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La cantant Beth presenta el seu nou 
disc ‘Segueix-me el fil’ aquest 

dissabte a l’Auditori Municipal 

CULTURA  P20

Que la moto 
t’acompanyi

Dani Pedrosa afronta la primera cursa de la temporada a Qatar amb més ambició que mai

ACTUALITAT P3

La diada de 
Sant Josep 
coincideix 
amb l’inici de 
la Setmana 
del Pallasso

L’Ajuntament 
treu a concurs 
les obres 
d’ampliació 
del CAP

Una vacant 
col·lapsa el 
funcionament 
del Jutjat 
de Pau

 CULTURA P19

ESPORTS P13

ACTUALITAT P5

Estrenen 
un servei 
per ajudar 
els joves a 
trobar feina

ACTUALITAT P2

  Tres escultures gegants donen
     la benvinguda al VallèsClown
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Informació, orientació, formació i inserció. 
Aquests són els quatre punts clau del Dis-
positiu Local d’Inserció (DLI), una xarxa de 
recursos i serveis municipals i extramunici-
pals  que pretén donar servei als joves entre 
15 i 20 anys que “potser no han assolit els 
seus objectius a l’institut”, explica el re-
gidor de Promoció Econòmica i Ocupació,  
Joan Creus.  El DLI, que es va presentar ahir 
en un acte on van participar els diferents 
agents implicats, “vol donar a aquests joves 

Correus té previst incorporar un 
carter més a la seva plantilla de 
Castellar que passaria a tenir 14 
empleats. La Federació de Ser-
veis Públics de la UGT al Vallès vol 
que aquest nou carter s’incorpori 
de manera immediata a l’oficina de 
Castellar per poder reforçar algu-
nes zones de repartiment. 

De fet, Madrid ja ha donat el 
seu vist-i-plau a la contractació. El 
secretari general del sector postal 
al Vallès de la Federació de Serveis 
Públics de la UGT, Antonio Jurado, 
ha explicat que s’ha contactat amb 

 Jordi Rius

 J.R.

El regidor Joan Creus, l’alcalde, Ignasi Giménez,  i el director del Servei d’Ocupació de Catalunya, Josep Berbel, ahir durant la presentació del DLI  || J.G.

L’oficina de Correus de Castellar, al carrer Sala Boadella.|| JOseP Graells

Castellar compta des d’ahir amb el Dipositiu Local d’Inserció adreçat a joves d’entre 15 i 20 anys

La Direcció Territorial de Catalunya afirma que la decisió es prendrà al juny

Una sortida per als NI-NI

UGT pressiona Correus 
per incorporar un carter

tant recursos formatius com possibilitats 
d’inserció”, assegura el regidor.

La crisi ha causat estralls sobretot a  
aquesta franja d’edat. “Són joves que pot-
ser no estan apuntats com a demandants 
de feina i potser els hem perdut una mica 
en aquest trànsit de la formació al tre-
ball”, assegura Creus. Precisament, el DLI 
neix amb la intenció de voler “visualit-
zar” aquests joves oferint-los una atenció 
per aconseguir la seva consolidació profes-
sional. A més, aquest dispositiu vol oferir 
als professionals participants un espai de 
creació de coneixement, formació, intercan-

vi d’experiències i materials que millorin la 
seva pràctica professional.

funcions || El Dispositiu Local d’Inserció  té 
bàsicament set funcions principals. La pri-
mera consisteix en coordinar les actuacions, 
serveis i recursos que ofereixen els diferents 
agents del territori. En funció d’aquests ele-
ments, elaborarà un pla de treball amb l’or-
ganització i sistematització de la informa-
ció, la planificació de les línies d’actuació en 
relació a la transició de la formació al tre-
ball  i el disseny concret de les accions. El 
DLI també es proposa gestionar projectes 

tots els estaments de l’organisme 
estatal per aconseguir la incorpo-
ració immediata del nou carter. “Fa 
alguns mesos ja es va aprovar la 
reestructuració de les zones pos-
tals de Castellar, però no podem 
esperar més si volem donar un 
bon servei”, constata Jurado.

La persona que s’incorporaria 
a la plantilla serviria per a reforçar 
zones com el Pla de la Bruguera on, 
segons el sindicat es reparteix cada 
tres dies, o el Balcó de Sant Llo-
renç, Airesol D, plaça Europa, Suè-
cia, Tarragona o França on el repar-
timent es fa cada quatre dies.

 D’aquí dos mesos se celebren 
eleccions municipals, un període 

amb més feina per als carters ja 
que han de fer arribar molta pro-
paganda electoral. Per això, segons 
el dirigent sindical de la UGT, és tan 
urgent la incorporació d’aquest nou 
carter. En canvi, des de la Direcció 
Territorial de Catalunya, s’afirma 
que l’època de repartiment de pro-
paganda electoral “no és un barem 
vàlid per fixar si es necessita 
d’immediat un carter més”.

possibles mobilitzacions || La Di-
recció Territorial de Catalunya ha 
confirmat que la decisió si s’ha d’in-
corporar un nou carter es prendrà 
al juny una vegada s’apliqui l’estu-
di de dimensionament de les 13 sec-

cions de repartiment  de correu en 
què està dividit el municipi. Actual-
ment, a l’oficina hi treballen 13 car-
ters, set a peu i sis amb moto.

UGT dóna un temps de marge 
als responsables de Correus per-
què entri a treballar el nou perso-
nal. En cas contrari, “no descar-

tem fer noves mobilitzacions des 
de la Federació de Serveis Pú-
blics”.  La Direcció Territorial de 
Catalunya ha manifestat que tota 
la polèmica generada per la UGT 
“és una mesura per pressionar-
nos, però no podem avançar-nos 
en les decisions”. 

compartits per l’Ajuntament que atenen de 
forma preventiva o pal·liativa adolescents i 
joves de Castellar com ara el projecte TRIA, 
el Programa de Qualificació Professional 
Inicial (PQPI)  o la Unitat d’Escolarització 
Compartida (UEC).

integrants||El Dispositiu Local d’Inserció 
l’integren l’Ajuntament de Castellar -sobre-
tot  les regidories més implicades com les 
de Promoció Econòmica i Ocupació, Edu-
cació, Joventut i Benestar Social-, els pro-
pis joves, els agents formatius, econòmics, 

socials i professionals d’altres administra-
cions supramunicipals. El consistori té un 
paper destacat perquè se li atorga el paper 
de coordinació per part de tots els partici-
pants, capaç de generar sinergies. En aques-
ta xarxa, els agents que hi estan implicats  
han d’acomplir un seguir de requisits per a 
garantir el treball en xarxa.

El dispositiu s’estructura a través d’una 
comissió general, un òrgan consultiu que és 
un punt de trobada informatiu i participa-
tiu dels representants de tots els agents del 
DLI. També hi ha una comissió estratègica, 
l’òrgan decisori d’àmbit polític, que presi-
deix l’alcalde i integrat per tots els regidors 
de les quatre regidories implicades. A més, 
hi ha una comissió gestora, formada per tèc-
nics municipals, grups de treball i finalment 
compta amb una coordinació tècnica amb 
un professional que depèn de la comissió es-
tratègica i que realitza les funcions de coor-
dinació i representació tècnica. 

El DLI està format per quatre 

regidories, agents formatius, 

econòmics, professionals i 

socials i els propis joves
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El projecte d’ampliació del Centre 
d’Atenció Primària ha donat una 
passa més. Uns mesos després de 
presentar els plànols del procés 
d’ampliació, la Junta de Govern ha 
aprovat el plec de clàusules per a 
la licitació de les obres. “Aquest és 
un dels projectes importants que 
en aquests moments teníem pen-
dents i després de diferents reu-
nions que hem fet amb la gent de 
CatSalut, amb representants i di-
rectors de zona, ens van donar el 
vist-i-plau per poder iniciar la li-
citació”, va assegurar Ignasi Gimé-
nez, alcalde de la vila.

El termini per presentar les 
ofertes comença a partir de la pu-
blicació del plec de clàusules en el 
Butlletí Oficial de la Província, el 
BOP. Una vegada publicat, les em-
preses tenen 13 dies naturals per 
a presentar-s’hi. Està previst que 
les obres s’inicïin pel maig-juny, ja 
que el plec de clàusules recull que, 
com a màxim, l’acte de replanteig 
s’ha de fer el 30 d’abril. “Hi ha un 
procés obert en aquest moment 
on es poden presentar les empre-
ses interessades per construir i 
habilitar aquests nous metres 

L’Ajuntament licita les 
obres d’ampliació del CAP
La Junta de Govern Local ha tret a concurs la licitació d’aquests treballs. Està previst que les obres 
s’iniciïn el mes de maig vinent, ja que l’acte de replanteig s’ha de fer, com a màxim, el 30 d’abril 

 Cristina Domene

 L’exconsellera de Salut, Marina Geli, va visitar el CAP de Castellar el maig passat. A la foto, amb el personal del centre. | J. G.

quadrats que tindrà l’ambulato-
ri donant resposta a una necessi-
tat ciutadana”, segons ha comen-
tat Giménez.

Amb les obres d’ampliació, 
l’ambulatori tindrà capacitat per a 
30.000 habitants. 

la reforma || La intervenció preveu 
la reforma de 125 metres quadrats 
d’espais ja existents així com l’ampli-

ació de la superfície de l’edifici en 130 
metres quadrats. Les obres consisti-
ran a generar quatre noves sales de 
consulta, amb les sales d’espera cor-
responents, així com reorganitzar les 
sortides d’emergència. D’aquesta ma-
nera, l’equipament passarà a disposar 
d’un total de 26 consultes, 7 més que 
les que es van preveure inicialment 
quan es va construir l’edifici. 

L’ampliació es farà en su-

perfície pel costat del carrer de 
Jaume I, fins al límit del solar de 
l’equipament.

Quant al finançament, l’Ajun-
tament ha acordat avançar i finan-
çar inicialment el projecte i les 
obres, valorades en prop d’1 milió 
d’euros, amb el compromís que el 
Departament de Salut acabarà pa-
gant íntegrament el projecte a tra-
vés d’un conveni. 

La setmana passada es va cele-
brar la sessió de tancament del 
debat de la Revisió del Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal 
(POUM). Les diferents jornades 
participatives que s’han anat rea-
litzant tenien com a objectiu valo-
rar l’estat d’acompliment del Pla 
Estratègic 2002 i constatar si les 
accions que es van proposar ales-
hores s’han acomplert o no.

El procés es va tancar amb 
un centenar de propostes reco-
pilades, proposades per la ciu-
tadania. El regidor de Projectes 
Estratègics, Pepe González, va 
explicar: “Això era el final d’un 
determinat procés, on d’una 
banda s’han proposat molts 
suggeriments i d’altra, s’ha 
constatat que s’ha creat un do-
cument potent, que juntament 
amb l’altre document que s’es-
tà realitzant amb els debats 
de mobilitat, seran dos instru-
ments que posarem al servei de 
l’equip redactor del POUM”.

Aquests documents seran 
l’instrument per revisar i mo-
dificar el Pla d‘Ordenació Ur-
banística Municipal: “El pro-
cés durarà 2 o 3 anys. Però és 
important quant a definir la 
diagnosi dels problemes i la 
necessitat del nostre munici-
pi de cara al futur”, va dir el 
regidor. 

Un centenar 
de propostes 
sobre el POUM

S’obre el termini per rebre 
l’ajut municipal a famílies 
amb infants a guarderies 

l’ajuntament de castellar del va-
llès ha obert aquesta setmana el 
termini perquè les famílies que re-

sideixen a castellar del vallès i que 
tenen infants amb edats compre-
ses entre 0 i 3 anys escolaritzats 
en llars d’infants puguin sol·licitar 
ajuts municipals. l’ajut és de 100 
euros, independentment de la llar 
d’infants escollida.

La pluja causa petites 
esllavissades 

castellar va registrar 36,5 litres per 
metre quadrat de precipitació di-
marts passat, xifra que s’ha d’afe-
gir als 107,8 litres del cap de setma-

na. l’abundant pluja va causar algun 
problema com els talls a l’accés al 
terme de sabadell per can massa-
guer, l’accés del pont del torrent de 
canyelles pel carrer sant sebastià 
amb l’airesol sector c i l’accés al 
camí de la Font del Plàtan. 

 C.D.



Giménez rep el suport 
de més de 300 persones
El candidat a la reelecció pel PSC va explicar que el seu programa 
es fonamenta en la cohesió social i la igualtat d’oportunitats

Aquest diumenge pas-
sat va tenir lloc la pre-
sentació oficial del cap 
de llista del PSC cas-
tellarenc, Ignasi Gimé-
nez. L’alcalde de la vila 
va rebre el suport d’un 
Auditori Municipal ple 
amb més de 300 perso-
nes, segons els organit-
zadors. Giménez va cen-
trar el seu discurs com 
a candidat en defensar 
dos valors fonamentals 
per a ell: la cohesió soci-
al i la igualtat d’oportu-
nitats. “Si hi ha una ad-
ministració, en aquest 
cas penso en la Genera-
litat, que vulgui pren-
dre mesures que afec-
tin a la cohesió social, 
ens tindrà en contra”, 
va manifestar Giménez, 
qui també va subratllar 
que si torna  a ser esco-
llit alcalde, l’administra-

PSC  |  PRESENTACIÓ DEL CAP DE LLISTA A L’AUDITORI

L’Altraveu reflexiona sobre el 
creixement econòmic

Josep Rosales, cap de 
llista per Ciutadans

El partit Ciutadans es presenta, 
per segona vegada, a les elec-
cions municipals de Castellar. 
Tot i que encara resten qüesti-
ons per ratificar del programa 
i de llistes, la formació de la vila 
ha avançat que es presentaran i 
que ja estan treballant en la can-
didatura. “Aquest cap de set-
mana es fa el Consell General 
conjuntament amb el Consell 
Executiu per aprovar el pro-
grama marc. Un cop fet, com 
cada municipi té la seva idio-
sincràsia i problemàtica, no-
saltres adaptarem el progra-
ma marc tenint en compte els 
problemes intrínsecs de Caste-
llar”, explica Josep Rosales, nú-
mero u a la llista de Castellar.

