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El juvenil de l’Hoquei Club Castellar es 
posa líder del grup després  de derrotar 

el Bigues i Riells
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Un poble de ‘nass s’
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El PSC inclou dues
independents als 
primers llocs de la llista

L’Altraveu desvetllarà 
demà els seus
candidats

‘Amb - fer + i millor’, 
lema de campanya
de CiU

Antonio Carpio és 
l’alcaldable del PP



ACTUALITAT

02 del 25 al 31 de març de 2011· castellar del vallès

ENTITATS

Unió Esportiva Castellar Aires Rocieros Castellarencs AECC

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!

Dissabte 2 d’abril
Sala Blava de l’Espai Tolrà - 17 h
Entrada gratuïta

Actuacions dels Coros Rocieros 
Voces del Camino (Terrassa), Los 
Ballesteros (Sabadell), Corrillo Fla-
menco (Ca n’Oriac), Alma Maris-
meña (Merinales), Alegrías del Sur 
(Can Rull) i Aires Rocieros Cas-
tellarencs (Castellar), espectacle, 
acadèmia de ball i poesia.

Del 4 al 10 d’abril
Espai Sales d’El Mirador
Horari: de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 20 h

Dijous 7 d’abril - 19 h, taula rodo-
na: “És possible deixar de fumar?”
Sala d’Actes d’El Mirador amb:
Jacobo Sellares, Pneumòleg, Joan Elvi-
ra, psicòleg, M. Àngels Ayra, cap Àrea 
de Direcció de Persones de l’AECC i el 
testimoni d’un exfumador.

EXPOSICIÓ CENTENARI
U. E. CASTELLAR

FERIA DE ABRIL EXPOSICIÓ “TABAC I 
FALSOS MITES”

+ INFO:
UE Castellar, tel. 937 143 292

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Buscant estels
a El Mirador  

Prop de 200 castellarencs es van 
apropar divendres passat a la ter-
rassa d’El Mirador a la plantada a te-
lescopis. L’activitat, organitzada per 
l’Agrupació Astronòmica de Saba-
dell i El Mirador, forma part del Mes 
de l’Astronomia. Abans de procedir 
a l’observació tutoritzada de l’uni-
vers, Albert Morral, el president de 
l’entitat sabadellenca, va realitzar 
una petita introducció sobre com 
es va formar l’univers a partir de la 
gran explosió del Big Bang i la seva 
constant expansió, a banda de par-
lar sobre la composició i la vida de 
les estelles. 

En el torn de preguntes grans 
i petits van tenir l’oportunitat de re-
soldre dubtes com per exemple què 
és l’antimatèria, com actua un forat 
negre, quins són els límits de l’uni-
vers conegut o si darrerament s’ha 
descobert algun nou planeta. “L’as-
tronomia és una ciència però té els 
seus límits. Encara hi ha molts fe-
nòmens que no podem explicar. 
Només coneixem un 4% de l’uni-
vers”, assegura Albert Morral.

Molts infants van voler parti-
cipar en l’observació tutoritzada del 
cel. “No sabia que el Sol es conver-
tirà en una nana blanca o que el 
temps als forats negres s’atura. 

Prop de dos-cents castellarencs han participat a la plantada de 
telescopis que va tenir lloc a la terrassa de l’equipament municipal

  Rocío Gómez 

 La terrassa d’El Mirador va acollir amb èxit la plantada de telescopis || j.G 

L’astronomia és molt interessant! 
Espero poder veure la lluna de ben 
a prop”, explicava en Joan, un cas-
tellarenc de 9 anys. “Mai m’hauria 
imaginat que s’han descobert 500 
planetes i alguns d’ells habitables. 
L’univers és un misteri”, explica-
va la Joana, jubilada de 67 anys que 
va acompanyar la seva neta Aitana 
a l’activitat.

