada al Pepín Valls ·la segona de la 
temporada· després d’imposar·se al Gimnàstic de Manresa per 1 a 
0. Sheila, al minut 33, va fer l’únic gol del partit amb un globus des 
de 20 metres que va sorprendre la portera rival.

El juvenil de l’Almendra lidera 
el grup 4 de Tercera Catalana 
i aquesta jornada ha ampliat 
a cinc els punts de diferència 
respecte el segon. Els castella·
rencs van vèncer per 7 a 2 al 
Palau de Plegamans.

JOseP Graells

JOseP Graells

Sheila dóna la segona victòria al femení

Almendra, líder

SÈNIOR B · 2a catalana, grup 4
Inter sentmenat - fs castellar  0 - 1
ATHLÈTIC B · 3a catalana, grup 5
a04 castellar - athlètic 04 14 - 1
ALMENDRA A · 3a catalana, grup 5
aa castellar - castellnou 0 - 0
ALMENDRA B · 3a catalana, grup 4
aa castellar  descansa
JUVENIL A · 2a divisió, grup 2
Premià de Mar - fs castellar  5 - 3
FEMENÍ · lliga juvenil-cadet
castellterçol - fs castellar  4 - 4
CADET A
l’estonnac Mollet - fs castellar  3 - 2
CADET B
fs castellar - salesians 4 - 3
INFANTIL A
fs castellar - Jesús Maria 3 - 8
INFANTIL B
fs castellar - Institut sabadell 9 - 1
ALEVÍ A
Molins 99 - fs castellar  7 - 5
BENJAMÍ A
collbató - fs castellar  0 - 10
PREBENJAMÍ
santa Perpètua - fs castellar 6 - 6

FUTBOL SALA

VETERANS

Ue castellar - rIpollet 2 - 0

SÈNIOR B · segona territorial, grup 6

Ue castellar - badia 1 - 4

FEMENÍ · segona Juvenil cadet, grup 2

Ue castellar - Nàstic Manresa 1 - 0

JUVENIL A · Primera, grup 7

Granollers - Ue castellar  1 - 2

JUVENIL B · segona, grup 22

Ue castellar pendent

CADET · segona, grup 27

terrassa - Ue castellar  1 - 0

INFANTIL · segona, grup 3

l’Hospitalet - Ue castellar  5 - 2

ALEVÍ A · tercera, grup 14

Joanenc - Ue castellar 2 - 8

ALEVÍ B · tercera, grup 12

Ue castellar - sabadell 8 - 0

ALEVÍ C · Quarta, grup 7

tibidabo - Ue castellar  10 - 4

ALEVÍ D · Quarta, grup 10

Ue castellar - Pueblo Nuevo 1 - 2

BENJAMÍ A · segona, grup 8

Pb ramon llorens - Ue castellar  7 - 5

BENJAMÍ B · segona, grup 30

viladecavalls - Ue castellar  2 - 6

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLAR

SÈNIOR B · Nivell c, grup 19

begues - cb castellar  46 - 72

JÚNIOR A · Interterritorial, grup 3

bàsquet ribes - cb castellar  69 - 75

JÚNIOR B · Nivell a, grup 2

vilafranca - cb castellar  36 - 38

JÚNIOR FEM · Nivell a, grup 1

cb castellar - bàsquet 3 vil·les 60 - 64

CADET MASCULÍ · Nivell a2, grup 5

cb castellar  descansa

CADET FEMENÍ · Nivell b1, grup 3

Gaudí - cb castellar  pendent

INFANTIL MASCULÍ · Nivell c2, grup 3

Mollet - cb castellar  51 - 57

PREINFANTIL MASC · Nivell b1, grup 1

cb castellar - vic 59 - 44

PREINFANTIL FEMENÍ · Nivell c, grup 2

cb castellar - lliçà de vall pendent

MINI A MASCULÍ · Nivell a2, grup 2

la salle Manresa - cb castellar  46 - 57

MINI B MASCULÍ · Nivell c2, grup 4

cb castellar  descansa

PREMINI A MASCULÍ · Nivell b2, grup 4

cb castellar - cN terrassa 22 - 58

PREMINI B MASCULÍ · Nivell d, grup 4

sant andreu - cb castellar 9 - 111

CLUB BÀSQUET CASTELLAR DEL 4 AL 10 DE FEBRER DE 2011

FUTBOL (Ue castellar)