La llista conformada per 
21 persones, més els suplents, 
ja està complerta. Rosales és 

CIUTADANS  |  CANDIDATURA

ció local “no farà cap pas enrere” en 
aquestes matèries. El candidat també 
va defensar “l’optimisme” com un 
valor d’esquerres per tirar endavant 
el municipi.

A més de tenir com a convidats 
diferents alcaldes (i caps de llista) so-
cialistes de la comarca, l’acte també 
va comptar amb la participació de di-
verses persones de la vila relaciona-
des d’alguna manera amb l’alcalde Ig-

nasi Giménez. “La seva entrada a la 
política va significar l’entrada d’ai-
re fresc a l’agrupació, va saber il-
lusionar als que creien que un Cas-
tellar d’esquerres era possible”, va 
declarar la regidora i germana del 
candidat, Mercè Giménez.

  Un altre dels convidats, el co-
merciant Antoni Gálvez, va destacar 
també la “joventut de l’alcalde i el 
seu equip”. || a. GOnzález

  Giménez en la seva intervenció de diumenge passat a l’Auditori || J. Graells

ALTRAVEU  |  CONFERÈNCIA

Aquesta tarda, a les 19 h, al Casal Catalunya, l’Altraveu ha or-
ganitzat una xerrada a càrrec de Marcel Coderch, professor 
de telecomunicacions de la UPC i assessor en temes ener-
gètics. La conferència titulada Economia, Energia i Natura. 
És possible continuar creixent? vol reflexionar sobre com fer 
evolucionar el sistema i la societat actual cap a la sostenibi-
litat energètica, econòmica i demogràfica. || c.d.EL
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l’alcaldable, “però encara s’ha 
d’aprovar pel Consell General. 
Hi ha paritat i són ciutadans de 
Castellar. Les presentacions de 
candidatures s’estan fent de ma-
nera continuada i properament 
presentarem la nostra”.

Segons el candidat, “Ciuta-
dans va sorgir com una qüestió 
necessària, i ara podem dir que 
ens considerem gairebé impres-
cindibles perquè a mida que ens 
anem assentant ens adonem que 
tenim molt bon ressò a la socie-
tat i molt bona acollida”. 

Respecte els problemes que 
veuen a Castellar, diu que “els pro-
blemes comuns són inherents a 
totes les forces polítiques inde-
pendentment de les ideologies, 
però sí que lluitem per una rege-
neració que creiem que fa temps 
que és necessària. Castellar ne-
cessita transparència i honeste-
dat”. Les properes setmanes faran 
la presentació oficial de la llista. 

El Consell General de Ciutadans tanca demà 
dissabte el programa marc de cara a les eleccions

  Rosales en un moment d’una entrevista a Ràdio Castellar || J. Graells

 Cristina Domene
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El Jutjat de Pau 
viu una situació 
“insostenible”

Expedients que s’acumulen, telè-
fons que no paren de sonar,  citaci-
ons impossibles de realitzar i sus-
pensió de judicis són només un petit 
exemple del que suposa per al Jutjat 
de Pau de Castellar del Vallès dispo-
sar d’un treballador menys. Aques-
ta és la situació que viuen des del 
febrer, mes en què un dels treballa-
dors  amb categoria d’auxiliar judi-
cial va aprovar una oposició i ha as-
cendit de categoria per ocupar una 
plaça titular a un altre jutjat. 

La vacant, seguint les directrius 
del Departament de Justícia, no s’ha 
cobert per falta de pressupost, segons 
expliquen els funcionaris del Jutjat. 
De fet, el jutjat castellarenc no n’és 
una excepció: la Generalitat s’ha ajus-
tat el cinturó en polítiques de perso-
nal a Ensenyament, Sanitat i Justícia. 
“Des de la setmana abans que mar-
xés el funcionari interí estem envi-
ant oficis a les principals instànci-
es del Departament de Justícia per 
explicar la situació que patim i de-
manar que ens envïin un treballa-
dor per cobrir la vacant. Hem en-
viat 6 oficis, un cada setmana”, 
explica Albert Sanchón, funcionari 
del jutjat amb categoria de gestor i 
portaveu de la plantilla.

 “Als oficis hem explicat que 

La plantilla del jutjat de la vila s’ha reduït 
un 33% des del mes de febrer  

  Rocío Gómez 

 Dos ciutadans a la recepció del Jutjat de Pau de Castellar del Vallès  || J.G.

Castellar és una vila amb prop 
de 25.000 habitants i amb més de 
1.300 empreses, i que, per tant, és 
imprescindible cobrir la vacant ja 
que sinó s’hauran de paralitzar 

 R.G.

L’usuari tipus 
del CITE és una 
dona adulta 
d’origen llatí

L’usuari del Centre d’Informació per 
a Treballadors Estrangers de Caste-
llar (CITE) és una dona d’Amèrica 
del Sud, d’entre 32 i 51 anys amb es-
tudis bàsics i que treballa en el ser-
vei domèstic, segons les dades de 
la memòria del 2010 d’aquest orga-
nisme. “La majoria d’estrangers 
tenen un nivell d’estudis bàsics i 
mitjans, però la dificultat per ho-
mologar-los fa que treballin a sec-
tors com l’hostaleria i el servei do-
mèstic”, explica Marian Rodríguez, 
assessora de CITE Castellar. 

“S’ha evolucionat amb el co-
neixement del català que tenen els 
estrangers, la majoria l’entenen 
i veuen la importància d’apren-
dre’l”, assegura Rodríguez. L’ofi-
cina castellarenca ha rebut 386 vi-
sites durant el 2010. La majoria de 
consultes són per l’arrelament soci-
al, renovació de la llicència per tre-
ballar i de residència, i el reagrupa-
ment familiar. 

gran part dels procediments”, as-
segura Sanchón. “En els últims 10 
anys la feina del jutjat ha augmen-
tat un 200% però els treballadors 
han disminuït”, explica el gestor.  

“Els oficis han anat acompanyats 
d’estudis estadístics de l’evolu-
ció del volum de feina del jutjat 
i del creixement de la vila, d’in-
formes de l’Ajuntament i del jutge 
degà de Sabadell que demostren 
la necessitat de cobrir la vacant 
i de fins i tot incorporar un fun-
cionari més”, assegura Sanchón. 
“És increïble que li hàgim de dir 
al nostre cap del Departament de 
Justícia que en aquest cas la llei 
impedeix el compliment del ser-
vei públic”, reconeix  el gestor.

La plantilla del Jutjat es con-
forma ara per ara de dos funcionaris 
amb categoria de gestors i la jutgessa 
de pau. Segons Sanchón, “és neces-
sària la incorporació d’un auxili-
ar judicial ja que legalment són els 
que han de realitzar tasques  com 
l’atenció al ciutadà a la recepció i al 
telèfon, les citacions exteriors o la 
guàrdia de les sales on es celebren 
els judicis de faltes”. “Si els dos em-
pleats públics que quedem féssim 
la feina de l’auxiliar incorreríem en 
una il·legalitat”, puntualitza el ges-
tor.  Al Jutjat de Pau de la vila es re-
alitzen cada any unes 4.000 actuaci-
ons aproximadament. “La feina del 
Jutjat de Pau és un servei públic 
essencial i en aquestes condicions 
no serà de qualitat per al ciutadà ja 
que involuntàriament el desaten-
drem”, confessa Sanchón. 



CRÒNICA

El Castell de Clasquerí, Castellar Vell i Can 
Pèlacs, protagonistes de les imatges guanyadores 
del concurs fotogràfic de la Setmana Verda

ls guanyadors del 13è 
concurs de fotografia de 
la 15a Setmana Verda 
van poder recollir di-

lluns al vespre els seus guardons. Un 
total de 24 participants van presentar 
48 fotografies, imatges que estaran 
exposades al Mercat Municipal, fins 
el 27 de març. Sota el títol “La cons-
trucció del nostre paisatge”, el tema 
que havien de tractar les imatges era 
el patrimoni arquitectònic dins l’en-
torn natural. 

David Guitar es va fer amb 
el primer premi amb la fotografia 
“Topaz”. Jaume Calsina, va guanyar 
el segon, amb la imatge “Majestu-
ós” : “Quan vaig saber la temàtica, 
vaig anar a buscar la “foto”, fins i 
tot vaig tornar per segona vegada 

 Cristina Domene

  ’Majestuós’, segon premi

     Jaume calsIna

  Can Pèlacs’, tercer premi || davId rOcaBert

  ’Topaz’, primer premi || davId GuItar

al lloc de la fotografia per fer-la”. 
En David Rocabert es va fer 

amb el tercer premi amb “Can Pè-
lacs”. Practica la fotografia com a afi-
cionat des de no fa gaire, però mal-
grat això, ja ha guanyat uns quants 
premis. Assegura que no s’ho espe-
rava: “Aquesta masia sempre m’ha 

 J.R.

L’Altraveu 
denuncia que 
el govern fa un 
“ús partidista” 
de L’Actual 

L’Altraveu ha denunciat en un co-
municat “l’ús partidista del set-
manari municipal de L’Actual”. 
Segons la integrant de L’Altraveu, 
Elisenda Alamany, “ens sobta que 
la cobertura d’altres actes que 
no estan organitzats per l’equip 
de govern no tinguin la cobertu-
ra necessària”. Alamany ha posat 
com a exemple actes on s’apleguin 
entre 100 i 120 persones per deci-
dir la mobilitat al municipi o altres 
actes que organitzin les entitats de 
la vila “queden relegades a sim-
ples notes de premsa”.

En canvi, diu que “es priorit-
za la imatge de l’alcalde” i “cre-
iem que és tendenciós per part 
de L’Actual”. Alamany explica que 
L’Actual no és un mitjà de comuni-
cació de l’Ajuntament, sinó que “és 
públic i es destinen recursos per 
part de tots els ciutadans de Cas-
tellar i, per tant, hauria de ser el 
màxim de plural possible”. L’Al-
traveu ha demanat la convocatòria 
urgent del Consell de Comunicació 
perquè es pronunciï sobre el cas. 

agradat. Quan em vaig assabentar 
del tema del concurs, vaig anar ex-
pressament i fins i tot la propietà-
ria em va deixar passar”.

Els premis han estat de 150, 120 
i 90 euros. Aquest va ser l’acte amb 
què es va inaugurat la 15a Setmana 
Verda a Castellar. 

E

Un Castellar 
de postal

 Rocío Gómez

Les agendes solidàries arriben a Bogotà

L’entitat solidària Castellar x Colòm-
bia i l’AMPA de l’escola Mestre Pla han 
enviat 200 llibretes, 400 regles i 700 
bolígrafs a alumnes de 2n i 3r de pri-
mària de l’escola El Libertador de Bo-
gotà, centre que es troba en una zona 
marginal de la ciutat colombiana. 

El material escolar ha viatjat a Co-
lòmbia durant la setmana blanca i ja 
és a les mans dels alumnes de l’esco-
la. Segons Iván Colmenares,  mem-
bre de Castellar x Colòmbia i coor-
dinador de la campanya, la iniciativa 
“ha estat molt enriquidora per tot-
hom, tant per als nens castellarencs 
i colombians que han conegut la re-
alitat d’altres països i han partici-

pat en un projecte solidari, com per 
les més de mil persones que s’han 
sumat al projecte i a les quals hem 
de donar les gràcies pel seu esforç”. 
Els alumnes d’El Libertador han enviat als 
infants castellarencs cartes d’agraïment. 
“Les primeres cartes dels nens colom-
bians ja han arribat al Mestre Pla i les 
començarem a repartir durant aquesta 
setmana”,  afegeix Colmenares.  Els alumnes de l’escola El Libertador amb el nou material escolar || cedIda

ACTUALITAT

06 del 18 al 24 de març de 2011· castellar del vallès



 A dalt, preparant la paella, A baix, durant el dinar. || J.G. 

CRÒNICA

iumenge, els Bombers 
Voluntaris de la vila 
van celebrar la festa 
del seu patró, Sant 

Joan de Déu. A les 9 del matí es van 
iniciar les activitats amb un esmor-
zar i es va continuar amb una jorna-
da de portes obertes que va desper-
tar l’interès de molta gent.

 Per exemple dels veïns de Cas-
tellar Maite Sánchez i Jordi Anyella 
que volien gaudir de les activitats 
amb el seu fill petit: “Sobretot hem 
vingut pel nen, perquè s’ho passi 
bé, li agrada tot el que són bom-
bers i policies, i li fa gràcia veu-
re-ho en directe”.

La jornada va comptar amb 
una exhibició de la prova de Mus-
ter que va ser realitzada pels Bom-
bers Juvenils de diferents parcs de 
la nostra comarca (concretament 
i a banda dels Bombers de Caste-
llar van participar els de Caldes de 
Montbui, Sant Llorenç Savall i Vila-
decavalls). Una de les participants 
va ser l’Andrea, que és bombera vo-
luntària des dels 13 anys: “Vaig co-
mençar en aquest món perquè el 
meu oncle en formava part, i de 
moment, penso continuar ja que 
m’agrada molt”. 

La Carme Poveda, una veïna 
de la vila, va aprofitar per conèi-
xer més el cos dels bombers: “Ve-
nint a aquesta jornada pots co-
nèixer noves perspectives i nous 
aspectes dels bombers que no són 
els habituals i no és el que es veu 
sempre”.

“Els bombers són molt ne-
cessaris, nosaltres venim cada 

 Alba González

 Rocío Gómez

Uns 300 castellarencs acompanyen els Bombers Voluntaris el dia de la 
celebració del seu patró, Sant Joan de Déu, a una jornada plena d’activitats 

Passió pels bombers

D

any a la festa perquè és una ma-
nera de reconèixer el seu treball”, 
va comentar el Joaquin Moreno, un 
dels participants de la celebració.