La setmana anterior s’havia 
suspès la plantada per previsió de 
pluges. Divendres passat la clima-
tologia va ser propícia per a l’obser-
vació amb un cel poc cobert i tem-
peratures primaverenques. Es van 
instal·lar 11 telescopis a la terras-
sa d’El Mirador: 4 cedits per l’orga-
nització i 7 de particulars. “És una 
nit prou clara, es podrà veure la 
Nebulosa d’Orió, les Plèiades, Sa-
turn i Júpiter. L’únic inconveni-
ent serà una petita teranyina de 
núvols i la lluna plena que brilla 
molt i dificulta una mica l’obser-
vació”, assegurava Morral. “Els te-
lescopis s’han de regular. La Terra 
gira i la lluna també. Cal moure les 
òptiques. És un ciència molt pre-
cisa”, explicava la Maria, castella-
renca de 23 anys aficionada a l’astro-
nomia. “Sempre m’ha entusiasmat 
observar el cel i prendre conscièn-
cia de què l’ésser humà és molt di-
minut en comparació amb l’uni-
vers”, afegeix la castellarenca. 
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Dimecres al matí es va fer una visita d’obres 
a l’antic Ajuntament del carrer Major per 
explicar la situació en què es troba aquest 
projecte. Cal recordar que l’empresa galle-
ga Imaga Proyectos y Construcciones SA, 
que des del setembre treballava remode-
lant aquest edifici va presentar un concurs 
de creditors (l’antiga suspensió de paga-
ments). Després de fer els tràmits perti-
nents, les obres s’han reprès de la mà de la 
empresa Vigaus, de Viladecavalls, que serà 
l’encarregada de portar a terme la remode-
lació d’aquest edifici que en els últims anys 
ha funcionat com a Casal d’Entitats del mu-
nicipi. L’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, 
va explicar durant la visita que aquesta em-
presa va quedar segona en el concurs d’ad-
judicació: “Hem estat capaços en temps 
rècord de tornar a reactivar aquestes 
obres, que estan finançades pel FEOSL 
i que per tant hem hagut de demanar una 
pròrroga al Ministeri d’Administracions 
Públiques, per acabar-les abans de mit-
jans de juny”.

La planta baixa estarà destinada a 
l’Arxiu Municipal d’Història, però resta-
ven per definir els usos de les altres sales, 
com el despatx de l’alcalde i l’antiga sala de 
plens. “Està pensat que sigui una sala que 
l’Ajuntament pugui fer ús per actes ins-

L’empresa Vigaus reprèn les 
obres de l’antic Ajuntament
Les obres es van aturar quan l’empresa Imaga Proyectos y Construcciones SA, que des del setembre treballava remodelant 
l’edifici, va presentar un concurs de creditors. Després de fer els tràmits pertinents, Vigaus, continua amb el projecte

 Cristina Domene

 L’alcalde, Ignasi Giménez, i el regidor d’Urbanisme, Aleix Canalís, durant la visita d’obres. | j. Graells

titucionals, com casaments, i un ús més 
continu perquè les corals Sant Esteve, 
Xiribec i Sant Josep tinguin un espai de-
finitiu d’assaig”, va assegurar Giménez.

El programa d’obres manté l’ender-
rocament d’una edificació afegida a l’edifi-
ci original que es correspon amb l’espai on 

es trobava situat el club social de l’entitat 
Suport Castellar i la planta superior, ac-
tualment en desús. La mesura es va pren-
dre després que els serveis tècnics muni-
cipals detectessin que l’estat estructural 
d’aquests espais, que sumen uns 300 me-
tres quadrats, era molt deficient. Aquest 

enderrocament és el que ha fet endarre-
rir les obres. “La tasca més costosa és el 
tema del desenrunament, que s’ha fet a 
mà”.

Està previst que a meitats del juny, cap 
a Sant Joan, finalitzin les obres. El projecte 
està finançat per part del Ministeri i forma 
part del FEOSL. L’import total, de 540.000 
euros, s’ha dividit entre les dues empreses 
que han realitzat el projecte.

la distribució || La planta baixa de l’equi-
pament esdevindrà la nova seu de l’Arxiu 
Municipal, que tindrà 400 metres quadrats 
de superfície útil, 120 metres quadrats més 
que l’actual equipament situat a la plaça de 
la Llibertat. L’espai quedarà distribuït en 
diverses sales, la principal de les quals dis-
posarà de 18 punts de consulta i d’un punt 
d’atenció al públic. 

Pel que fa a la primera planta, es re-
habilitarà l’estructura i els paraments de 
l’antiga sala de plens, on s’eliminarà la ta-
rima existent i es restauraran les pintures. 
Tant aquest espai com la sala contigua, on 
abans hi havia l’alcaldia, es convertiran en 
sales per a cerimònies, actes institucionals 
i altres usos polivalents. 