DISSABTE 5 de febrer

Pepín Valls
10:00   cadet - la Planada
11:30   benjamí b - can trias
11:30   benjamí c - ripollet cf
12:45   Prebenjamí b – Pb ramón llorens
12:45   Prebenjamí c – terrassa fc
13:45   aleví b – barberà andalucia
13:45   aleví d – viladecavalls
17:00   Juvenil b – cN terrassa

Partits a fora
09:30   Juventud 25s - benjamí a
10:30   sabadell - aleví c
12:00   cN terrassa - Prebenjamí a
15:00   europa - Infantil
18:00   sabadell Nord - Juvenil a
20:00   sabadell - femení

DIUMENGE 6 de febrer

Pepín Valls
12:15   1a territorial – Oar vic

Partits a fora
08:00   Palau de Plegamans - veterans
08:45   sabadell - aleví a
10:00   can anglada - benjamí d
12:00   can deu at. - 2a territorial

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 5 de febrer

Pavelló Dani Pedrosa
12:15   Iniciació c – Piera
15:30   Iniciació a – Malgrat
16:30   Prebenjamí a – sant cugat
17:30   Prebenjamí b – sant badalona
18:30   benjamí b – Noia feixenet
19:45   sènior masc. – cornellà

Partits a fora
12:00   sentmenat - Juvenil a
16:30   sant celoni - Prebenjamí c
18:00   sant cugat - Juvenil b
18:30   Horta - benjamí a
18:45   st. celoni - Infantil b

DIUMENGE 6 de febrer

Partits a fora
10:15   arenys - aleví a
12:00   ripollet - Infantil a

FUTBOL SALA

DISSABTE 5 de febrer

Pavelló Joaquim Blume
10:00   Ies castellar femení – Polinyà

Partits a fora
09:30   M. crusafont – Puig de la creu
10:00   Immaculada sbd - Prebenjami a
09:00   sagrada família - aleví b
11:00   la salut - Infantil b

DIUMENGE 6 de febrer

Pavelló Joaquim Blume
11:45   atlètic almendra a – dae

AGENDA

BÀSQUET (cb castellar)

DISSABTE 5 de febrer

Pavelló Puigverd
09:00   Mini a masc. – bàsquet llor
10:30   Infantil masc. – santa Perpètua
12:15   cadet fem. – lluïsos de Gracia
17:00   Júnior b masc. – cerdanyola
19:00   Júnior a masc. – sant Josep

Partits a fora
09:00   sarria - Preinfantil fem.
09:30   Gramanet - Mini b masc.
11:30   sant Nicolau Pre-mini a masc.
12:30   Igualada - Pre-infantil masc.
18:00   claret - Júnior fem.

DIUMENGE 6 de febrer

Pavelló Puigverd
12:00   sènior b - cbsab
19:00   sènior a – sant andreu 

Partits a fora
10:45   sfèric terrassa - cadet masc.

FEMENÍ · sub16
Hc castellar - sfèric terrassa 0 - 10
JUVENIL A · Grup fc
Hc castellar - tona 4 - 7
JUVENIL B · Grup fb
Hc castellar - ct barcino 12 - 0
INFANTIL A · Grup P4
Hc castellar - congrés 6 - 9
INFANTIL B · Grup f8
Hc castellar - congrés 6 - 9
ALEVÍ · Preferent, grup1
Hc castellar - vic 3 - 6
BENJAMÍ A · campionat bcn, grup e
Hc castellar - sfèric terrassa 12 - 4
BENJAMÍ B · campionat bcn, grup c
vilanova - Hc castellar  13 - 5
PREBENJAMÍ A · copa bcn, grup 4
J.M.J. - Hc castellar  ajornat
PREBENJAMÍ B · campionat bcn, grup b
santa Perpètua - Hc castellar  1 - 3
PREBENJAMÍ C · campionat bcn, grup 2
Hc castellar - tordera 3 - 0

HOQUEI CLUB CASTELLAR

Vilanova - UE Castellar  0 - 2
taradell - sabadell Nord 2 - 1
lliçà d’amunt - Parets 2 - 1
Oar vic - Puigreig 1 - 1
can boada - les franqueses 2 - 1
llinars - can trias 2 - 2
sallent - sant feliu 1 - 0
sant celoni - canovelles 0 - 1
san lorenzo - sabadell b 4 - 0

PRIMERA TERRITORIAL · Grup IV J. 19

san lorenzo
taradell 
canovelles
sallent
Oar vic
UE Castellar
Parets
Puigreig
vilanova vallès
sabadell b
sabadell Nord
sant feliu codines
can boada
sant celoni 
les franqueses
lliçà d’amunt
llinars
can trias
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Athletic 04 - Llagostense 3 - 5
col·legi santo Ángel - ripollet 9 - 4
sang culé - alheña 1 - 1
cornellà - sporting Prat 5 - 3
cervelló - viladecans 4 - 4
sansur - bruc 2 - 3
sant Just - Penya esplugues 3 - 4