La Festa del Patró també va 
comptar amb una demostració del 
Grup Caní de Recerca de part dels 
bombers de la vila. Es va poder 
veure com treballen els gossos en 
situacions reals de recerca de per-
sones, “aquest és un tema sobre 
el que ens pregunten molt, és per 
això que enguany hem decidit no 
fer cap exhibició d’accidents i per 

variar una mica fem la demos-
tració del Grup Caní”, comentava 
Jordi Segarra, un dels bombers que 
ha rebut la medalla als seus 20 anys 
de dedicació al cos de Bombers Vo-
luntaris de Castellar.

conèixer els bombers || La cele-
bració va comptar amb una jornada 
de portes obertes, per poder visitar 
el parc per dins i va culminar amb 
un dinar de cloenda que va estar 
amenitzada pel pianista castella-
renc Sebastià Soley. 

Joan Alonso, tresorer d’una
entitat policial vallesana

El mes de març dóna la benvinguda a 
l’Associació de Caps i Comandaments  
de Cossos de Seguretat Local del 
Vallès Oriental i Occidental (VO2), 
que compta amb representació 
castellarenca. El sergent de la Po-
licia Local de Castellar del Vallès 
Joan Alonso serà el tresorer de 
l’entitat vallesana. 

L’Associació vol crear un espai per 
posar en comú les diferents rea-
litats i problemàtiques de les po-
blacions del Vallès Occidental i 
Oriental per trobar-ne les millors 
solucions. 

L’objectiu de l’associació és 
unificar criteris operatius i de co-
ordinació entre els cossos de se-
guretat local a més de perfilar el 
paper que han de tenir els futurs 
cossos locals de seguretat. 

  Joan Alonso, al mig, a la presentació 

     de VO2 a Sabadell || J. Peláez
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 Marina Antúnez

Muntada, jurat de la 
Fira Internacional de 
Forners i Confiters

Els propers 24, 25, 26 27 i 28 de 
març se celebra a Madrid l’In-
tersicop, la Fira Internacional 
de Forneria, Confiteria i In-
dústries afins organitzada per 
CEEAP (Confederación Españo-
la de Empresarios Artesanos de 
Pastelería). El pastisser caste-
llarenc Joan Muntada ha estat 
seleccionat com a jurat pel cam-
pionat que es porta a terme du-
rant els dos primers dies de la 
fira, els dies 24 i 25. 

A la Fira, hi són convidats 
els pastissers que treballen a 
l’estat, encara que provinguin de 
l’estranger, i que pertanyin a un 
dels gremis de pastisseria. A la 
fira s’hi presenten les noves mà-
quines, productes, etc, i també 
es fan conferències i col·loquis.

“Hi ha d’haver un mem-
bre del jurat que represen-
ti Catalunya i em van propo-
sar a mi”, diu Joan Muntada. 
El gremi va valorar l’experièn-
cia de Muntada pel fet d’haver 
fet anteriorment de jurat del 
Campionat d’Espanya del Mi-
llor Xocolater. 

La tasca que ha de dur a 
terme Muntada en tant que jurat 
és fer cinc degustacions, repar-
tides en dos dies: “de bombons, 

pastes de te, pastisseria salada, 
postre de plat i mousse”, expli-
ca Muntada.

Al pastisser castellarenc 
l’han seleccionat com a jurat de 
degustació, tot i que també n’hi 
ha de treball, “que observen que 
ningú faci trampa”. Hi haurà 
uns 10 participants i el pastisser 
que representarà Catalunya serà 
Abraham Balaguer, germà d’Ori-
ol Balaguer. 

muntada, mestre pastisser || El 
proper mes d’octubre, Joan Mun-
tada rebrà el títol de Mestre Pas-
tisser a càrrec del departament 
d’Agricultura de la Generalitat. 

  Joan Muntada, pastisser. || arxIu

Finalitza el curs de català bàsic adreçat a auxiliars de geriatria i atenció domiciliària

et alumnes han parti-
cipat al curs de català 
bàsic adreçat a auxiliars 
de geriatria i persones 

que treballen en l’àmbit de l’atenció 
domiciliària, impartit a les instal-
lacions d’El Mirador. El curs, que va 
començar el mes de desembre, i que 
portava per títol Qüestions de salut: 
una dosi de català, és una iniciativa 
de la Regidoria de Nova Ciutadania 
amb la col·laboració del Servei Local 
de Català.

“Molts dels alumnes amb prou 
feines entenien el català, i ara fins i 
tot s’atreveixen a parlar-lo”, explica 

 Rocío Gómez 
Clara Capdevila, professora del curs. 
“Tot i ser una introducció a la nos-
tra llengua, el curs ha incidit en vo-
cabulari específic de salut, higie-
ne, primers auxilis i farmaciola, a 
més d’un recull de frases habitu-
als”, afegeix Capdevila.

els alumnes || “És molt dur treba-
llar amb gent gran i no poder-te co-
municar”, explica Fanny Cáceres, 
una de les alumnes que procedeix de 
Colòmbia. “El català ens ajuda a in-
tegrar-nos i a progressar en la nos-
tra feina. No parlar català és un de-
savantatge”, afegeix Cáceres.

“Fa més de 15 anys que visc a 
Catalunya i encara no parlo cata-
là”, confessa en Francisco, sevillà que 

ja està pensant en apuntar-se al se-
güent curs de català “per poder aju-
dar els meus néts a fer els deures”. 
La Cristina, una altra de les alum-
nes del curs, és sabadellenca però 
no s’atrevia a parlar català. “M’he 
mogut sempre en un entorn caste-
llà. Llençar-me a parlar català era 
la meva assignatura pendent”, as-
segura la Cristina.

Els alumnes procedien d’Amè-
rica del Sud, Tailàndia, Catalunya i 
Andalusia. “A més d’aprendre ca-
talà ens hem enriquit molt mútu-
ament. Les classes han estat un 
espai per compartir cultures, des-
cobrir la gastronomia d’altres paï-
sos i passar una bona estona”, afe-
geix Capdevila. 

S

Una dosi de català
 Els alumnes del curs de català bàsic amb l’alcalde Ignasi Giménez, i la directora del CPNL Elisabeth Palomés || J.G.
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L’empresa Aplisun DEVELOP, que dissenya i 
fabrica estructures per a la subjecció de panells 
solars, es converteix ara en fabricant de plaques

‘inici de l’empresa 
Aplisun cal buscar-lo  
l’any 2006. Aleshores, 
Antonio Moreno, pro-

pietari d’aquesta empresa caste-
llarenca, tenia un negoci de com-
ponents per a l’automòbil.  Un 
dels seus millors clients li va de-
manar si podria construir-li uns 
petits aparells de subjecció per 
a plaques fotovoltaiques i així es 
podia estalviar de comprar-los a 
Alemanya.

A partir d’aquí, les comandes 
van anar creixent fins al punt que 
Moreno va decidir tirar pel dret i 
crear Aplisun DEVELOP,  nego-
ci que s’ha especialitzat en el dis-
seny i la fabricació de solucions 
globals d’estructures per la sub-
jecció de panells solars, tèrmics i 
fotovoltaics. “Oferim tot tipus de 
suport per a tota mena de sos-
tres i d’inclinacions”, constata el 
propietari de l’empresa. 

Aplisun, ubicada al polígon 
de Can Carner des de 2006, ha 
proveït de suports per a les pla-
ques tèrmiques a la terminal T-1 
de l’aeroport de Barcelona i ha fet 
la instal·lació fotovoltaica de la 
Seat de Martorell. I no para. 

“Ara estem venent molt a 
Portugal i esperem incrementar 
les exportacions a tot Europa”, 
detalla Antonio Moreno. Per això, 
Aplisun s’ha dotat des de l’any pas-
sat d’un departament de vendes 
al front del qual hi ha Núria Ram-
bla amb les expectatives de créi-
xer cap al centre d’Europa i obrir 

 Jordi Rius

 A dalt, al centre, el propietari d’Aplisun, Antonio Moreno, amb els treballadors de 

    l’empresa. A baix, un projecte virtual per a les pistes d’atletisme. || J. Graells

noves possibilitats comercials als 
seus peculiars productes. 

novetats || La crisi ha afectat 
Aplisun com a moltes empreses 
del sector. Una empresa client 
puntera del sector va demanar 
a Aplisun el desenvolupament 
d’una placa tèrmica de baix cost. 
Amb la crisi,  el client va fer fa-
llida i Moreno va decidir aprofi-
tar tota l’enginyeria desenvolu-
pada per tirar endavant la nova 
placa tèrmica. I, de fet, gràcies 
a la tasques en disseny i innova-
ció, Aplisun va ser guardonada al 
setembre de 2006 amb el Premi 
a l’Empresa Innovadora del Va-
llès en el camp de les energies re-
novables, un guardó concedit pel 
Gremi d’Instal·ladors del Vallès.

‘shadow energy’ || El darrer pro-
ducte que ha tret al mercat l’em-
presa castellarenca és la mar-
quesina solar o ‘shadow energy’. 
“Són plaques fotovoltaiques 
instal·lades a aparcaments o 
a instal·lacions esportives que 
substitueixen els antics horts 
solars”, constata Moreno. 

La intenció és que aquestes 
estructures puguin emmagatze-
mar energia. Aquestes pèrgoles 
poden adaptar-se a qualsevol 
espai. I, en punts com aparca-
ments, el Shadow Energy per-
met la creació de punts de re-
carrega autònoms per a vehicles 
elèctrics.

Per a Castellar, Aplisun té 
algun projecte pensat com ara la 
instal·lació d’unes cobertes solars 
a les pistes d’atletisme. 

L
A la recerca de 
l’energia solar
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LA FOTO DE LA SETMANA

 David Gallego Villahermosa

  Associació Cultural Cal Meima

L

Els càtars, una veu silenciada

 Aula d’Extensió Universitària - Victòria Martí Candini

a setmana passada, l’Aula va tenir el privilegi de comptar amb Antoni 
Dalmau Ribalta, llicenciat en Dret, professor de català, col·laborador 
de diferents associacions culturals, amb un passat polític molt actiu, 

del qual viu apartat actualment.  El tema de la conferència fou una exposició 
sobre un tema que ell ha investigat amb profunditat, un fet històric que va pas-
sar fa molts anys:  Els càtars.
Cronològicament, cal situar el moviment càtar a la baixa edat mitjana, entre els 
segles XI i XIV, un temps en què la prosperitat i la cultura estaven més desen-
volupades al sud dels països d’Europa que al nord.  Els càtars, tot i ser una mi-
noria, eren presents a punts molt diversos d’Europa (regne de França, Xam-
panya, Borgonya;  Renània (Alemanya);  nord d’Itàlia;  Catalunya i, fins i tot, a 
l’Europa oriental.  La seva actitud, d’una austeritat exemplar, contrastava amb 
la incoherència de l’Església en la qual els capellans vivien en concubinat per-
manent i no treballaven perquè cobraven els delmes –la desena part de les co-
llites, rendes o beneficis del poble–.  
En el cas de Catalunya, a més de la proximitat geogràfica, –el territori està situ-
at a l’altra banda dels Pirineus–, hi va haver un lligam històric com a conseqüèn-
cia de la participació de la corona de Catalunya i Aragó a la batalla de Muret, en 
què morí el rei Pere el Catòlic pare del rei Jaume I.
Davant l’augment de la popularitat del catarisme, l’Església catòlica havia anat 
destil·lant una doctrina que justificava l’ús de la violència contra aquells que creia 
heretges.  El Papa Innocenci III instaurà els Tribunals de la Inquisició, amb ca-
ràcter ambulant, que anaven poble per poble buscant els possibles heretges 
per llençar-los a la foguera. Un cop de gràcia important fou la batalla del castell 
de Montsegur on van morir més dues-centes persones que s’hi havien refugiat 
junt amb l’alt clergat de l’església càtara.

He iniciado el camino de Casa-
mada y La Soleia, un día más. 
Un enorme cartel me detiene al 
paso y me indica que en este mu-
nicipio han tenido la “maravillo-

L’Associació Cultural Cal Meima, amb 
seu al Carrer del Centre nº 31, convi-
da a santfeliuencs i castellarencs a la 
presentació de les jornades Què sé 
jo de Castellar? que es celebraran el 
proper dia 22 de març a les 19 hores a 
la Sala Valls Areny del Centre de Co-
neixement de Castellar.
En aquesta primera sessió, dirigida 
pel seu cap, Joan Pinyot i Garròs, es 
proposarà a la ciutadania la participa-
ció activa en un projecte de ventilació 
de la memòria col·lectiva sobre la his-
tòria de Castellar contemplada en el 
sentit més extens i intens.
Mitjançant l’ajuda de les noves tec-
nologies, la dinàmica de treball serà 
retrospectiva i prospectiva però so-
bretot interactiva. Entraran en con-
tacte l’expertesa acadèmica amb 
l’experiència personal, el coneixe-
ment erudit amb la saviesa popular, 
la història escrita amb l’oral, l’inves-
tigador amb l’investigat.
A base d’una presentació sumària 
de temes històrics locals es vol acon-
seguir la implicació i la col·laboració 
del públic assistent el qual serà funyit 
com una esponja per capir què sap 
dels temes presentats i es sol·licitaran 
suggerències sobre com millorar el ni-
vell de coneixement mitjà de ponents i 
oients sobre la matèria en qüestió.
Es confrontarà l’aportació magis-
tral amb la visió particular, es pro-
posaran línies de treball i al final 
del curs es farà una jornada de pre-

Què sé jo de 
Castellar?