Un altre dels elements essencials de 
la intervenció és l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques. S’adequarà un vàter 
adaptat a la planta baixa, i s’instal·larà un 
ascensor per accedir al primer pis. 

dimecres 23 · 17.59h
Acollida d’emergència
http://bit.ly/gy74jW

dimecres 23 · 16.40h
Dilluns s’obren les inscripcions per a la propera 
sortida per a la gent gran http://bit.ly/f4chXl

dimecres 23 · 14.40h
Les obres de l’antic Ajuntament s’han reprès de 
la mà de la empresa Vigaus
http://bit.ly/ gOfmi6

dimecres 23 · 10.40h
Canvi de presidència a l’ETC
http://bit.ly/ eXpvH6

dimarts 22 · 20.20h
Plataforma x Catalunya canvia de candidata
http://bit.ly/ dPKeQa

dimarts 22 · 14.22h
Sabatot alegre per a una pallassa
http://bit.ly/ggjYpj

Informació al minut a:
twitter.com/lactual



‘Amb - fer + i millor’, lema 
de CiU per a la campanya
La formació política ha explicat el sentit del missatge i ha detallat el 
seguit d’actes que realitzaran fins el dia de les eleccions, el 22 de maig

Amb menys, fer més i 
millor és l’eslògan que 
han triat els conver-
gents castellarencs 
per traslladar als ciu-
tadans el missatge 
que acompanyarà el 
partit durant la cam-
panya per a les elec-
cions municipals. Se-
gons el candidat a 
l’alcaldia per CiU, 
Josep Carreras, són 
moment difícils i durs 
però compten amb 
gent capacitada i amb 
esperit positiu: “Crec 
que s’han de deixar 
de banda les inau-
guracions, les grans 
obres i les promeses 
fàcils i hem d’assu-
mir que amb menys 
hem de fer més i mi-
llor i això ho prego-
narem per tots els ra-
cons de Castellar”, va 
explicar Carreras. 

Segons l’alcal-
dable, no és moment 
d’alegries, per això, 
diu, es faran “molt 
pesats” amb el lema. 
“Volem guanyar la 
confiança del ciu-
tadà explicant les 
coses com són”.

Carreras també 

CiU  |  L’ALCALDABLE CRITICA LA SITUACIÓ ECONÒMICA MUNICIPAL

L’Altraveu desvetlla 
dissabte la seva llista

L’Altraveu ha penjat aques-
ta setmana al seu web la llis-
ta per orde alfabètic de les 42 
persones que donen suport ex-
plícita la seva aposta municipa-
lista. Amb aquest llistat s’ha vol-
gut “fer palès el compromís de 
tot un col·lectiu amb la políti-
ca local”, segons es destaca en 
un comunicat de la formació. Se-
gons L’Altraveu, aquesta llista ha 
servit per “fer visible l’enforti-
ment de l’aposta municipalista, 
mostra que una altra manera 
de fer política és possible i que 
aquesta confiança es referma 
amb l’eixamplament del movi-
ment sociopolític”.

Demà dissabte, a partir de 

L’ALTRAVEU  |  PRESENTACIÓ CANDIDATURA A L’ATENEU

va manifestar que tant ell com el 
partit estan molt preocupats per 
la situació econòmica i d’endeuta-
ment municipal. “Em manifesto 
certament molt preocupat per 
la situació econòmica i finance-
ra de l’Ajuntament. Dóna la sen-
sació que l’equip de govern ac-
tual no està sensibilitzat amb 
aquest tema, potser perquè no 
tenen prou sensibilitat o capaci-
tat per entendre-ho”. En la seva 
crítica al govern, també va afegir: 
“Els números són molt greus. Si 
la mala gestió continua, en els 
propers 4 anys, l’Ajuntament va 
directe a l’ensorrament. Gràci-
es a Déu, jo he tingut la possi-

bilitat professional de treballar 
amb seny i rigor tot el que es la 
gestió d’inversions i entenc que 
una empresa privada i una pú-
blica és de ‘lunes a martes’, és 
el mateix”. 