PREFERENT CATALANA, 3 · Jornada 14

ripollet b
alheña
llagotense
cornellà
santo angel
cervelló
Athlètic 04
sant Just
esplugues
sansur
viladecans
Xarxa
sang culé
Mampar bruc
sporting Prat
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6
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10
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ATHLÈTIC 04 CASTELLAR FUTBOL SALA CASTELLAR

Aiguafreda - FS Castellar  4 - 2
cN caldes - can cuyàs 2 - 3
la sínia - la sardana 4 - 10
sant andreu - lliçà de vall 8 - 2
santa Perpètua - san lorenzo 5 - 2
Inter sentmenat - can Parellada 3 - 4
tiana - les fonts 4 - 7

PRIMERA CATALANA · Grup IV Jorn. 13

sant andreu
aiguafreda
la sardana
la sínia
can cuyàs
can Parellada
les fonts
san lorenzo
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Inter sentmenat
cN caldes
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HOQUEI CLUB CASTELLAR

BITLLES CATALANES

DIUMENGE 6 de febrer

Sant Feliu del Racó
10:30   cb castellar a – cb can folguera
10:30  els roquerols - viladecans
11:45   cb castellar a – cb viladecans
11:45  els roquerols - to-k-fusta
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ENTITATS

Grup de Caramelles de Castellar

Es convida a les Caramelles de 2011 
a tots els homes a qui agradi cantar, 
especialment si formeu part d’algu·
na coral. No es necessiten veus ex·
traordinàries, només tenir ganes de 
passar·ho bé cantant. 

Els assajos es fan un dia cada setma·
na des de dilluns 31 de gener, a les 
21.30 h al local de l’Esplai del Pas·
seig Tolrà, 6.

VOLS PARTICIPAR 
A LES CARAMELLES 
2011?

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Unió Esportiva CastellarPortal d’entitats

Dilluns 7 de febrer - 13 h
Sala Valls Areny d’El Mirador

La Unió Esportiva Castellar presen·
tarà els actes preparats per l’entitat 
per celebrar el seu centenari. Durant 
la presentació, es projectarà el trài·
ler de la pel·lícula·documental dirigi·
da per Josep Vidal que s’ha realitzat 
en commemoració del centenari.

El Portal d’Entitats de Castellar del 
Vallès ofereix un espai virtual de tro·
bada i comunicació entre les associ·
acions i la ciutadania. Amb aquesta 
eina podreu consultar les notícies, els 
actes d’agenda i els serveis que oferei·
xen les entitats municipals. A més, el 
Portal compta amb un directori on es 
poden trobar les dades de les entitats 
locals i accedir als seus portals webs.

PRESENTACIÓ
DELS ACTES
DEL CENTENARI

ENTITATSCASTELLAR.
CAT

+ INFO:
Tel. 937 143 292

+ INFO:
http://entitatscastellar.cat



REPORTATGE

La Sala d’exposicions Watts·Art, al carrer 
Sant Pere d’Ullastre, 9, està comissionada 
per Engracieta Batet. Va obrir l’any 1975 
per acollir les obres de pintors diversos, so·
bretot locals, “amb obres de Roca, Valls-
Areny, Carnicer, Mercader o Clapers”, 
però també hi han exposat pintors de fora 
“que eren de Sabadell, Barcelona o Valèn-
cia”, afegeix Batet. 

La idea d’inaugurar la galeria Watts·
Art va sorgir quan el fill de Batet, que també 
pintava, la van engrescar. “Teníem una bo-
tiga de música i el local annex era buit”. 

La galeria fa, sobretot, exposició col·
lectiva d’artistes “perquè si féssim només 
un pintor segurament vendria menys”. 
Batet fa una aposta pel figuratiu, el paisat·
ge i les marines “perquè és el que agrada 
més al client”. Només en una ocasió es va 
fer una exposició de quadres abstractes. Tot 
i que la comissionada de la sala d’exposici·
ons afirma que “sempre hi haurà gent a 
qui agradarà la pintura”, reconeix que ja 
no hi ha tanta gent que entri a la galeria de 
Sant Pere d’Ullastre. “Això sí, a Castellar 
del Vallès hi ha artistes que ho fan molt 
bé, tot i no ser professionals”.

la galeria aguilart || És la galeria més jove 
de Castellar. És propietat del pintor Enric 
Aguilar. L’artista, a més d’exposar a altres 
artistes, també hi té el seu estudi. “De fet, 
la galeria va sorgir per accident, perquè 
jo tenia el taller a Sabadell i estava fart 
d’anar amunt i avall”. Afegeix que “quan 
vaig agafar el local, vaig posar l’estudi 
al soterrani i a la primera planta, que 
tenia molta llum, hi vaig fer la galeria”, 
diu Aguilar. 