No tot és veritat

 Joan CanudasR.I.P. por el camino 
de Casamada 
y la Soleia

sentació de resultats.
Cada trobada seguirà el mateix 
guió: les nostres entitats; el comen-
tari bibliogràfic; onomàstica, gene-
alogia i heràldica castellarenques; 
toponímia; cartografia; el baptisme 
popular; la biografia; fets de socie-
tat; la foto antiga a identificar.
El públic assistent es podrà lluir 
exposant els seus coneixements, 
que hauran de ser degudament 
demostrats, i si vol compartir les 
seves experteses s’haurà de sot-
metre al jurat dels espontanis, 
que tindran minuts.
Ja des d’ara es demana concisió, 
perquè “De tot treball s’en treu 
un profit, de xerrar molt, misèria i 
prou”  . I s’estiraran les orelles que 
no escoltin, perquè “Com el vinagre 
irrita les dents o el fum els ulls, el pe-
resós irrita a qui li dóna un encàr-
rec”  . Ningú no ha nascut ensenyat. 
Per això es faran deures.
Qui no vulgui pols que no vagi 
a l’era.

sa” idea de acondicionar y me-
jorar el camino. Me adentro con 
la inocencia y alegría de descu-
brir un mejor entorno. Pasados 
unos metros, los ruidos y el trán-
sito de maquinaria me indican 
claramente el camino de la rea-
lidad: tierra agonizando y un ca-
mino muerto, sin vegetación ni 
armonía, desposeído de su histo-
ria tan rápido como el paso del 
coche que se cruza en mi cami-
no y me indica que he dejado de 
ser el protagonista de su argu-
mento ambiental. Parece ser, a 
mi entender, que algunos llaman 
acondicionamiento y mejora a 
destruir y aniquilar.
Sigo avanzando. Huele a asfal-
to que evapora devastación. Las 
aves que antes me cautivaban 
con su canto, ahora me invi-
tan a este sepelio de naturale-
za desgajada. Mis pies no qui-
eren avanzar ni un paso más, 
pero mi mente quiere descubrir 
hasta el final el grado de des-
trucción de aquellos gobernan-
tes que se autoproclaman de-
fensores de la naturaleza pero 
que anteponen los intereses 
económicos por encima de los 
criterios de sostenibilidad.
Después de asistir a tanta bar-
bárie, decido retroceder en el 
camino, un camino que se resis-
te a perder su identidad y a en-
terrar su historia, que también 
es la nuestra, debajo de una per-
manente capa de asfalto. Porque 
los caminos son la memoria de 
los pueblos y si estos mueren 
una parte de nuestra historia 
desaprece con ellos. DESCAN-
SE EN PAZ.

d’escriure que jo i també us diré que 
jo fa molts anys que el coneixo i que 
treballo per ell i ho puc demostrar 
en factures de molts anys enrere.
Anem al tema principal  (per si algú 
encara no s’en ha assabentat o no 
té les idees clares) pesi a qui pesi el 
Ramon, va ser el que va crear l’At-
letisme a Castellar juntament amb 
una colla d’amics. Ha liderat i  con-
tribuït en la construcció de les tres 
pistes Casal,  la Sorrera i l’actual, 
és la persona que segons vosaltres 
té molts defectes, en té un de molt 
important diu les veritats a la cara 
i no com molts que per davant t’ala-
ben i per darrere et critiquen hi ha 
un refrany català que diu: “qui diu 
la veritat perd les amistats”, és el 
que li ha passat al Ramon.
Diu que el material de les pistes està 
tirat de mala manera i no ben cuidat, 
material que es paga amb diners dels 
contribuents, és un defecte..., diu que 
el monitor no fa les coses prou bé, és 
un defecte..., diu que la gespa hi ha 
forats i poden perjudicar als atletes, 
és un defecte …, i altres coses . Mala-
ment els que no saben aguantar les 
veritats. Ja posats a fer, també en el 
reguitzell de defectes del Sr. Ramon 
hi podriem afegir que ha sigut l’àni-
ma de l’atletisme de Castellar, que ha 
sigut una persona totalment entrega-
da als atletes, que ha sigut una per-
sona que ha posat molts diners de 
la seva butxaxa fins el punt d’haver 
fet un préstam personal d’una gran 
quantitat per poder acabar les pistes 
de la Sorrera per falta de partida en 
els pressupostos de l’Ajuntament. És 
una persona que moltes vegades ha 
deixat de banda la seva família per 
l’atletisme. S’ha reunit amb tots els 
alcaldes i consellers d’esports fins el 
punt que el tenien com un pesat però 
ell amb la seva insistència ha conse-
guit assolir els seus objectius que el 
portaven en defensa de l’atletisme 
de Castellar. - Com enteneu que el 
Ramon sigui tan ben vist, valorat i 
estimat a l’atletisme de Sabadell ? - 
per alguna cosa deu ser?
No us enganyeu, el Ramon té mol-
tes més virtuts que defectes, és 
una persona amable, divertida, tre-
balladora i molt bona, ajuda a tot-
hom que pot, no entenc el mal rot-
llo que hi ha, penseu que tothom té 
virtuts i defectes  de totes mane-
res  del que jo parlo no és d’aquesta 
guerra sinó la de fer justícia d’una 
vegada, en aquest poble  en referèn-
cia al Ramon som molts que creiem 
que s’ho mereix  hi ha molts poques 
persones fetes d’aquesta pasta, per 
acabar us diré que fent cartes no so-
lucionarem res sinó tot el contrari, 
proposo fer una reunió el dia i l’hora 
que volgueu i el lloc que destineu per 
aclarir els malentesos i per veure si 
d’una vegada per totes unim esfor-
ços i unifiquem criteris tot per el bé 
de l’atletisme de Castellar.
Tot el que he escrit en aquesta carta 
és la meva veritat si alguna cosa no 
és així  us demano disculpes, espe-
ro veure’ns aviat. Gràcies.

Escriure una carta com la que 
han escrit l’Esther i l’Àngel en-
cara que sigui molt educada i ben 
escrita no vol dir que amb tot es 
digui la veritat. M’explicaré :
Dieu que el CAC és com una bassa 
d’oli o en plena forma quan és una 
altra cosa actualment és una gran 
desunió entre dos grups de la matei-
xa entitat, per cert no és la primera 
vegada ja que anys enrere l’Ajunta-
ment em va encarregar il·luminar un 
camp de futbol perquè l’atletisme de 
Castellar s’havia partit en dues enti-
tats cosa que ve a dir que gaire bon 
ambient no n’hi ha hagut gairebé mai. 
També dieu que tots els monitors tre-
ballen per amor al club, no és veri-
tat ja que n’hi ha dos que tenen no-
mina  retributiva. Feu  veure que sou 
molta gent que practiqueu l’atletisme 
a Castellar  tampoc és cert si feu un  
promig d’atletes socis del Club Atle-
tic Castellar pels habitants que té el 
poble de Castellar us donarà un pro-
mig ben baix gairebé ridícul .
A mi, el que em porta a escriure 
aquesta carta no es la desunió in-
terna del Club que teniu sinó més 
aviat faig una altra vegada refe-
rència a com ha arribat Castellar a 
tenir les pistes actuals com vaig es-
criure en la primera carta, cosa que 
m’han comentat  que s’ha dit per 
algun mal pensat que me l’havia es-
crit el Sr. Ramon i l’havia firmada jo 
a canvi de feina, si realment fos ve-
ritat demostraríeu el que sou,  poc 
intel·ligents i molt desconfiats.
El Ramon en les moltes cartes que 
ha escrit no té la mateixa manera 
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es de l’inici de la guerra 
civil (1936-1939), es van 
produir moviments de 
població, tant al bàndol 

insurrecte com al republicà, a causa 
de persecució i  repressió ideològica, 
religiosa o de classe. L’apropament 
dels fronts bèl·lics a les zones més 
densament poblades i als grans nu-
clis de població va suposar el movi-
ment d’una gran massa demogràfica, 
de manera organitzada o espontània, 
que cercava protecció i refugi.
Amb l’arribada de les tropes revolta-
des a Madrid, el novembre de 1936, i el 
començament del setge de la capital 
es va encetar el trasllat de civils que, a 
finals de 1936, afectava unes 300.000 
persones desplaçades al Llevant pe-
ninsular. El decurs de la guerra supo-
saria, a finals de 1938, que al territori 
republicà a Catalunya hi hauria instal-
lats 1.000.000  refugiats. 
Els sosteniment material d’aquesta 
població, majoritàriament no activa 
i formada per dones, nens i ancians, 
suposaria un esforç afegit al provo-
cat per la  situació bèl·lica. Calia pro-
veir-la d’aliments, de roba, d’espais 
d’allotjament, de dispensaris i d’in-
fraestructures educatives. Tot i la 

D

  Sols... || JOan mundet

Desplaçats i refugiats 
(1936-1939)

PLAÇA MAJOR

  Sílvia Sáiz*

manca de recursos, aquestes neces-
sitats serien cobertes en bona part 
per l’actuació municipal. 
Castellar del Vallès també va rebre 
i albergar població desplaçada. Des 
del mes de novembre de 1936, tro-
bem presència de refugiats en dife-
rents tipologies d’acollida. Al veïnat 
de Les Arenes, s’establí a la fonda i a 
les cases d’estiueig, una colònia de re-
fugiats de Madrid, famílies i nens, que 
gaudien del suport material del Con-
sell Municipal que les proveïa mate-
rialment i que va organitzar un siste-
ma educatiu bàsic. 
També, a la vila, es va rebre un con-
junt de nens orfes i asilats madrilenys 

que van ser acollits per famílies que 
voluntàriament se’n volien fer càr-
rec. Alguns comerços locals van col-
laborar en el proveïment dels estris 
personals més bàsics alhora que la 
secció local del Socors Roig Interna-
cional recollia donatius en espècie i 
en metàl·lic per als nouvinguts. S’or-
ganitzaren rifes i tómboles en soli-
daritat amb Madrid i, a principis de 
gener de 1937, es recollien joguines 

L’ENQUESTA DE L’ACTUAL

amb motiu de la Setmana de l’Infant. 
També les escoles locals van comptar 
amb un professor dedicat a atendre 
les necessitats educatives d’aquesta 
mainada.
Malgrat la bona voluntat, alguns 
nois no acabaven d’integrar-se a les 
llars de recepció i van ser traslladats 
a l’Hospital, convertit ara en refugi 
per aquests vailets, sota tutela de les 
religioses de l’Institut de Sant Josep 

de Girona, les germanes Vetlladores, 
que continuaven prestant el seus ser-
veis de cura de malalts ara com a se-
glars.
Bona mostra d’aquesta bona sinto-
nia entre acollits i receptors són els 
lligams  que encara es mantenen i el 
fet que alguns d’aquests nois han res-
tat  a la vila. 

*Arxivera municipal

Menys residus,
millor pel

medi ambient

T’estimem, Sílvia

 Aleix Canalís

 Companys i companyes d’Esquerra

stem tristos. Ja fa 
dies que estem tris-
tos, que estem de 
dol. Que tenim el 

cor adolorit de tant plorar.
De vegades la vida té cops ama-
gats, i quan menys t’ho esperes et 
colpeja despietadament. En el mo-
ment i en el dia més inesperat sents 
un dolor punyent que et travessa 
l’ànima i t’arriba fins el cor, esgar-
rant interiorment tot el teu espe-
rit. I sents ràbia, sents impotència, 
sents fúria. Maleeixes no saps què, 
perquè alguna cosa s’ha de maleir 
davant de tant d’horror.

A

E

ny rere any, i ja en fa 
uns quants, les dades 
sobre la gestió dels re-
sidus al nostre munici-

pi conviden a un cert optimisme. En 
els últims temps, cada any hem ge-
nerat menys quilos de residus per 

habitant i dia i hem estat capaços 
de separar, en origen, un percen-
tatge  més alt de deixalles que en 
l’exercici anterior. Si bé és cert que 
un dels factors determinants en la 
caiguda del número de tones de dei-
xalles generades és la crisi econòmi-
ca, que es tradueix en un factor de 
reducció del consum molt impor-
tant, no és menys cert que cada ve-
gada hi ha una consciència ciutada-
na més gran sobre la necessitat de 
generar menys residus i sobre els 
avantatges econòmics i medi ambi-
entals que aporta el reciclatge. 
La prevenció de la generació de re-

sidus i la recollida selectiva són dos 
dels quatre pilars, sobre els quals 
reposen les bones pràctiques en 
matèria de gestió de residus. Els al-
tres dos són la valorització del resi-
du i el seu tractament final.
Enguany, cada castellarenc i cada 
castellarenca hem produït 1,33 kg/
hab/dia de deixalles, la qual cosa 
suposa un 1,4% menys que l’any 
anterior. Si agafem de referència 
l’any  2007, aquesta reducció frega 
el 8%. D’altra banda, el percentatge 
de deixalles que separem, tot uti-
litzant els contenidors de selectiva 
i les diferents deixalleries munici-

I sorgeixen els perquès. Et venen 
al cap tantes preguntes sense res-
posta que no t’hi caben, i la incom-
prensió del que ha passat t’atordeix 
i no et deixa raonar adequadament. 
Sembla que només una bogeria 
seria capaç de donar resposta a 
tantes incògnites. El fet irrever-
sible de la mort ens fa adonar de 
les foteses amb les quals omplim 
molts moments de la nostra vida, 
aliens i ignorants que en qualsevol 
moment podem trobar-nos el punt 
fatídic que ens faci despertar del 
nostre somni quotidià. És llavors 
que voldríem poder tirar el temps 
enrere i canviar els darrers esde-
veniments. Però també és alesho-
res que podem trobar dins nostre 
tota la fortalesa espiritual possible, 
per tal d’afrontar la realitat amb el 
cor fort i valent. És aleshores que 
el suport de la família i els amics 
ens pot dur una mica de consol.
Per això avui volem estar al costat 
de la nostra companya Sílvia, que 
ha vessat un mar de llàgrimes pel 
seu petit i dir-li que tirarem enda-
vant. Sempre hem de tirar enda-
vant. I ho farem pels germans del 
Bernat. I tornarem a somriure i a 
somiar i lluitar per un món millor 
on, si pot ser, cap mare hagi de plo-
rar la mort del seu fill.
No tenim respostes de què ha passat, 
només sabem que t’estimem, Sílvia.
Una abraçada.

pals, ha arribat al 34% del total.
Prevenir la generació de deixalles 
i la seva separació en origen és un 
element clau per poder avançar cap 
a un sistema de gestió de residus 
més sostenible. Avançar en aquest 
camí és una tasca feixuga i de llarg 
recorregut. Tanmateix, amb aques-
tes dades sobre la taula podem afir-
mar, sense dubte, que Castellar ca-
mina en la bona direcció.  