CiU també ha fet públic el 
seguit d’actes que faran fins el 22 
de maig. El 9 d’abril es farà la pre-
sentació de la llista i del progra-
ma a l’auditori Miquel Pont amb 
la presència del conseller Lluís 
Recoder i el dia 13 una conferèn-
cia a càrrec de Víctor Küppers, 
també a l’auditori, a les 20h. L’ac-
te central de la campanya serà el 
7 de maig a la Sala Blava de l’Es-
pai Tolrà. || crIstINa  dOmeNe  

  Josep Carreras amb el seu equip de campanya al bar Cal Crostó || jOseP vIla
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les 12 del migdia, l’Altraveu presen-
tarà a l’Ateneu els 21 components 
de la llista a més de fer un repàs de 
les propostes recollides a les tau-
les participatives ‘Construïm el pro-
grama de L’Altraveu’. 

D’altra banda, avui divendres 
tindrà lloc al Casal Pere Quart de 
Sabadell la presentació de la coa-
lició electoral de les Candidatures 
Alternatives del Vallès de la qual 
forma part L’Altraveu.  L’Altraveu, 
que recentment s’ha convertit en un 
partit, vol integrar-se d’una forma 
més activa a la coalició que estarà 
integrada, a  més, per  l’Entesa per 
Sabadell, Esquerra Alternativa de 
Barberà, Alternativa d’Esquerres 
per Badia, Alternativa Ciutadana 
de Rubí, PAS de Cerdanyola, COP-
Compromís per Ripollet i les CUP 
de Sant Cugat i Palau-solità. 

La formació publica una llista amb 42 persones 
entre les quals s’escollirà la candidatura final

 J.R.

Taula rodona 
sobre ciutadania
ERC recull els plantejaments de diferents 
entitats sobre ciutadania per 
convertir-los en eixos programàtics

ERC  |  EIXOS PROGRAMÀTICS

  D’esquerra a dreta: Torrents, Dalmau, Galí, Pérez i Homet || j. Graells

El Diccionari de la 
Llengua catalana de-
fineix “ciutadà” com 
a persona natural o 
veí d’una ciutat. Però 
aquesta condició com-
porta moltes coses i 
això és sobre el que van 
parlar els quatre con-
vidats d’ERC a la taula 

rodona que el partit va organitzar 
dijous 17 sobre el tema Ciutadania, 
en el seu cicle Reptes de futur. Una 
vintena de persones hi van parti-
cipar: “Portem gent que no està 
directament vinculada amb Es-
querra, que ens expliqui la seva 
situació des del camp ciutadà i as-
sociatiu. Avui tres entitats i una 
persona a títol personal ens han 

fantil. La presidenta de Suport Cas-
tellar, Trini Pérez, va parlar de la 
importància d’integrar els malalts 
mentals per a què se sentin ciuta-
dans de ple dret. Per tancar les in-
tervencions, l’escriptor Jacint Tor-
rents va reflexionar sobre què vol 
dir ciutadà, i va explicar que avui 
dia la mobilitat ens fa ser “multi-
ciutadans”: “Ser ciutadà vol dir 
sentir-se vinculat amb un lloc i 
establir relacions de gratuïtat”.  
Aquesta ha estat la quarta xerrada 
del cicle: “Hem escoltat una varie-
tat de temes molt ampli i una sen-
sació que hi ha molt per recórrer 
en molts nivells. Amb tot això, Es-
querra fa paral·lelament un tre-
ball per convertir les idees escol-
tades en eixos programàtics”, va 
assegurar Homet. La propera taula 
rodona serà el 7 d’abril i tractarà 
d’educació. || c. dOmeNe  

parlat sobre els seus planteja-
ments i cap a on creuen que hem 
d’anar en qüestió de ciutadania”, 
va explicar el president d’Esquerra i 
alcaldable, Rafa Homet, a la presen-
tació de la taula rodona.