El pintor creu que les galeries són útils 
perquè permeten exposar l’obra d’altres. “I 

culturalment acostumes a la gent a veure 
exposicions”. Aguilar també s’esforça en 
fer pedagogia de l’art. És per aquest motiu 
que ofereix cursos de pintura per a infants i 
adults. “Vénen amb moltes ganes de pin-
tar, d’expressar-se, i aquí els ensenyo el 
que és correcte del que no ho és tant”. A 
les classes, no només se’ls ensenya la tècni·
ca de la pintura, sinó que també “aprenen 
a exposar, a penjar un quadre, perquè no 
és fàcil!”, diu Aguilar.

Aguilart busca sempre la qualitat dels 
artistes. “Un dels grans mals de les galeri-
es d’avui és que només exposen qui ja té un 
nom, i això és un error”, exclama Aguilar. 

També reconeix que la crisi no és l’única cul·
pable que fa que la gent no visiti les galeri·
es, “sinó que també és culpa de les modes, 
han perdut el costum i ara prefereixen fer 
un viatge o comprar-se un cotxe”. La solu·
ció per salvar les galeries és, segons Agui·
lar, reinventar·se i innovar, “per exemple, 
fer art a mida”.

la galeria santi art || Es troba al Camí Xic, 
9. Està comissionada per Miquel Santisteban, 
que també és emmarcador. “Els galeristes ens 
veiem obligats a complementar l’ofici amb 
altres negocis relacionats amb l’art per so-
breviure”. 

 Marina Antúnez

  Enric Aguilar (Aguilart), Engracieta Batet (Watts-Art) i Miquel Santisteban  (Santi Art) || J.Graells

La galeria  Santi-Art 
va obrir l’any 1973 a 
Castellar del Vallès, 
va ser la primera

Aguilart és la galeria 
més jove i també 
funciona com a estudi 

Watts-Art va néixer 
l’any 1975 per mostrar 
i comercialitzar els 
artistes locals

La seva família va obrir l’any 1973 i ell 
ha seguit el negoci. Reconeix que per tenir 
una galeria “cal una gran passió per l’art 
i passar-hi moltes hores”. A la galeria s’hi 
exposa pintura i altres disciplines, “gent que 
faci coses a nivell més o menys professi-
onal”, afegeix Santisteban. Ha tingut qua·
dres de Gubern, Roca, Pellicer, Costa, etc. 
“A Castellar sempre hi ha hagut un poten-
cial enorme d’artistes i no tenien on ex-
posar”. Afegeix que “a nivell privat fem el 
que podem però ha faltat suport públic”. 
Com els seus companys de professió, Santis·
teban afirma que “la supervivència de les 
galeries passa per reinventar-se”. 

Les galeries d’art que avui bateguen
a Castellar del Vallès

CULTURA
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Enric Magoo actua diumenge

Hip hop al Calissó 
amb VaDeRetro

El grup convidat a la propera 
sessió del Calisound al Calissó 
Espai Plural, que organitza el 
grup de joves AFDX i  que gira 
al voltant del hip hop, és VaDe·
Retro. El concert tindrà lloc avui 
mateix, a les 21.30.

Els membres de la forma·
ció VaDeRetro arriben des de 
Sabadell i afirmen que els agra·
den les coses ben fetes, “... com 
beure, la Uma Thurman...”, 
bromegen els VaDeRetro. 

Musicalment parlant, tot i 
que aposten pel happy hardcore i 
la música psychobilly, “fem el que 
volem i gairebé sempre tenim 

èxit”. Tenen un disc al mercat que 
es diu Error 404. VaDeRetro està for·
mat per quatre mestres de cerimòni·
es (Mc’s) i un discjòquei. Van actuar 
a les barrakes de Festa Major.

jose el chatarra || El Camión de 
la Chatarra va ser, divendres pas·
sat, la formació protagonista de 
del Calissó Espai Plural. El pú·
blic va lliurar·se als bons ritmes 
rumberos que la banda, amb tres 
músics  i José Chatarra al capda·
vant, va oferir. Lluís (Choripunk), 
de Castellar, va aprofitar l’avinen·
tesa per actuar a la seva població. 
La resta de la banda actuava fent 
un petit tast del concert que va 
tenir lloc dissabte 29 a la Faktoria 
d’Arts de Terrassa. 