* Tinent Alcalde de Territori

Francis Bacon
Filòsof i políticAmb la venjança, t’iguales amb l’enemic. Amb el perdó, ets superior a ell
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EL TAULER ENTITATS

SUBVENCIÓ PER A
FAMÍLIES AMB INFANTS
DE 0 A 3 ANYS

la poden sol·licitar totes les famí-
lies residents a castellar del vallès 
amb infants de 0 a 3 anys escolarit-
zats en llars d’infants, independent-
ment de la llar d’infants escollida i 
del seu nivell d’ingressos. l’import 
és de 100 euros. a partir d’ara l’ajut 
es concedirà per curs escolar. 

data límit per sol·licitar la
subvenció: 29 de juliol de 2011.

consulteu al web municipal tota 
la informació relacionada.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

CURS D’ÀLBUMS
FOTOGRÀFICS

Gratis!
Fotonova t’ensenya a fer els 
teus propis àlbums fotogràfics 
digitals Hofmann en 2 hores!

Noves dates (a escollir):
dijous 14 abril i dilluns 9 maig

Horari: de 19 a 21 hores.

Inscripcions:
recepció de l’espai sales d’el 
mirador, de dilluns a divendres 
de 9 a 13 h i de 16 a 20 h.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Unió Esportiva Castellar

Sala Watts Art · 19 al 31 de març
Inauguració: dissabte 19 març, 12 h

Horari: dilluns a divendres, 18 a 20 h
Dissabtes, 12 a 14 h i de 18 a 20 h
Diumenges, 12 a 14 h

Recull de fotografies referents a la histò-
ria del club. Imatges de totes les èpoques, 
amb alineacions, protagonistes i moments 
històrics de l’entitat. Un repàs visual per 
la història del futbol local i de tots aquells 
que l’han fet possible. Vine a trobar-te!

EXPOSICIÓ CENTENARI
U. E. CASTELLAR

+ INFO:
UE Castellar, tel. 937 143 292

Portal d’entitats

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 
ofereixen les entitats municipals. A 
més, el Portal compta amb un direc-
tori on es poden trobar les dades de 
les entitats locals i accedir als seus 
portals web.

ENTITATSCASTELLAR.
CAT

+ INFO:
http://entitatscastellar.cat

REPARTIMENT
DE BUTÀ 
NOVES TARIFES

Dies de repartiment: dimarts i 
divendres a tota la població,
dissabte a les urbanitzacions.

Preus:
Butà 12,50 kg: 13,19 euros
Propà 11 kg: 11,61 euros
Propà 35 kg: 58,35 euros
Carretilla K120: 18,88 euros

Horari d’atenció: de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 
h (fins al 31 de maig). de l’1 de juny 
al 30 de setembre, de 8 a 15 h.

+ INFO:
Telèfon de comandes, 937 751 887

‘economia convencio-
nal suposa que és con-
venient i possible créi-
xer exponencialment 

de manera continuada. Així fun-
ciona el capitalisme. Per a gairebé 
tot el ventall polític, el creixement 
econòmic és la millor recepta per 
resoldre tots els problemes soci-
als. El millor exponent d’aquest 
creixement continuat és el siste-
ma financer que suposa que una 
determinada quantitat de diner 

er un cafè és un bonic 
acte social. A les per-
sones del poble ens 
agrada molt quedar 

per prendre alguna cosa amb els 
amics i familiars. Doncs bé, enca-
ra que no ens coneguem directa-
ment, m’agradaria que, tot fent un 
cafè, m’expliquessis el que penses, 
el que et preocupa, i quins són els 
aspectes que més t’amoïnen com 
a ciutadà de Castellar; el fet de 
compartir poble ens uneix i ens fa 
compartir interessos. 
Hi ha moltes coses a dir i a fer, i 

L
pot créixer a una taxa d’interès 
multiplicant-se indefinidament al 
llarg del temps.
A la natura, però, res no creix in-
definidament. Per tant, el sistema 
econòmic que hem construït viola 
una de les regles més elementals 
del sistema biofísic del que for-
mem part i és, per tant, insoste-
nible. Aquesta contradicció fona-
mental entre el sistema biofísic i 
el sistema econòmic es manifes-
tarà, segurament més d’hora que 

Vine a fer
un cafè amb mi

 Josep Carreras

tard, en forma d’un increment 
constant dels costos energètics 
ja que, contràriament al que pen-
sen els economistes, és l’energia i 
no les finances el motor de l’eco-
nomia. Estem propers al pic de 
producció mundial de petroli i 
segurament que també de carbó, 
i no tenim substituts per les fonts 
energètiques fòssils que són les 
que avui cobreixen el 85% dels 
nostres consums.
Davant aquests fets, ens hem de 

F
m’agradaria escoltar-te. Vull que 
com a pare o mare em diguis què 
n’opines de l’actual oferta de places 
escolars, o que no hi hagi suficient 
espai físic per acollir els nostres 
joves als dos instituts d’educació 
secundària. Vull que com a jove 
em facis arribar les teves inquie-
tuds sobre el lleure, tema pendent 
a Castellar, o que m’expliquis quins 
malabarismes has de fer amb el 
transport públic per a poder-te 
desplaçar arreu de la comarca; 
que com a comerciants i empre-
saris m’expliqueu les mancances 

que teniu en plena crisi econòmi-
ca, o les vostres iniciatives. Jo us 
faré partícips del meu pla de me-
sures econòmiques. Vull que com 
a gent gran em digueu com qua-
lifiqueu la sensibilitat de l’actual 
equip de govern amb l’Obra Soci-
al Benèfica o amb el fet que hagin 
rebutjat una subvenció de la Ge-
neralitat de Catalunya per cons-
truir el segon CAP; i que les enti-
tats m’expliqueu com viviu o com 
patiu a l’hora de voler gaudir gra-
tuïtament d’uns equipaments mu-
nicipals construïts expressament 

plantejar com fer evolucionar el 
sistema i la societat actual cap a 
la sostenibilitat energètica, eco-
nòmica i demogràfica. En aquest 
camí, L’Altraveu acull una xerra-
da al Casal Catalunya divendres 
a les 18 h.  amb Marcel Coderch, 
professor de telecomunicacions 
de la UPC i assessor en diverses 
institucions sobre temes energè-
tics. Pots veure’n més informació 
a www.laltraveu.org
T’hi esperem!

per a vosaltres, en els quals teniu 
un ús molt restringit per fer-los 
servir, així com les vostres inici-
atives col·lectives. 
Sense cap altra pretensió que 
voler escoltar tothom i fer un in-
tercanvi d’impressions, voldria 
traslladar-vos la il·lusió de l’equip 
de CiU, les possibles solucions als 
problemes que tingueu i la vocació 
de servei per aconseguir-les des 
del govern. 
Molt afectuosament.

*Candidat a l’alcaldia per CiU

És possible
continuar creixent?

 L’Altraveu
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L’exhibició de motor es farà 
finalment diumenge

l’escuderia t3, Pura cima aven-
turas i Javier dols, organitzadors 
de l’exhibició de freestyle, han 
hagut de canviar de data per al 

proper diumenge 20 de març 
a causa de la pluja de dissabte 
passat que va deixar impractica-
ble el circuit els saulons. l’exhi-
bició començarà a partir de les 
nou del matí i l’entrada al circuit 
és gratuïta.

Núñez queda subcampió 
de l’Open Busquets

Gerard núñez va quedar finalis-
ta de l’Open Busquets de caldes 
després d’una final molt igualada 
contra mario torra. el vencedor 

va guanyar el primer set per 4/6 
al jove castellarenc, però núñez va 
adjudicar-se el segon set per 6/3. 
el definitiu set va donar la copa de 
campió a torra, que es va imposar 
per 6/1 al tennista del club tennis 
castellar.

 Jordi Mas

El Mundial de Motociclisme 2011 
comença amb un dels millors pano-
rames dels últims anys per a l’es-
cuderia Honda. Les seves motos 
han dominat els testos de pretem-
porada, liderades per Casey Sto-
ner i Dani Pedrosa, autors del pri-
mer i segon millor temps en els 
darrers entrenaments fets a prin-
cipi de setmana al circuit de Lo-

sail, a Qatar, on començarà el cer-
tamen.

Dani Pedrosa, amb una as-
signatura pendent al circuit de 
Losail -des de 2008 no hi puja al 
podi-, és dels pilots amb més opci-
ons d’emportar-se la primera vic-
tòria de la temporada al MotoGP. 
“Hem pogut mantenir les matei-
xes sensacions que teníem a Se-
pang i arribem al primer Gran 
Premi amb una moto competi-
tiva”, declara optimista. El pilot 

Honda ensenya la roda
El Mundial de Motociclisme comença aquest cap de setmana al circuit nocturn de Qatar amb els pilots d’Honda, Dani Pedrosa, Casey 
Stoner i Andrea Dovizioso, com a aspirants al títol de MotoGP després de demostrar un gran rendiment en els testos de pretemporada

  El pilot castellarenc Dani Pedrosa està preparat per començar el Mundial de Motociclisme després d’oferir un bon rendiment en els testos de Qatar. || mOtOGP

castellarenc, ja recuperat de la 
lesió de finals de la temporada 
passada, ha estat dels més ràpids 
i fiables juntament amb el seu nou 
company, Casey Stoner. L’australià 
ha mostrat una adaptació rapidís-
sima a la moto japonesa i ha lide-
rat la major part dels testos dispu-
tats. A més, té un historial temible 
al circuit àrab: ha vençut en tres 
de les últimes quatre visites.

No està sent, de moment, la 
temporada de Rossi ni de Loren-

zo. El pilot mallorquí, que defensa 
el títol, sempre ha acabat al podi a 
Losail des que està a la categoria 
reina, va completar els últims en-
trenaments rodant un segon més 
lent que el millor temps d’Stoner. 
De moment continua amb proble-
mes per trobar la millor posada a 
punt de la seva Yamaha, i quant als 
temps s’està veient superat pel seu 
company d’equip Ben Spies, una 
de les grates sorpreses d’aquests 
primers mesos de 2011.

Cas a part per a Valentino 
Rossi, que està rodant amb difi-
cultats físiques per la seva lesió 
a l’espatlla, i li costa adaptar-se a 
la Ducati. L’italià, que comparteix 
escuderia amb Nicky Hayden, va 
finalitzar en els darrers testos de 
dilluns a un segon i tres dècimes 
d’Stoner.

MotoGP comptarà, enguany, 
amb 17 pilots i 18 circuits. El Gran 
Premi del Japó ha canviat de data i 
es disputarà el dia 2 d’octubre. 
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Un gran equip per a una 
temporada esplèndida

Fa dos anys que es va crear el fe-
mení del Futbol Sala Castellar i 
pocs pensaven que dos anys des-
prés el futbol femení al club ta-
ronja aniria tant bé. Les castella-
renques van començar a disputar 
amistosos a principis de la prime-
ra del 2009 i l’any següent ja van 
ser inscrites a la Federació Catala-
na on van acabar en setè lloc. Des-
prés de dos anys d’entrenaments 
i de molt aprenentatge, l’entre-
nador Ruben Miranda creu que 
“l’evolució ha estat exponen-
cial: el primer any van millo-
rar però ara ja hi ha jugadores 

El conjunt femení del Futbol Sala Castellar està fent un gran paper a la lliga i  
han aconseguit arribar a les semifinals de la copa Catalunya

 Víctor Cuervo

 Les fèmines a l’acabament d’un partit d’aquesta temporada|| JOseP Graells

que comprenen com funciona 
el futbol sala”. A dia d’avui, les 
castellarenques són quartes a la 
classificació i semifinalistes de la 
Copa Catalunya esperant si Mas-
nou o Mataró, conjunts de Divi-
sió d’Honor seran el seu rival. “No 
em sorprèn que estiguem tant a 
dalt a la lliga perquè hem millo-
rat molt, però a la copa sí que és 
una gran sorpresa”, declara l’en-
trenador castellarenc. Miranda no 
esperava arribar fins a semifinals 
de Copa Catalunya i comenta que 
afronten aquesta eliminatòria 
“com un premi on intentarem 
fer-ho el millor possible.” 

En lliga, les taronja-i-ne-
gres tenen un calendari compli-

cat ja que s’enfronten al líder i al 
segon classificat de la taula i els 
separen dos punts de les terce-
res classificades, casualment el 
CET10, l’equip que van eliminar 
a quarts de final de la Copa Cata-
lunya desprès d’una apassionant 
tanda de penals. 

la importància del grup || En els 
dos darrers anys l’equip ha anat 
rebent jugadores i patint alguna 
baixa, però Ruben Miranda creu 
que la clau de l’èxit és que “s’ha 
creat un sentiment de grup 
molt important entre jugado-
res i pares on totes són molt tre-
balladores i tenen moltes ganes 
d’aprendre. 

El Bike Tolrà inicia 
sobre el fang la 
Copa Catalana

La Copa Catalana de BTT ha 
començat a Banyoles. Diumen-
ge passat en un circuit molt en-
fangat començava el Bike Tolrà 
– C3 Consproser el seu periple 
en una de les competicions més 
prestigioses de bicicleta tot ter-
reny. És una prova que té una 
gran participació i prova d’això 
és la gran quantitat de ciclistes 
internacionals i també campi-
ons del món.

El Bike Tolrà de Castellar 
del Vallès, amb una bona repre-
sentació a les proves de màster 
30 i veterans 40, va acabar en 
aquesta última amb una bona 
posició de José Hidalgo, que va 
acabar al lloc 27, seguit de Juan-
jo Jiménez (35) i Javier Casado, 
que amb problemes mecànics, 
va finalitzar a la posició 47. En 
categoria màster 30, a quatre 
voltes, Javier Cañada va aca-
bar al lloc 54 i Enric Aguilar ho 
va fer al 65.