La xerrada doncs, volia donar 
diferents punts de vista sobre les 
diferents maneres de participar a 
la xarxa social.  Joan Galí, de Vo-

luntariat per la Llengua, va parlar 
del seu voluntariat lingüístic i de la 
importància d’aquest programa per 
integrar a persones nouvingudes. 
Josep Maria Dalmau, de la AAVV 
del Racó, va destacar la importàn-
cia de destinar hores i recursos dels 
veïns de manera gratuïta per poder 
realitzar diferents activitats i tirar 
endavant projectes com el teatre in-

PxC canvia de 
candidata

PxC  |  NOVA CAP DE LLISTA

Fuensanta López, de 25 anys, 
és la nova candidata de Pla-
taforma x Catalunya a Caste-
llar. Anteriorment, el partit 
havia anunciat que seria San-
dra Roig, que s’ha desvinculat 
del projecte. López afirma que 
PxC “no ha tingut cap proble-
ma per fer llistes”. || j.r.   Fuensanta López, cap de llista.

ACTUALITAT
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Dues independents als 
primers llocs del PSC

La setmana passada es va fer pú-
blica la llista  dels 13 primers inte-
grants de les llistes del PSC. Com 
a novetat, el partit incorpora a la 
candidatura dues independents: 
Maria Antònia Puig, actual direc-
tora de l’escola Sant Esteve, en el 
número 4 i Anna Maria Mármol, 
formadora en noves tecnologies 
en el 9. El candidat a l’alcaldia pel 
PSC, Ignasi Giménez, explica que 
s’ha optat per un perfil d’experts a 
l’hora de confeccionar la llista. 

“Maria Antònia Puig té un 
gran coneixement acumulat del 
món de l’educació pel fet de ser al 
Sant Esteve”, mentre Anna Maria 
Màrmol “és un perfil que ens in-
teressa tenir de cara a temes de 

La directora del Sant Esteve, Antònia Puig, i la formadora en noves 
tecnologies Anna Maria Marmol s’incorporen als llocs 4 i 9 de la llista

  Jordi Rius

 El candidat del PSC, Ignasi Giménez, acompanyat dels 12 primers integrants de la llista del PSC.  || j.G.

societat del coneixement i per-
què tenim un espai com El Mira-
dor al municipi”.

Giménez ha explicat que la 
llista “no només hi ha experiència 
i continuïtat amb la presència de 
regidors sinó també il·lusió per 
tal d’afrontar els reptes dels prò-
xims quatre anys”. En aquest 
sentit, el candidat socialista creu 
que s’ha fet “un equip pensat no 
només per fer les eleccions, sinó 
també per gestionar l’endemà”. 
Repeteixen a la llista Glòria Massa-
gué, que ara va de número 2, Òscar 
Lomas en el 3, Pepe González en el 
5, Aleix Canalís en el 6, Pepa Martí-
nez en el 7 i Joan Creus en el 8. 

Un tret definitori de la llista és 
el fort component jove. Així, el pre-
sident de la JSC, Dani Pérez, figura 
al lloc número 10 mentre que Soraya 

Rodríguez i Víctor Cu-
ervo, també de la JSC, 
estan als números 11 i 
13. La JSC, segons Gi-
ménez, “és un plan-
ter de quadres molt 
important”. Giménez 
explica que “si l’agru-
pació socialista de Ca-
sellar no m’hagués fet 
confiança quan tenia 
27 anys, potser ara no 
seria alcalde”.

La llista la tanquen 
l’actual secretari d’orga-
nització, Jordi Niñerola, 
en el número 18 i els ac-
tuals regidors Mercè 
Giménez, Jordi Carcolé 
i Antònia Pérez que fi-
guren en els llocs 19, 20, 
21 respectivament. 
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Carpio, cap de llista del PP

L’empresari Antonio Carpio, nascut 
a Sabadell fa 37 anys, però que en 
fa 11 que viu a Castellar, és el cap de 
llista del PP. El polític es presenta-
rà com a candidat dilluns a les 19:45 
a la sala d’actes d’El Mirador. Car-

pio ostenta un negoci familiar, està 
casat i té un fill de cinc anys.  Se-
gons un comunicat del PP, Carpio és 
diplomat en Administració i Direc-
ció d’Empreses i des de molt jove 
entra a formar part de l’empresa fa-
miliar, vinculada al món mediam-
biental. El PP instal·lará una carpa 
demà a la plaça del Mercat i diu-
menge a la plaça de l’Espai Tolrà. 
També ha posat en marxa el portal 
www.ppcastellarvalles. com|| j.r. 