  M.A.

  El mag Enric Magoo representa ‘El rodamón’ a l’Auditori. || cedIda

  El Camión de la Chatarra || JOseP Graells

 Marina Antúnez

  Cartell de ‘Bicicleta cullera poma’, de Carles Bosch. || cedIda

L’Ajuntament de Castellar inicia 
el Cicle de Cinema en Català 2011 
amb la pel·lícula Bicicleta, culle-
ra poma, la projecció que tindrà 
lloc avui mateix, a les 21.30 hores 
a l’Auditori Municipal. El film de 
Carles Bosch té l’expresident de 
la Generalitat Pasqual Maragall 
com a personatge principal. El 
documental recull dos anys d’in·
tensa lluita de Pasqual Maragall, 
la seva família, la seva fundació i la 
comunitat científica mundial, per 
intentar posar fi a la pandèmia de 
l’Alzheimer. 

Produïda per CROMOSO·
MA i dirigida per Carles Bosch, 
la cinta es va presentar a la Sec·
ció Oficial del Festival de Cine·
ma de Sant Sebastià. Va rebre 
el premi José María Forqué i un 
premi Gaudí a millor pel·lícula do·
cumental de l’any. També ha estat 
nominada a la 25a edició dels pre·
mis Goya.
 
sinopsi || L’any 2007, a Pasqual Mara·
gall se li diagnostica Alzheimer. Ell i la 
seva família inicien una croada contra 
la malaltia. Maragall es deixa retratar 
durant dos anys amb la seva família i 
els metges per deixar constància del 
dia a dia de la seva lluita personal. 

‘Bicicleta, cullera, poma’, 
un film sobre l’Alzheimer

  M.A.

La propera proposta de La Xarxa  
ens aproparà a la màgia d’Enric 
Magoo. L’espectacle que oferirà 
el popular mag s’anomena El Ro-
damón i tindrà lloc diumenge 30 
a l’Auditori Municipal. 

Il·lusionista professional, 
Magoo compta amb un llarg cur·
rículum. Ja porta tres dècades 
creant estil i història i ha rebut 
diversos premis i mencions, ha 
participat en congressos i festi·
vals i ha realitzat molts assesso·
raments màgics.

La història que presen·
ta en aquesta ocasió se situa en 
una plaça, on  hi ha un rodamón 
amb un carretó ple d’andròmi·
nes i caixes. És un mag que ha 

dedicat la seva vida a viatjar per 
aquest món a la recerca dels mi·
llors trucs i els objectes màgics 
més preuats.

Amb la narració dels seus 
records i vivències, El Rodamón 
anirà emmotllant l’espai escènic 
per adaptar·lo a cadascuna de 
les situacions i països. Ell mateix 
s’anirà transformant en els prota·
gonistes de la seves històries.

Passejarem per la Torre Eif·
fel de la mà d’un mim; a la Xina, 
coneixerem els secrets de la filo·
sofia oriental; posarem un ou en 
equilibri a l’Equador del món i vi·
sitarem l’Índia, Etiòpia, el Mar·
roc, Rússia i Catalunya.

Mitjançant jocs de mans i 
objectes sorprenents coneixerem 
alguns dels costums del món. 

El Rodamón és un viatge 

La pel·lícula de Carles Bosch es projecta avui a les 21.30 h a l’Auditori

màgic on es combinen màgia, 
pantomima, malabars, titelles, 
inflables i humor, per donar a 
aquesta obra de teatre màgic 
l’empremta habitual de les darre·
res produccions d’Enric Magoo. 

un mag de festival || Enric 
Magoo forma part, juntament 
amb altres mags, del Festival de 
Màgia Sant Joan Bosco de Saba·
dell, un esdeveniment que pretén 
barrejar il·lusionistes amateurs 
i professionals, per donar pas a 
joves talents i que organitzen els 
Salesians. El festival també va 
permetre presentar a set mags 
reconeguts, entre ells Magoo, que 
seria molt difícil veure en un ma·
teix escenari en un altre context. 
La gala va tenir lloc el cap de set·
mana passat.
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 Marina Antúnez

  Moment de l’obra ‘84 Charing Cross Road’ amb Vicenç Altimira i Mònica Plana. || arXIU

Després de tres setmanes, diu·
menge passat es va poder veure 
per darrera vegada l’obra de l’Es·
bart Teatral 84 Charing Cross 
Road. Han estat un total de nou 
funcions que es van iniciar el pas·
sat 14 de gener. 