A les categories més joves, 
a cinc voltes al circuit de Ba-
nyoles, Carlos Hidalgo va ser el 
vint-i-setè millor sub21 mentre 
que Sergio Borjabad va quedar 
al lloc 54 en categoria elit. D’al-
tra banda, la sort no va acom-
panyar Jorge Tarazona, que va 
haver d’abandonar per proble-
mes musculars.

La propera cursa amb 
participació del Bike Tolrà 

 Redacció

- C3 Consproser serà el dia 27 
de març a Santa Perpètua de la 
Mogoda. En aquesta ocasió els 
ciclistes de Castellar del Vallès 
disputarà una de les proves de 
l’Open Barcelona. 

José Hidalgo i Carlos Hidalgo van ser els millors 
classificats de Castellar en les seves categories

  Castellarencs a Banyoles. || cedIda

FUTBOL SALA  |  PRIMERA DIVISIÓ FEMENINA CICLISME  |  COPA CATALANA BTT
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ÀREA POLIESPORTIVA

La permanència a Copa 
passa per guanyar a Vic

Castellar i Vic han estat com-
panys de ball en les vuit jornades 
que es porten disputades de sego-
na volta a Copa Catalunya. S’han 
barallat, amb victòries i derrotes, 
per la novena i la desena plaça que 
marquen el límit entre la salvació 
i la promoció per baixar catego-
ria. Dissabte a les 16 h un dels dos 
conjunts començarà a aplanar-se 
la permanència: qui guanyi dona-
rà un salt molt important per no 
patir angúnies en les sis jornades 
que quedaran de temporada.

 Els jugadors estan molt mentalitzats de la importància d’aquest enfrontament a la pista del Vic. || JOseP Graells

Partit clau aquest dissabte (16 h) entre dos equips que lluiten per 
allunyar-se de la zona de promoció de permanència a Copa Catalunya

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

 Jordi Mas
El CB Castellar-Clusellas 

Dental ara és novè i el Vic vuitè, 
amb posició de permanència res-
pecte els altres equips que for-
men un quíntuple empat a onze 
victòries: Blanes, Sant Adrià i Fi-
gueres. “Guanyar significa una 
doble victòria: el partit i el bàs-
quet average”, comenta el tècnic 
del Castellar Jordi Juste. “El Vic 
és un rival que treu bons resul-
tats, té un bon atac, com l’Ar-
gentona, i si som capaços de de-
fensar igual de bé que aquesta 
setmana passada tenim moltes 
opcions de treure el partit enda-
vant”, afegeix.

El Club Bàsquet Castellar 
va aconseguir el cap de setma-
na passat una gran victòria per 
55 a 56 a la pista de l’Argentona, 
fins ara quart classificat de Copa 
Catalunya. Els equips de la zona 
alta continuen punxant i el Caste-
llar es troba a només dues victò-
ries de la quarta posició. En qual-
sevol cas, l’equip de Jordi Juste 
s’ha garantit acabar la tempora-
da lluny de la zona de descens di-
recte de Copa Catalunya. L’Artés, 
segon per la cua, es troba a qua-
tre victòries amb l’average per-
dut quan resten set jornades per 
acabar la lliga. 

El sènior es retroba amb la victòria

Sis jornades després, el sènior 
masculí de l’Hoquei Club Caste-
llar va tornar a guanyar i es va 
imposar al Canet a casa per 6 a 
4. Els visitants eren un rival di-
recte de la zona mitja de Sego-

Albert Silvestre, que va jugar enfebrat, va fer els dos darrers gols de 
la Unió Esportiva Castellar contra el Lliçà d’Amunt (3-2). Els caste-
llarencs perdien al minut 65 però van aconseguir remuntar el partit 
i encadenen la vuitena victòria seguida a casa. El Castellar segueix 
tercer a cinc punts del líder, el San Lorenzo.

JOseP Graells

Silvestre, amb febre, dóna un nou triomf

na Catalana. Amb aquest triomf 
l’equip d’Alejandro Ruglio manté 
plenes opcions d’acabar la tempo-
rada en quarta posició del grup, 
lloc que ha defensat bona part de 
l’any.

FUTBOL  |  PRIMERA TERRITORIAL

HOQUEI PATINS  |  SEGONA CATALANA

Marc Vela és segon d’Espanya en perxa

L’atleta castellarenc Marc 
Vela, actualment a les files del 
FC Barcelona, va finalitzar en 
segon lloc del Campionat d’Es-
panya juvenil en la modalitat de 
salt de perxa. Vela, iniciat a les 

files del Club Atlètic Castellar, va 
fer un salt de 4’71 metres i es va 
quedar a deu centímetres del mi-
llor salt. Dani Garcia, del CAC, va 
participar als 400 metres i als 60 
metres tanques.

ATLETISME  |  CAMPIONAT D’ESPANYA
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FUTBOL

HOQUEI PATINS

SEGONA CATALANA · Grup C J. 20

HC Castellar - Canet 6 - 4
Barcino - centelles 1 - 9
vilassar - cornellà 9 - 3
ripollet - Premià 7 - 6
arenys - riudebitlles 3 - 9
congrés - Perpetuenc pendent
corbera - voltregà pendent

vilassar
riudebitlles
corbera
canet
centelles
HC Castellar
ripollet
Perpetuenc
congrés
voltregà 
cornellà
arenys munt
Premià
Barcino

52
50
47
30
28
28
26
26
23
22
21
21
13
5

19
20
19
20
19
20
20
19
19
19
20
20
20
20

17
16
14
9
8
8
8
8
7
7
7
6
4
2

1
2
5
3
4
4
2
2
2
2
1
3
1
0

1
2
0
8
7
8

10
9

10
10
12
11
15
18

CLASSIF. PT PJ PG PE PP

BÀSQUET

Argentona - CB Castellar  65 - 66

Girona - sant Josep 66 - 55

Palamós - vic 75 - 85

artés - Figueres 71 - 73

minguella - Blanes 80 - 74

sant andreu - montgat 68 - 79

santa coloma - sant adrià 66 - 53

montcada - Premià 76 - 73

COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 23

montgat
sant Josep
santa coloma
Girona
minguella 
montcada
argentona 
vic 

CB Castellar
Blanes 
sant adrià 
Figueres
sant andreu
Palamós 
artés 
Premià

23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23

17
16
16
13
13
13
12
11
11
11
11
11
9
8
7
5

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

6
7
7

10
10
10
11
12
12
12
12
12
14
15
16
18

FUTBOL SALA

Diferent sort van tenir els equips de bitlles castellarencs en la 
jornada celebrada a Castellar. Els Roquerols va guanyar un par-
tit, que els permet continuar aspirant a salvar-se a Primera, 
mentre que el Castellar A va perdre els dos. A Segona, triple 
victòria del Castellar B i un triomf pel 9 Castellarenc.

JOseP Graells

Sort dispar per als equips de bitlles

VETERANS

ue castellar - canovelles 1 - 3

SÈNIOR B · segona territorial, grup 6

llano - ue castellar  1 - 4

FEMENÍ · segona Juvenil cadet, grup 2

sant cugat - ue castellar  17 - 0

JUVENIL A · Primera, grup 7

ue castellar - santa Perpètua 3 - 4

JUVENIL B · segona, grup 22

ue castellar pendent

CADET · segona, grup 27

rubí - ue castellar  1 - 7

INFANTIL · segona, grup 3

ue castellar - san cristóbal 0 - 4

ALEVÍ A · tercera, grup 14

ue castellar - rubí 2 - 5

ALEVÍ B · tercera, grup 12

sant Quirze - ue castellar  4 - 4

ALEVÍ C · Quarta, grup 7

ue castellar - can rull 7 - 2

ALEVÍ D · Quarta, grup 10

maurina egara - ue castellar 2 - 2

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLAR

SÈNIOR B · Fase prèvia, grup 2

cB castellar  descansa

JÚNIOR A · Interterritorial, grup 3

mataró - cB castellar  pendent

JÚNIOR B · nivell a, grup 2

llor - cB castellar  61 - 72

JÚNIOR FEM · nivell a, grup 1

vic - cB castellar  74 - 46

CADET MASCULÍ · nivell a2, grup 5

cB castellar - Prat pendent

CADET FEMENÍ · nivell B1, grup 3

cB castellar - thau 34 - 52

INFANTIL MASCULÍ · nivell c2, grup 3

cB castellar - cn terrassa 46 - 43

PREINFANTIL MASC · nivell B1, grup 1

cB castellar - castellbisbal 44 - 41

PREINFANTIL FEMENÍ · nivell c, grup 2

cB castellar - maristes rubí pendent

MINI A MASCULÍ · nivell a2, grup 2

cB castellar - viladecans 53 - 68

MINI B MASCULÍ · nivell c2, grup 4

canovelles - cB castellar  59 - 43

PREMINI A MASCULÍ · nivell B2, grup 4

cB castellar  descansa

PREMINI B MASCULÍ · nivell d, grup 4

matadepera - cB castellar 34 - 70

CLUB BÀSQUET CASTELLAR DEL 19 AL 26 DE MARÇ DE 2011

FUTBOL (ue castellar)

DISSABTE 19 de març

Pepín Valls
11:30   Benjamí 7 d – Badia
11:30   Benjamí 7 a – sabadell
12:45   Prebenjamí B – matadepera
15:00   Femení – san cristobal
17:00   Juvenil a – mollet

Partits a fora
09:45   cercle sabadelles - Benjamí 7 c
10:30   sant Quirze - Benjamí 7 B
10:30   marina - Prebenjamí F-7 c
10:45   vilassar mar - aleví B
11:00   Júnior - Infantil a
13:15   manresa - Prebenjamí F-7 a
15:00   sant Quirze - aleví d
16:00   sant Pere - Juvenil B
17:00   can trias – 1a territorial

DIUMENGE 20 de març

Pepín Valls
10:15   aleví c – sabadellenca
10:15   aleví a – sant cugat
12:15   2a territorial – Poniente

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 19 de març

Pavelló Dani Pedrosa
12:15   escola) – cerdanyola
15:30   Prebenjamí c – sant Just
16:30   Benjamía – congrés
17:30   Benjamí B – sant ramon
18:30   Juvenil B – Palau Plegamans

Partits a fora
10:15   Olesa P - Iniciació a
11:30   Palau Plegamans - Femení
12:30   sta. Perpètua - Iniciació c
15:30   mataró - Iniciació B
15:30   sta. Perpètua - Prebenjamí a
16:00   congres - Infantil a
16:30   tordera - Prebenjamí B
17:00   voltrega - sènior

DIUMENGE 13 de març

Pavelló Joaquim Blume
09:00   almendra juvenil – manlleu
10:20   almendra B – sant vicenç
11:45   almendra a – castellterçol

FUTBOL SALA

DISSABTE 12 de març

Pavelló Joaquim Blume
15:30   Infantil a – les corts
16:45   Femení – la sardana
18:00   sènior a – tiana
19:30   Juvenil a – cet 10

IES Puig de la Creu
11:30   Ies Puig de la creu - sabadell

DIUMENGE 13 de març

Pavelló Joaquim Blume
09:00   almendra juvenil – manlleu
10:20   almendra B – sant vicenç
11:45   almendra a – castellterçol

AGENDA

BÀSQUET (cB castellar)

DISSABTE 19 de març

Pavelló Puigverd
09:30   cadet fem. – cabrera
11:00   mini a masc. – cn terrassa
12:30   Premini B – regina carmeli
16:30   Infantil masc. – sant Jordi
18:00   Júnior fem. – sant antoni

Partits a fora
09:00   Barberà - Premini a masc.
09:00   voramar - Preinfantil fem.
12:00   sta. Perpètua - escola
12:30   salle manresa - Preinfantil msc.
13:00   elvira cuyàs - escola
16:00   vic - sènior a masc.
17:30   vic - Júnior a masc.
20:15   Prat - Júnior B masc.

DIUMENGE 20 de març

Pavelló Puigverd
09:00   sant Feliu - mini B masc.
09:30   cn terrassa - cadet masc.
19:30   montmeló - sènior B masc.