L’empresari es
presentarà dilluns 
en un acte públic

PSC  |  PRESENTACIÓ DE LA CANDIDATURA

PP  |  CANDIDAT



ACTUALITAT

06 del 25 al 31 de març de 2011· castellar del vallès

Doctor pel Massachusetts Institute of Tech-
nology (MIT) i professor a la UPC va parlar 
divendres al Casal Catalunya sobre energia i 
creixement econòmic convidat per l’Altraveu 

· És possible continuar creixent econòmicament amb 
el sistema actual?
Res pot créixer indefinidament en un món finit. El créi-
xer per créixer que proposa el capitalisme és inviable. 
El model econòmic i financer que suposa que el capital 
creixi a una taxa d’interès constant desafia les lleis de la 
naturalesa. És per això que es produeixen crisis com la 
que vivim actualment, perquè el model econòmic no res-
pecta el model biofísic. 

“El capitalisme morirà d’èxit”

Marcel Coderch

ENTREVISTA   Rocío Gómez 

 Redacció

 J.R.

 Redacció

La XI Assemblea General de la 
Xarxa de Ciutats i Pobles cap a la 
Sostenibilitat, celebrada dimarts 
i de la que en forma part Caste-
llar del Vallès, en el marc del II 
Fòrum Local de Medi Ambient, 
ha aprovat per unanimitat la ‘De-

Castellar compta des de fa dos mesos 
amb una empresa dedicada a la pres-
tació de serveis d’assistència domi-
ciliària a les persones grans i amb 
dependència.  Rosa Masagú i Núria 
Feria són dues dones emprenedores, 
mares i soles -una és separada i l’altra 
vídua- que van fer un pla d’empresa 
per a formar Vallès Gent Gran scp, 
que està en marxa des de gener.

La intenció de les dues empre-
sàries és contractar personal de la 

L’alumnat de P-5 de l’escola La 
Immaculada han fet sabó amb 
oli reciclat que han portat des de 
casa seva. El sabó resultant ser-
veix per rentar la roba i va molt 

les energies fòssils els darrers 
150 anys. Abans vivíem de les re-
novables, model que haurem de 
recuperar si no descobrim una 
nova font d’energia. Hem d’in-
vertir la poca energia fòssil que 
ens queda per crear un nou sis-
tema energètic de futur, renova-
ble i eficient que no ens obligui a 
tornar a l’Edat Mitjana.

· Tot i accidents com els de Fu-
kushima, encara hi ha molts ci-
entífics que defensen l’ener-
gia nuclear com l’energia del 
futur?
L’energia nuclear no cobreix 
més  del 3% del consum ener-
gètic mundial. Les expectatives 
més optimistes prediuen  que es 
podria arribar fins un 10%. Acci-
dents com els del Japó fan més 
difícil justificar l’existència de les 
centrals nuclears. 

Dues dones han tirat endavant la iniciativa que està en marxa des de gener

Núria Feria i Rosa Masagú, les dues sòcies de Vallès Gent Gran, al seu despatx del Centre de Serveis. || j.G.

Els nens i nenes de l’escola destriant olives. || escOla la ImmacUlada

Neix la primera empresa 
d’atenció domiciliària

Castellar dóna suport 
a la Declaració de Mataró

Alumnes de la Immaculada 
fan sabó amb oli reciclat

claració de Mataró’, un document 
en el qual els municipis es compro-
meten amb els vehicles elèctrics. 

Un dels objectius de la ‘Decla-
ració de Mataró’ és la conciliació de 
les necessitats de mobilitat de la po-
blació i de l’augment en el transport 
de mercaderies amb la innovació in-
dustrial i l’adaptació a l’ús decrei-
xent dels combustibles fòssils. 

vila i participar amb les entitats lo-
cals. “Quan contactem amb possi-
bles treballadors ens assegurem 
que els agradi la feina i que tin-
guin vocació, no que s’apuntin a 
una feina que saben que té futur 
i que veuen com una oportunitat 
fàcil de poder treballar”, assegu-
ra Masagú.