“Estem molt satisfets de la 
resposta del públic, que ha om-
plert la Sala de Petit Format en 
totes les representacions”, expli·

‘84 Charing Cross Road’
consolida el teatre de text

ca Montse Gatell, la directora del 
muntatge.

L’obra, protagonitzada per 
Vicenç Altimira i Mònica Plana, 
explicava la relació epistolar entre 
Frank Doel i Helen Hanff, un llibre·
ter de vell  anglès i una escriptora 
força pobra dels Estats Units.  L’ar·
gument se centrava en una lectu·
ra de les cartes que durant més 
de 20 anys van enviar·se Helen i 
Frank. Es tracta d’una adaptació 
d’una novel·la, de la qual ja se n’ha·
via fet una dramatúrgia que es va 

estrenar al Teatre Romea fa uns 
anys i també una pel·lícula. 

L’èxit de l’Esbart es pot ex·
plicar, sobretot, perquè “sembla 
que la nostra proposta d’oferir 
un espectacle de teatre de text 
ha estat encertada”, comenta 
Gatell. “Això posa de manifest la 
gran experiència teatral del pú-
blic castellarenc”.

L’obra de l’Esbart M’agrada 
molt el que feu, que s’havia d’estre·
nar el dia 25 de març, s’ha ajornat 
fins al novembre. 

JOseP Graells

cedIda

Diumenge 30, al matí, va tenir lloc una nova edició de la Fira d’Anti·
guitats, un esdeveniment que aplega gent de tota la comarca. L’acte, 
organitzat per Esdeveniments SL, va tenir lloc a l’Espai Tolrà, on es 
van reunir uns 20 col·leccionistes d’objectes antics.|| M.a.

L’Associació Grup Pessebrista de Sant Feliu del Racó va repartir el 
premi El Buscador el dissabte passat al local pessebrista de Sant Feliu. 
El joc consisteix a trobar uns elements amagats dins de cada pesse·
bre. La premiada va ser Zaira Vives, de 10 anys, que va rebre un tió  i 
unes bosses de llaminadures. El sorteig es va realitzar al mateix local 
de l’associació, que posava el punt i final als pessebres.|| M.a.

La Fira d’Antiguitats segueix endavant

L’Esbart Teatral clou les representacions d’aquesta obra de Helen Hanff

Zaira Vives, la pessebrista afortunada
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* actes organitzats per l’ajuntament de castellar del vallès

EXPOSICIONS

Casal Catalunya
Prat de la riba, 17

Fotografies Silvestre Casas
tot el mes

El Mirador
Plaça d’el Mirador

Obres del Concurs
d’Art Digital
fins al 26 de febrer

CURSOS

ALTRES

TALLERS

Higiene i manipulació 
d’aliments dia 7 de febrer
Inscripcions:
937 146 739 (acc)

Activitat “Robòtics” de 
Lego Education
Per a infants de 9 a 12 anys.
Inscripcions fins a l’11 de 
febrer a el Mirador

Museu de la Coca-Cola
de 10 a 13.30 h
de 16.30 a 19.30 h
c/Jaume I, 42

Pilates, Ioga, Tai-xi
al casino de sant feliu
el Nou espai  ·  937 159 037

Fer pàgines web en 2 hores
de febrer a juny. Inscripcions: 
espai sales d’el Mirador
de dilluns a divendres,
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h

Moviment de
Colònies i Esplai
esplai lúdic - esplai Xiribec
colles - esplai obert - sortides
Inscripcions:
937 143 605  -  638 177 050

Meditació
6 de febrer  ·  de 10 a 18 h
Inscripcions: lasaladeser
Info@lasaladeser.com
665 020 903

06dG
Teatre infantil
el rodamón
cia. enric Magoo
auditori Municipal · 12 h
Organització: la Xarxa

Ball
a càrrec d’estel bages
sala blava · 18 h
Organització: amics del ball de saló

Son Calissó
amb rosalyn
calissó espai Plural · 23 h
Organització: calissó espai Plural12ds

Fira comercial a l’aire lliure
sala boadella · 10 a 20 h
Organització: establiments de la 

zona, comerç castellar i ajuntament

Acte PSC
sala d’actes Mirador · 18 h
Organització: Psc catellar

Teatre*
Pasta fullada
a càrrec del teatre Gaudí
auditori Municipal · 21.30 h

Son Calissó
amb rosalyn
calissó espai Plural · 23 h
Organització: calissó espai Plural05ds

Jornada de participació*
revisió del Pla d’Ordena-
ció Urbanística Municipal
el Mirador · 9.30 h