FEMENÍ · sub16
Hc castellar  descansa
JUVENIL A · Grup Fc
corbera - Hc castellar  1 - 10
JUVENIL B · Grup FB
sant Feliu - Hc castellar  5 - 3
INFANTIL A · Grup P4
Hc castellar - Olot 2 - 4
INFANTIL B · Grup F8
shum - Hc castellar  0 - 3
ALEVÍ · Preferent, grup1
Hc castellar - Horta 9 - 6
BENJAMÍ A · campionat Bcn, grup e
arenys de munt - Hc castellar 0 - 3
BENJAMÍ B · campionat Bcn, grup c
manlleu - Hc castellar  4 - 0

HOQUEI CLUB CASTELLAR

UE Castellar - Lliçà d’Amunt 3 - 2
san lorenzo - taradell 2 - 0
les Franqueses - sant celoni 1 - 2
sabadell nord - Parets 0 - 0
sant Feliu - canovelles 1 - 2
sabadell - sallent 2 - 2
can Boada - Oar vic 0 - 2
vilanova - llinars 2 - 0
Puigreig - can trias 0 - 3

PRIMERA TERRITORIAL · Grup IV J. 24

san lorenzo
canovelles
UE Castellar
Parets
Oar vic
sallent
Puigreig
sabadell B
vilanova 
sabadell nord
taradell
les Franqueses
sant Feliu codines 
sant celoni
lliçà d’amunt
can Boada
can trias 
llinars

47
44
42
40
39
37
37
37
35
34
33
28
28
27
20
20
19
19

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

13
12
12
11
11
10
10
10

9
9
9
7
9
7
4
4
4
3

8
8
6
7
6
7
7
7
8
7
6
7
1
6
8
8
7

10

3
4
6
6
7
7
7
7
7
8
9

10
14
11
12
12
13
11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Viladecans - Athletic 04 4 - 7
sporting Prat - esplugues aplaçat
mampar Bruc - cervelló 4 - 8
sang culé - santo angel 2 - 1
ripollet B - sant Just 5 - 4
sansur - cornellà 1 - 6
alheña - xarxa 7 - 3

PREFERENT CATALANA, 3 · Jornada 19

ripollet B
llagotense
alheña
cornellà
santo angel
cervelló
Athlètic 04
sansur
xarxa
esplugues
sang culé
sant Just
viladecans
mampar Bruc
sporting Prat

41
35
33
32
32
31
30
26
23
23
20
20
16
11
1

18
17
18
18
18
18
17
18
18
16
18
16
18
18
16

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

13
11
10

9
10
10
10

8
6
7
5
6
4
3
0

2
2
3
5
2
1
0
2
5
2
5
2
4
2
1

3
4
5
4
6
7
7
8
7
7
8
8

10
13
15

ATHLÈTIC 04 CASTELLAR FUTBOL SALA CASTELLAR

FS Castellar - Tiana  6 - 3
lliçà de vall - san lorenzo 1 - 3
aiguafreda - sant andreu 7 - 6
sentmenat - la sínia 5 - 4
can Parellada - sta Perpètua 5 - 5
les Fonts - caldes 10 - 4
la sardana - can cuyàs 8 - 3

PRIMERA CATALANA · Grup IV Jorn. 17

sant andreu
la sardana
aiguafreda
san lorenzo
la sínia
can cuyàs
can Parellada
les Fonts
tiana
FS Castellar
santa Perpètua
lliçà de vall
Inter sentmenat
cn caldes

43
40
32
21
28
28
27
25
21
21
19
15
9
3

17
17
16
17
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17

14
13
10
10

9
9
8
8
6
6
5
5
2
1

1
1
2
1
1
1
3
1
3
3
4
0
3
0

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

2
3
4
6
6
7
6
8
8
8
8

12
12
16

HOQUEI CLUB CASTELLAR

BITLLES CATALANES

DIUMENGE 20 de març

Sant Llorenç Savall
10:30   st. llorenç la mola - castellar a
11:45   cB castellar a – tossal del coro
10:30   cB castellar B – els xatos rubí

RESULTATS JORNADA 7:
castellar – comtal c 6-2
montmeló B – castellar B 3-5
castellar c – vallromanes 2-2
crema – castellar d 3-1
castellar e – tres peons 0-4
castellar F – Peona i Peó 1-3 
Peona i Peó J – castellar G            4-0

CLUB ESCACS CASTELLAR

MOTOR (escuderia t3)

DIUMENGE 20 de març

Circuit Els Saulons
09:00 exhibició trial, 4x4, Freestyle

ESCACS

La Unió Esportiva Castellar 
planeja arribar a les 100 acti-
vitats per celebrar el centena-
ri del club. Entre actuacions, 
activitats diverses i partits de 
futbol i altres esports, l’enti-
tat ja té 85 actes diversos que 
es faran principalment durant 
el cap de setmana del 4 i 5 de 
juny. De moment, hi ha previs-
tes 20 actuacions -com exhibi-
cions de bike trial, dansa, ball 
de gitanes o cants corals-, més 
de 20 activitats lliures -com 
ball de gitanes, fires i tirades 
de bitlles, tallers -fotografia, 
art, pintura...- i partits de fut-
bol, bàsquet i escacs. La Unió 
ha fet una crida a més associ-
acions i entitats perquè ajudin 
a completar les 100 activitats 
que es volen fer.

cedIda

Cent activitats a 
la vista
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ACTIVITAT

Taller
Taller
Animació
Taller
Taller

Animació
Animació
Animació
Animació
Teatre

Exposició
Homenatge
Contes
Teatre

Teatre

Teatre

Teatre

Cafèteatre

Animació
Animació
Animació
Contes
Animació
Cafèteatre

Jocs / Tallers

Dinar
Teatre

19

20

21

23

24

25

26

27

  DIA

11.00
11.00
11.30
17.00
17.00

10.30
11.00
11.30
12.30
18.30

17.00
18.30
19.00
21.00

17.30

17.30

17.30

21.30

11.00
12.00
13.00
17.00
18.00
21.30

11.00
17.00

14.00
19.00

HORA

Xapes pallasso
Nassos anònims
Panxuts
Xapes pallasso
Nassos anònims

Xocolatada
Concentració de Pallassos
Terrabastall - Terramar
Quin Sarau!
Naïf

Joan Busquets, pallasso!
Homenatges J. Busquets
Contes de pallassos
Cíclicus

Mímix

Banquet d’històries

Sensepeus

Cubiletmix

Circumloqui
Cia. La Gralla
Cia. La Gralla
Rivel, una vida de conte!
Xicana
Un Ramón de Mandarinas

Capses
Cirkomòtik
Jocs
Maquilla’t
Ecoxocs
Jugantots
La Ludo
Inflables

Charabia

ACTE  ·  ESPECTACLE

La Xarxa
La Xarxa
Laitrum
La Xarxa
La Xarxa

La Xarxa
La Xarxa
Xarop de Canya
Xarop de Canya
Toti Toronell

La Xarxa
La Xarxa
Alcavot
Puça esp. i cia. Cíclicus

Cia. Katrasca

De Parranda

Caroline Dream
Ton Muntaner
Cia. Xicana
Cascai

Ne me títere pas
Ojupeligru!
Salta Pallasso!
Josep Roca Canal
Cia. Xicana
Cia. Mundo Mandarina

Laitrum
El Negro y el Flaco
La Taca
La Xarxa
La Residual

Show Factory

La Xarxa
El Negro y el Flaco

COMPANYIA

Plaça del Mercat
Plaça del Mercat
Plaça del Mercat
Plaça del Mercat
Plaça del Mercat

Plaça del Mercat
Plaça del Mercat
Plaça del Mercat
Plaça Calissó
Auditori

Vestíbul Auditori
Sala Actes Auditori
Sala Actes Auditori
Auditori

Auditori

Auditori

Auditori
Sala Blava
Sala Blava
Sala Blava

Plaça del Mercat
Plaça Mercat
Plaça Calissó
Biblioteca
Plaça del Mercat
Sala Blava

Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà
Espai Tolrà

LLOC

Organització: Amb el suport de:

VALLÈSCLOWN
SETMANA DEL PALLASSO
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Ja fa uns dies que a Castellar del 
Vallès han aparegut unes escul-
tures gegants molt vistoses que 
destaquen, sobretot, pel seu nas 
vermell col·locat damunt d’una es-
tructura amb forma humana. La 
idea de crear aquestes escultures 
anomenades Pallanassos va sor-
gir ja fa un any: “Gabi Ruiz em 
va demanar ajuda per ambien-
tar el CafèClown i va sortir la 
idea dels nassos”. Així ho expli-
ca Cesc Homet, l’artista creador 
dels Pallanassos.  Els primers mo-
dels d’aquesta singular escultura 
tenien, l’any passat, unes boles 
gegants que simulaven uns nas-
sos vermells, una capa negra i 
feien cinc metres d’altura. “Aques-
ta vegada els he donat forma i els 
he posat un mono de feina, ja que 
representa que estan treballant 
per la Setmana del Pallasso”, diu 
Homet. De fet, serveixen per ambien-
tar el també anomenat VallèsClown 
que arrenca demà dissabte.

Per aconseguir els materials 
que les conformen, l’artista es va 
posar en contacte amb els treba-
lladors de la regidoria de Cultura 

per demanar-los suport. Gràcies 
a aquest contacte, i el posterior 
acord, Homet va poder disposar 
del magatzem de Via Pública i dels 
materials en desús que hi havia 
per allà. “Vaig treballar molt bé 
al magatzem, em permetia dis-
posar d’espai”.

Després d’uns mesos de 
feina, “el resultat ha estat la cre-
ació de tres Pallanassos ‘cyber’, 
dic jo, perquè estan fets de plàs-
tics, he he”, comenta Homet. El 
fet que les escultures siguin tres 
és casualitat, tot i que “crec que 
és un número que funciona molt 

bé, millor que un altre”, comenta 
el creador de les escultures.

La gràcia d’aquestes obres  és 
que “són peces que poden mou-
re’s del carrer a les places o dins 
d’un teatre”, afegeix. De fet, la 
idea no és destruir les escultures 
sinó continuar transformant-les: 
“Són obres evolutives”. L’any que 
ve, la Setmana del Pallasso cele-
bra 10 anys i, segurament, els Pa-
llanassos sortiran al carrer.

Sant Josep i pallassos, el dia 19 

Enguany, com ja ha passat 
en altres ocasions, la 
festivitat de Sant Josep 
coincideix amb la Setmana 
del Pallasso. La festa local 
de Castellar del Vallès té, 
com a principal atractiu, 
la fira d’aliments artesans 
i quan s’hi afegeixen les 
activitats de pallassos, 
el nucli antic de la vila es 
transforma en un anar i 

venir de gent. Enguany, 
hi haurà un total de 65 
parades que vendran 
aliments artesans. A la 
plaça del Mercat també 
s’instal·larà l’activitat 
Nassos Anònims. Ràdio 
Castellar ha preparat un 
programa especial als 
exteriors de la plaça del 
Mercat des d’on emetrà 
en directe de 10 a 14 h.

Els Pallanassos donen la 
benvinguda a ‘VallesClown’

  Una de les escultures fetes amb materials reciclats, ubicada a la rotonda del Pla de la Bruguera. || J.Graells

 Marina Antúnez

Cesc Homet 
ha creat els 
Pallanassos, tres 
escultures que 
ambienten la 
Setmana del 
Pallasso

  Cesc Homet. || J.Graells

cesc homet, artista || Cesc 
Homet és un castellarenc que tre-
balla com a artista plàstic, esce-
nògraf i decorador. De fet, és del 
tot polifacètic i durant la seva tra-
jectòria professional ha arribat a 
crear obres diverses. Una de les 
característiques que el defineix és 
el treball amb el reciclatge de ma-
terials. “Vaig estar molt temps 
en un taller de restauració i allà 
vaig aprendre a tornar a donar 
vida als objectes malmesos”, re-
corda Homet. 

Les creacions d’objectes per a 
muntatges efímers, la recuperació 
de materials i la renovació i mani-
pulació de materials en desús de-
fineixen la manera de fer d’aquest 
singular artista castellarenc.
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  Jordi Garrigós als estudis de Ràdio de Castellar || cedIda

 Rocío Gómez 

Garrigós fa un 
parèntesi a l’espai 
‘Renaixença’

Jordi Garrigós posa, per un 
temps, punt i final a Renaixença, 
programa d’actualitat del món 
de les sardanes de Ràdio Cas-
tellar que  dirigia i que s’eme-
tia en directe cada dissabte de 
9 a 11 del matí. Segons Garrigós, 
ha pres la decisió de fer un “pa-
rèntesi radiofònic” per “cir-
cumstàncies familiars i per-
què tenia un petit esgotament 
i necessitava descansar”. 

Durant 30 anys, de manera 
gairebé ininterrompuda, les sar-
danes han tingut el seu espai a 
la 90.1 de la mà de Jordi Garri-
gós, amb programes com Plaça 
Major i Renaixença. “El pri-
mer programa de sardanes a 
Ràdio Castellar va ser ‘Plaça 
Major’, que va néixer l’octu-
bre del 1981, com la ràdio”, ex-

plica Garrigós. El format del pro-
grama va anar evolucionant a la 
graella de la 90.1. “Al principi 
només fèiem mitja hora els dis-
sabtes, i després vam fer dues 
sessions setmanals per decisió 
de la direcció de l’emissora: una 
d’informativa els divendres al 
vespre i una altra de musical 
els diumenges al matí”, explica 
el presentador. 

La passió de Garrigós per les 
sardanes va més enllà de la ràdio 
i va estar a punt de portar-lo fins i 
tot a ballar-les. “Vaig tenir l’ocasió 
de formar part d’una colla sarda-
nista de Sabadell, però la manca 
de temps per les meves obligaci-
ons laborals em va fer descartar 
aquesta opció tot i que m’hauria 
encantat”, confessa Garrigós.

El darrer programa de Re-
naixença que es va emetre el 12 de 
març a la 90.1 es pot escoltar al 
portal www.lactual.cat. 

· Per què has decidit fer un disc en català? 
Perquè em venia de gust. Fins ara, la vida m’ha por-
tat a cantar a nivell nacional i per això ho feia en cas-
tellà. Després vaig estar vivint a Londres i vaig fer el 
disc en anglès. Ara trec el meu tercer treball i, aquest 
cop, cantat íntegrament en català.

· Qui és Ricky Falkner i de quina manera forma 
part d’aquest projecte?
Bé, és un bon amic i el productor. Li vaig passar les 
cançons perquè hi fes un cop d’ull i de seguida va 
afegir-se al projecte. A més, en aquest disc, el Ricky 
també toca el baix, la guitarra acústica, el piano, la 
mandolina i tot tipus d’instruments.

· Per què es diu ‘Segueix-me el fil’ aquest ter-
cer treball?
Perquè relaciono la temàtica de les cançons amb la 

“Ara em 
sento 
més lliure 
quan canto”

  Marina AntúnezENTREVISTA

‘Segueix-me el fil’ és el tercer disc de 
Beth i el primer cantat íntegrament 
en català. Compta amb 12 temes que 
expressen sentiments i estats d’ànim 
passats pel filtre de les coses més sen-
zilles i quotidianes de la vida. Cançons 
serenes, editades per Música Global. 
Demà el presenta a Castellar, a partir 
de les 21.30 h, a l’Auditori Municipal

Beth
costura, l’acció de cosir, de teixir peces de roba, 
tot aquest món que a mi m’agrada molt. De fet, he 
tingut una època molt creativa en aquest sentit i 
per això em venia de gust que tant el nom del disc, 
com les cançons, el videoclip i, fins i tot, la portada 
del disc, tinguessin aquesta temàtica. 
 
· Qui són els autors dels temes del disc?
Sis de les cançons són meves. Les altres són de di-
ferents autors que ja eren amics: Jaume Pla (Ma-
zoni), Marc Parrot, Ismael Inarejos (cantant del 
grup Mel) i Valentín Nieto.