A l’hora de posar en marxa el 
negoci, les dues empresàries s’han 
posat en contacte amb diferents 
ajuntaments, ambulatoris i resi-
dències per tal de difondre els seus 
serveis. De moment, ja han rebut 

algun encàrrec per part de Benes-
tar Social de l’Ajuntament de Cas-
tellar i també del consistori de Sant 
Cugat. En el ventall de serveis, les 
dues sòcies ho tenen clar: “Podem 
des d’acompanyar a fer la com-
pra, preparar els àpats, fer diver-
sos tràmits o simplement oferir 
una estona de companyia o de con-
versa”. Feria considera que molta 
gent gran prefereix quedar-se a casa 
“perquè poden tenir més autoesti-
ma i només necessitar petites aju-
des”. Més informació a www.valles-
gentgran.com. 

 Coderch durant la conferència al Casal Catalunya. || j.G 

bé per treure taques i per netejar 
colls i punys abans de posar roba 
a la rentadora. Paral·lelament, els 
alumnes van recollir les olives de 
l’olivera que hi ha al pati i les van 
portar al trull de l’oli de Can Bogu-
nyà on van veure tot el procés per 
extreure’n l’oli. 

 · La clau és la sostenibilitat?
El malalt de vegades no es 
pot curar. Hem d’acceptar 
que vivim en un planeta finit. 
Hem de construir un sistema 
que perduri en el temps, de 
generació en generació basat 
en una certa estabilitat. La 
solució només la descobri-
rem a base de proves, assaigs 
i errors per trobar un siste-
ma que no es basi en el crei-
xement. No hi ha res pitjor 
que un sistema pensat perquè 
creixi i que no creixi. El capi-
talisme morirà d’èxit. 

· Quin serà el nou motor 
econòmic?
L’energia és el motor de l’eco-
nomia i no els diners ni les fi-
nances. La base energètica ha 
començat a fer fallida. La hu-
manitat només ha viscut de 
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Nou circuit de salut per a la 
gent gran a la Fàbrica Nova

La plaça de la Fàbrica Nova comp-
ta des de fa unes setmanes amb un 
circuit lúdic de salut per a la gent 
gran, que se suma al que es va 
instal·lar l’any 2007 a la plaça de 
Catalunya. Amb l’objectiu de do-
nar-lo a conèixer entre els poten-
cials usuaris, la regidoria de Gent 
Gran de l’Ajuntament va organit-
zar dilluns una sessió de demos-
tració davant un grup de gent gran 
del municipi. 

La fisioterapeuta Pat Vidal 
ha estat l’encarregada d’ensenyar 
als assistents el funcionament 
d’aquest circuit de 14 mòduls pen-
sats per fomentar i millorar les fa-
cultats físiques i sensorials de la 
gent gran, com ara barres metàl-
liques, seients amb barra, escales 

Aquests aparells se sumen al que es van posar el 2007 a la plaça de Catalunya

  Cristina Domene

 Una trentena de persones van assistir a la inauguració per aprendre a fer servir els diferents mòduls del circuit  || jOseP Graells

o  rampes entre d’altres. Amb l’ajut 
d’aquests mòduls, que permeten la 
realització d’uns 150 exercicis, les 
persones usuàries podran realitzar, 
doncs, exercicis senzills de mante-
niment a l’aire lliure, que contribu-
iran a l’augment de la seva elasti-
citat, força, coordinació i agilitat i, 
en definitiva, del seu benestar. Du-
rant la demostració, Vidal els va 
donar uns consells: “Veniu sem-
pre amb roba còmoda, no com-
petiu amb el del costat perquè 
cadascú és diferent i cadascú té 
unes necessitats i tampoc hem 
de fer tots els exercicis, només 
els que us convinguin”. 

A més dels diferents mòduls, 
s’ha instal·lat un panell genèric 
explicatiu a la zona, mentre que a 
cada aparell hi ha in situ una reto-
lació amb els exercicis que s’han 
de fer i per a què serveixen. En Mi-

quel va ser el primer en provar el 
nou circuit amb l’ajuda de la fisi-
oterapeuta i explica que ja havia 
provat els de la Plaça Catalunya: 
“Jo i la meva dona fem una mica 
de gimnàstica al matí, estirem 
les cames... em sembla molt bé 
que hi hagi aquests aparells a la 
vila”. 

Els presents a la demostra-
ció van rebre, per part de la Di-
putació, una samarreta, per fer 
gimnàstica còmodament, i una 
guia on s’explica, amb fotografi-
es, els diferents exercicis que es 
poden fer en el circuit. La Dipu-
tació de Barcelona ha subvenci-
onat la instal·lació del circuit i es 
fa càrrec del seu manteniment du-
rant dos anys. També assumeix la 
formació dels monitors responsa-
bles de les sessions guiades de di-
namització entre la gent gran. 