Fira comercial a l’aire lliure
sala boadella · 10 a 20 h
Organització: establiments de la zona,

comerç castellar i ajuntament

Once upon a time*
the Princess and the pea
ludoteca · 11.30 h

Taula rodona 
economia: reptes de futur
sala actes el Mirador · 20 h
Organització: erc

09dc
Teatre
sopar reial
amb el casal creu alta
casal catalunya · 17 h
Org.: assoc. de Jubilats i Pensionistes

Monòlegs
calissó espai Plural · 23 h
Organització: calissó espai Plural10dJ

04dv
Taula rodona 
economia: reptes de futur
sala actes el Mirador · 20 h
Organització: erc

Xerrada sobre el ioga
Passeig, 61 · 19.30 h
Organització: el Nou espai

Cinema en català*
bicicleta, cullera, poma
auditori Municipal · 21.30 h

Calisound
amb vaderetro
calissó espai Plural · 21.30 h
Organització: calissó espai Plural

11dv
Inauguració exposició
braM!: dies de cine
espai Polivalent d’el Mirador
19 h
Org.: comissió braM! i arxiu d’Història

Projecció de curts de 
Joan vila Hosta, Josep 
vidal i INs Puig de la creu
espai Poliv. el Mirador · 19 h
Organització: comissió braM!

Hora Golfa del conte*
tu i jo som tres, amb Gabi 
ruiz i Marina antúnez
local social Penya 
solera · 21.30 h

Presentació
Ue castellar centenari
sala lluís valls areny · 13 h07dl

13dG
Ball
a càrrec de Mil·lenium
sala blava · 18 h
Organització: amics del ball de saló

Cinema
el secreto
de la última luna
casal catalunya · 17 h
Org.: assoc. de Jubilats i Pensionistes08dt

Dibuix i pintura (J. Mundet) 
a partir de 12 anys
dimarts, de 19.30 a 21.30 h
937 145 051 · 639 237 613

Ceràmica (Mercè trabal)
a partir de 12 anys
dimecres, 18 a 21 h
dijous, 10 a 13 i de 18 a 21 h
937 145 051 · 639 237 613

Classes de dibuix i pintura
Petits (a partir de 5 anys)
i adults
dimecres, dijous i dissabtes
aguilart
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ajuntament 
fax ajuntament

Policia local
(urgències)

avaries enllumenat 
biblioteca
bombers

ràdio castellar
casal catalunya

casal Plaça Major
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
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 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

dimarts 8 de febrer  ·  17 h

casal catalunya

Organització: associació de

Jubilats i Pensionistes

Cinema
el secreto de la 
última luna

dissabte 5 de febrer  ·  11.30 h

ludoteca les tres Moreres

Organització: ajuntament

Once upon a time:
the Princess
and the pea

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

casanovas
vilà
vilà
Germà
Permanyer
ros
casanovas
Yangüela
Germà
Germà

L’escorxador municipal, situat al carrer de l’Es·
corxador 9·17, va ser construït l’any 1860 als ter·
renys de Joan Sala i Boadella. Al mateix temps 
es va clausurar l’antic escorxador de la plaça 
Mestre Gelonch. Poseriorment, l’Ajuntament 
va considerar que les instal·lacions no tenien les 
condicions higièniques i estaven desfassades. 
L’any 1984 el va tancar i va quedar abandonat.

fOtO: JOrdI GarrÓs

Escorxador municipal, 1995

La princesa i el pèsol és un conte tra·
dicional europeu conegut pel relat 
breu de Hans Cristian Andersen on 
es descriu la història d’un príncep 
que es volia casar, però no amb qual·
sevol dona, sinó amb una princesa de 
veritat. Cap no va superar la prova 
que els feia fins que un dia de tem·
pesta va arribar una princesa que, 
després de passar la nit com a con·
vidada al castell en un habitació d’un 
luxe impressionant, li van preguntar 
com havia dormit. Ella contestà que 
molt malament perquè un pèsol se li 
havia clavat a l’esquena traspassant 
els vint matalassos i les vint flassa·
des que li havien posat. Això va de·
mostrar que era una princesa perquè 
només elles tenen la pell tan fina.