· Quants temes hi ha al disc i al voltant de 
quin tema giren?
Hi ha dotze temes i són d’amor. És cert que les lle-
tres parlen del món de la costura però, en el fons, 
són històries d’amor des d’un punt de vista d’inici, 
de vitalitat, vist en positiu. No hi ha desamor.

· Creus que aquest àlbum pot marcar un abans 
i un després en el teu estil de fer cançons?
No ho sé. No sempre cantaré en català. Però el 
que és cert és que ara em sento molt més lliu-
re quan canto. Quan vaig passar per OT havia 
d’adaptar-me. Ara tinc molta sort perquè puc fer 
el que vull.

· Què n’esperes, del públic de Castellar?
Només espero que vingui molta gent. L’avantatge 
dels recintes petits és que s’omplen. Venim en un 
format acústic i tranquil. S’ho passaran bé! 



CRÒNICA

‘actriu i rondallaire 
Rosa Fité va estrenar 
divendres, dia 11 de 
març, l’obra ‘SPA MO-

CIONS’, un recull de set narraci-
ons que parlen sobre les diverses 
etapes de la vida. L’espectacle va 
tenir lloc a la Sala de Petit Format 
de l’Ateneu, a les 21.30 h.

De l’obra, en va destacar 
l’emoció que, sense dubte, va 
transmetre Fité. L’humor i el 
riure  com a elements principals 
de les històries, a través de pe-

 Marina Antúnez

  Algunes de les carecteritzacions de Rosa Fité durant la representació d’SPA MOCIONS de divendres passat. || J. Graells

El projecte de Bitó Produccions, Primer amor, es va poder veure diu-
menge a l’Auditori Municipal. El premiat actor, Pere Arquillué, apareixia 
gairebé nu a l’escenari per explicar i parlar del seu únic i primer amor. 
L’actor no es despullava només per fora, sinó que també ho feia per dins, 
per encarnar un personatge patètic, còmic i tràgic alhora. Arquillué in-
terpretava un ésser torturat, un home expulsat de casa seva en morir 
el seu pare, que potser s’estima la prostituta que el sedueix. Àlex Ollé i 
Miquel Górriz signaven la direcció d’aquest espectacle. || m.a.

JOseP Graells

‘Primer amor’, amb Pere Arquillué

tits contes que podrien ser del 
tot reals però que, en canvi, han 
estat inventats pel seu propi ima-
ginari. L’actriu fa un recorregut 
per l’etapa de la infantesa, l’eta-
pa adulta i la vellesa.

D’altra banda, una posada en 
escena que, com ja ens té acostu-
mats Fité, resulta impecable, sen-
zilla i pensada per a la caracterit-
zació de cada personatge.

Com si d’un camaleó es trac-
tés, l’actriu es transforma en ca-
dascuna de les caracteritzacions 
que apareixen als set contes que 
explica durant ‘SPA MOCIONS’.

El resultat, vist des de la pla-

tea a ulls del públic, provoca un re-
sultat curiós. I és que tot i que la 
Rosa Fité és només ella sola, sem-
bla que per l’escenari apareguin 
uns quants personatges. 

Aquest efecte no només 
s’aconsegueix a través del canvi de 
vestuari sinó també, i més impor-
tant, per la magnífica interpreta-
ció de Fité en cadascuna de les his-
tòries, on ella encarna gairebé com 
si fos real, a un nen, a una dona, a 
una vella... El públic, incapaç de 
contenir-se, no para de riure.

L’obra SPA MOCIONS es va 
repetir dissabte 12, també amb 
èxit de públic. 

Les etapes de la vida

L
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* actes organitzats per l’ajuntament de castellar del vallès

EXPOSICIONS

Casal Catalunya
Prat de la riba, 17

Fotografies d’Isabel Mach

Espai Polivalent El Mirador
Plaça d’el mirador

Galileu

Sala Watts-Art
san Pere d’ullastre, 9

Centenari UE Castellar
del 19 al 31 de març

CAP Salut
ripollet, 30

Dones d’empresa
del 21 de març a l’1 d’abril

Vestíbul de l’Auditori
Plaça del mercat

Joan Busquets, pallasso!
del 21 al 27 de març

CURSOS

ALTRES

TALLERS

Setmana del pallasso
tallers, jocs i inflables
dia 27, a la Fira de l’Infant
espai tolrà

Cuina amb montserrat Ferrer 
dimecres, de 19 a 21 h 
escola nocturna
937 145 738 · 937 145 642

27dG
Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 18
Organització: la xarxa

Vermut Sonor
calissó espai Plural · 12.30 h
Organització: calissó espai Plural

Ball
a càrrec de millenium
sala Blava · 18 h
Organització: amics del Ball de saló

20dG
Excursió al
dolmen del Trullàs
sortida Institut castellar · 8 h
Organització: cec

Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 18
Organització: la xarxa

Exhibició de Freestyle
circuit saulons · 9 h
Org.: escud. t3, Pura cima i Javier dols

Vermut Sonor
calissó espai Plural · 12.30 h
Organització: calissó espai Plural

Ball a càrrec de de Gala
sala Blava · 18 h
Organització: amics del Ball de saló

18dv

Conferencia*
Observació amb telescopis

Plantada
de telescopis
terrassa d’el mirador · 20 h

Cinema d’autor*
también la lluvia
auditori municipal · 21.30 h

Concert House
calissó espai Plural · 22 h
Organització: calissó espai Plural

Conferència*
una visió de l’univers
sala actes mirador · 19 h

Xerrada
marcel coderch
casal catalunya · 19 h
Organització: l’altraveu

25dv
Conferència*
estrelles i constel·lacions
sala actes mirador · 19 h

Hora Golfa del Conte
local Penya solera · 21.30 h
Organització: etc

Concert
un tal Pere en concert
calissó espai Plural · 22 h
Organització: calissó espai Plural

Xerrada sobre tècniques
de relaxació i estrès
Plaça major · 10 h
Organització: avan castellar

Setmana del Pallasso
Informació pàg. 18 · Org.: la xarxa

Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 18
Organització: la xarxa

Setmana del Pallasso
lliurament del sabatot 
alegre a Pepa Plana
sala actes mirador · 19.30 h
Organització: la xarxa21dl

Fira comercial
a l’aire lliure
sala Boadella · 10 a 20 h
Org.: comerciants i ajuntament

Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 18
Organització: la xarxa

Hora del Pati* els esports
ludoteca · 11.30 h

Son Calissó
amb rosalyn
calissó espai Plural · 23 h
Organització: calissó espai Plural26ds

Actes de Sant Josep
més informació a la pag. 23

Fira comercial
a l’aire lliure
sala Boadella · 10 a 20 h
Org.: comerciants i ajuntament

Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 18
Organització: la xarxa

Festa Country
sala Blava · 22 h
Organització: amics del Ball de saló

Temporada estable*
música - Beth
auditori municipal · 21.30 h

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

19ds

Galeria Aguilart
doctor rovira, 20

Pintura de F. Rodríguez
tot el mes

Biblioteca Municipal
sala Boadella, 6

Recull de llibres sobre la 
igualtat home-dona

Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 18
Organització: la xarxa23dc

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

Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 18
Organització: la xarxa

Conferència
noves accions de comu-
nicació: el poder on-line
sala actes el mirador · 19 h
Organització: Ielou24dJ

Cinema
la última vez que vi París
casal catalunya · 17 h
Organització:

associació de Jubilats i Pensionistes

Acte de presentació
Què sé jo de castellar?
sala lluís valls areny 
(el mirador) · 19 h
Org.: associació cultural cal meima22dt

Talla i escultura en fusta
dibuix als estils i les fustes
dibuix a llàpis, carbonet, 
color i aquarel·la
Insc.: 937 147 568 (rafel)

Concurs d’El Mirador i 
Grup Macedònia
Per triar portada del nou disc
Fins al 30 d’abril
www.castellarvalles.cat

Museu de Coca-Cola
tots els dies
de 10 a 13.30 h
de 16.30 a 19.30 h
carrer Jaume I, 42

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
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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

dilluns 21 de març  ·  19.30 h

sala d’actes d’el mirador

Organització: la xarxa

Lliurament del
Sabatot Alegre
a Pepa Planadivendres 18 de març  ·  21.30 h

auditori municipal

Organització: ajuntament

Cinema d’autor
también la lluvia

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

casanovas
vilà
vilà
Germà
Permanyer
ros
casanovas
Yangüela
Germà
Germà

L’any 1966 l’aspecte que tenia la cantonada del car-
rer de Montcada amb l’avinguda de Sant Esteve 
era ben diferent a l’actualitat. En aquella època  
només hi havia una simple casa de planta baixa 
que ocupava el xamfrà. Actualment, hi ha un bloc 
de pisos i establiments comercials. Recentment 
s’ha transformat una part del carrer de Sala Boa-
della prohibint-lo al pas de vehicles rodats.

FOtO: JOrdI GarrÒs

Av. St. Esteve - C. Montcada

Dirigida per Icíar Bollaín i protago-
nitzada per Gael García, Luís Tosar, 
Carlos Anduviri, entre d’altres, la pel-
lícula explica la història de Costa i 
Sebastián, el primer, productor cine-
matogràfic; el segon, idealista realit-
zador, treballen en un ambiciós pro-
jecte que s’ha de la selva boliviana.

Dilluns s’entrega el Sabatot Ale-
gre a la pallassa Pepa Plana, una 
artista que porta tota una vida de-
dicada al món del clown. Va crear 
la seva companyia amb una clara 
intenció de fer teatre de pallassos 
pensats per a un públic adult i es 
així com estrenava amb De Pe a Pa 
a la Fira de Tàrrega 98. Ha rebut 
el Premi ARC 2004 en la catego-
ria de circ per l’espectacle Giuliet-
ta, una menció Honorífica pel ma-
teix espectacle en el IXè Festival 
Internacional de Pallassos de Cor-
nellà i el Premi Aplaudiment FAD 
1999 per l’espectacle De Pe a Pa.
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L’ENTREVISTA

del 18 al 24 de març de 2011

· Com va començar a dissenyar 
escuts? 
Tot va ser que a la Wikipèdia vaig 
veure que només quatre muni-
cipis tenien escuts i d’altres no. 
Quan es descrivia l’escut, no ente-
nia res. Vaig començar a investigar 
i a saber interpretar bé. A partir 
d’aquí vaig començar a practicar i 
a dibuixar escuts de municipis ca-
talans i de la resta de l’Estat.

· Però no existia, abans, cap di-
buix dels escuts?
Gairebé he dibuixat tots els escuts. 
A partir de les fonts consultades, 
vaig veure que al departament de 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
sóc molt sincer
Un defecte que no pot dominar?
sóc nerviós amb els nens, de vegades
Qui voldria haver estat?
em conformo amb qui sóc
Quin animal seria?
una àliga
La seva paraula preferida?
seny
Quin plat li agrada més cuinar?
la sopa de ceba
Músic preferit?
Pastora, coldplay
Un color? 
Blau
Un llibre?
el juego de ender d’Orson scott card
Una pel·lícula?
la naranja mecánica
Quina imatge té a l’ordinador?
en un dels que tinc, un guepard

L’atracció pel disseny de l’heràldica va fer que de mica 
en mica s’hi anés aficionant. Ha sabut interpretar el 
llenguatge heràldic i dibuixar-lo. La seva passió ha vin-
gut gràcies a l’estar tantes hores davant de l’ordinador

Xavier García

Governació hi havia uns quants er-
rors.  Anava enviant les esmenes a 
la secretària del departament que 
m’anava contestant ràpidament 
fins que un dia em va respondre el 
seu cap, Armand de Fluvià.

· I què va passar aleshores?
Com que aquesta afició és una cosa 
friki, ell em va voler conèixer. D’això 
ja fa dos anys i des d’aleshores vaig 
començar a fer dibuixos per a ell.

· Com veu la tendència de molts 
ajuntaments a modernitzar el 
seu escut?
No ho entenc. En principi no es pot 
fer. Hi ha un Decret Llei que parla 
dels símbols dels ens locals: l’escut, 
la bandera i pots oficialitzar l’em-

blema i l’himne. Un emblema pot 
ser qualsevol logotip però no pot 
semblar un escut.

· Què passa amb Castellar?
El que té l’Ajuntament de Castellar 
és un dibuix senzill del que pot ser 
un escut però difereix molt del que 
hauria de ser un escut.

· Em descriu l’escut de Caste-
llar del Vallès?
Té dues parts principals, perquè 
està partit. La part de dalt és de 
color gules -vermell- i té un castell, 
que és el de Clasquerí. El castell és 
una arma parlant perquè fa també 
referència al topònim. A la part de 
baix, fa referència al fet que Cas-
tellar va estar sota jurisdicció reial 

i per això pot portar les armes de 
Barcelona. En un escut que és un 
cairó és molt difícil dibuixar els 
quatre pals.

·En què es basa per dibuixar els 
escuts?
Interpreto la font escrita, és el que 
m’agrada.

· Té ja tots els escuts dibuixats 
de Catalunya?
Sí. A més, n’he fet molts de la Co-
munitat Valenciana.

· En què està treballant?
L’Armand de Fluvià està treba-
llant en els arbres genealògics de 
les famílies nobles de Catalunya 
dels quals es faran diversos vo-

lums. L’Armand farà la genealo-
gia i jo faré les armes. Comença-
rem per l’últim volum, que corres-
pon als darrers nobles, que encara 
estan vius.

· Però tot això requereix molt 
de temps?
Hi dedico hores. Ho faig amb or-
dinador i aleshores vaig ajuntant 
peces.

· Hi ha gent que es vol fer l’es-
cut d’armes? 
Una vegada vaig fer un escut d’ar-
mes per a Carod-Rovira. El neces-
sitava per un convent. Es va fer 
fer un escut nou dissenyat per ell i 
el vaig dibuixar. Segurament, deu 
estar dins d’una vitrina. 

Gairebé he dibuixat 
tots els escuts 
de Catalunya

“

”

 Jordi Rius

Analista programador i dissenyador heràldic
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