El secreto de la última luna es basa 
en l’obra d’Elisabeth Goude, El ca-
ballo blanco,  en la qual es va inspi·
rar J.K Rowling per crear la histò·
ria de Harry Potter. L’adaptació a 
la pel·lícula s’ha fet amb capital eu·
ropeu i la direcció ha anat a càrrec 
de Gabor Scuco. El film explica la 
història de Maria, una nena òrfena 
de 13 anys que és enviada a viure 
amb el seu oncle a una casa mis·
teriosa. Allà descobrirà el món de 
Moonacre, il·luminat per la lluna.
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· Es va fer sòcia del Sabadell 
amb l’arribada del davanter Hi-
roshi o ja ho era abans?
Abans ja seguia l’equip i havia anat 
alguns partits al camp. La meva 
parella havia jugat al Sabadell 
de petit i em va fer agafar l’afició 
per anar a la Nova Creu Alta, tot i 
que no hi puc anar cada partit. Me 
n’he fet sòcia després de l’arriba·
da d’Hiroshi. 

· Deu estar contenta. Diumen-
ge passat el Sabadell va gua-
nyar amb un gol del davanter 
japonès.
Doncs sí, a més, l’equip va molt bé 
aquest any. Anem segons a la clas·

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
alegre
Un defecte que no pot dominar?
M’enfado ràpidament
Qui voldria haver estat?
la meva mare
Quin animal seria?
Un gos
La seva paraula preferida?
Ichigo iche (viu el moment)
Quin plat li agrada més?
Yakiniku (carn a la planxa)
Músic preferit?
tohoshinki, un grup coreà
Un color? 
rosa
Un llibre?
fukai kawa, de shusaku endo
Una pel·lícula?
el diari de Noa
Un comiat? 
sayonara

Nascuda a Kobe, s’ha instal·lat a Catalunya fa un any 
i mig i fins fa poques setmanes vivia a Castellar del 
Vallès. Nami gaudeix a la Nova Creu Alta veient jugar 
el seu compatriota Ibusuku Hiroshi.

Nami Fukunaga

sificació i espero que pugem de ca·
tegoria.

· I si li dic que Hiroshi fitxa pel 
Terrassa, vostè què faria?
Ho tinc clar. Seguiria animant el 
Sabadell.

· Ja li agradava el futbol, abans 
de venir aquí?
No especialment. M’hi he aficionat 
en aquests darrers anys, sobretot 
perquè li agrada molt a la meva 
parella. Abans només el mirava de 
tant en tant per la tele.

· Al Japó mana el beisbol.
Sí, és l’esport més popular al meu 
país. Sóc dels Hanshin Tigers, 
l’equip de la meva ciutat, Kobe. 
He anat a veure alguns partits. Al 

Japó també tenim el sumo, que és 
l’esport nacional. Potser no atrau 
al públic més jove, però els lluita·
dors són molt famosos.

· A Catalunya no hi ha gaires 
japonesos. Com hi ha vingut a 
parar?
Fa vuit anys vaig venir per prime·
ra vegada de viatge. Vam fer una 
ruta per Barcelona, Granada, Ma·
drid... Al cap d’uns anys vaig tor·
nar a Barcelona, quan estudia·
va Traducció i Interpretació a la 
Universitat. Vaig tornar un temps 
al Japó a treballar i fa aproxima·
dament un any i mig vaig decidir 
venir cap aquí per instal·lar·m’hi. 

· Ha estat vivint a Castellar du-
rant un temps. Li ha agradat?

De Castellar m’agraden alguns 
carrers petits del centre, tot i que 
jo he viscut a Sant Feliu del Racó. 
Ara des de fa un mes estic a Sa·
badell, que m’és més còmode per 
qüestions de feina.

· Li ha costat adaptar-se als 
costums d’aquí?
No gaire. Sí que trobo moltes di·
ferències respecte el Japó, però 
m’he trobat que la gent és molt 
oberta i amable. Crec que si can·
vies el xip t’adaptes ràpid.

· Quin és el canvi que se li ha fet 
més difícil?
Aquí, els diumenges tot està tan·
cat. Al principi se’m feia una mica 
estrany. Allà tenim uns horaris 
diferents. Els comerços sempre 

estan oberts i la majoria de su·
permercats funcionen les 24 hores 
del dia.

· On es viu millor?
Al Japó es viu molt bé però també 
es treballa més. Molts treballadors 
només tenen dues setmanes de va·
cances l’any. Aquí hi ha un altre 
ritme, és més tranquil. La gent té 
més temps per fer coses.

· Quines coses troba a faltar del 
seu país?
El menjar, per exemple. Algunes 
verdures i salses que costen de 
trobar aquí. La cultura, els onsen 
·uns banys termals·...

· Un transport públic puntual?
Ha,ha! També, també. 

Si Hiroshi fitxés pel 
Terrassa jo seguiria 
sent del Sabadell

“

”

 Jordi Mas

Primera sòcia japonesa del CE Sabadell
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