Una quinzena de persones del grup 
d’apartaments tutelats Pau Casals 
de Barcelona van visitar la setmana 
passada el Museu de la Ràdio que 
es troba a l’Arxiu d’Història de Cas-
tellar. L’espai compta amb un racó 
amb 230 ràdios antigues, ràdio gra-
mola, tocadiscos de fa més de 50 
anys, discos de pedra i de vinil, en 
ple funcionament. A la imatge,  a 
baix, els jubilats amb Francesc Soto 
i Anahí Casadesús.  

Jubilats de 
Barcelona visiten 
l’Arxiu d’Història 
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ACTIVITAT

Teatre

Cafèteatre

Animació
Animació
Animació
Contes
Animació
Cafèteatre

Jocs / Tallers

Dinar
Teatre

25

26

27

  DIA

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

Sensepeus
Pantomima
Cubiletmix
Zirocco

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

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

Auditori
Sala Blava
Sala Blava
Sala Blava

Plaça del Mercat
Plaça del 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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La castellarenca Araceli Liso fa gairebé un any que participa al Servei d’Acollida  d’Emergència que 
gestiona el Departament de Benestar Social de la Generalitat. Ja han passat per casa seva tres nadons

othom ha sentit parlar al-
guna vegada de les  famí-
lies d’acollida. Però potser 
de l’acollida d’emergència 

no. Aquest servei que gestiona el De-
partament de Benestar Social consis-
teix en l’acollida de nadons durant un 
termini màxim de 6 mesos, temps en 
què es preveu  que es solucioni la situa-
ció de l’infant. La castellarenca Arace-
li Liso fa gairebé un any que en forma 
part com a família acollidora a través 
de la Fundació Infància i Família. 

“Coneixíem a la primera fa-
mília acollidora de Catalunya.  Des 
que ens van explicar la seva expe-
riència sempre vam voler formar 
part del programa i ara que tenim 
temps i podem, ens hem llençat a la 
piscina”, explica Araceli Liso. 

Segons la castellarenca, l’única 
diferència entre els nadons acollits i 
un fill és que “saps que han de mar-
xar”. “Els tracto com si fossin els 
meus fills. Se’ls agafa molt d’afecte 
però has de tenir molt clar que és 
un cosa temporal”, assegura l’Ara-
celi. “Quan et posen als braços un 
nadó de 5 dies l’únic que vols és pro-
tegir-lo, sents una gran tendresa i 
voldries dir-li a cau d’orella que el 
cuidaràs i que no pateixi que amb 

 Rocío Gómez 

tu no li passarà res”, afegeix Liso. 
Els casos d’infants que acaben 

a una família d’acollida són ben diver-
sos: des de maltractaments, renún-
cia de la custòdia, fins a malaltia dels 
pares biològics. “Els nens estan a les 
famílies d’acollida fins que l’Admi-
nistració decideix si poden tornar 
amb els pares biològics o bé han de 
marxar amb la família extensa o si 
van a parar al servei d’adopció”, ex-
plica la castellarenca. 

Les famílies acollidores no poden 
adoptar els nens que cuiden, és una de 

les condicions que estableix del Depar-
tament de Benestar Social. Per l’Ara-
celi, aquesta qüestió no representa 
“un problema”. “Ja tenim un fill. 
Ens havíem plantejat adoptar però 
al final no ens vam decidir. Si adop-
tes ajudes només un nen. Si aculls, 
a molts més”, assegura Liso.  

La feina de les famílies acollido-
res és per la castellarenca molt re-
confortant. “Em sento molt bé per-
què penso que estic fent una bona 
obra.  La meva satisfacció és enor-
me quan veig que se’n van molt mi-

T

Acollida d’emergència

 Araceli Liso amb un dels nadons que formen part del programa d’acollida || j.G.

llor del que han arribat”, assegura 
Araceli Liso.  “Et deixen més del que 
s’emporten”, afegeix Liso.

Els requisits per participar  al 
projecte són tenir un habitatge en 
bones condicions, disposar de recur-
sos econòmics suficients i una famí-
lia estable. “A Catalunya som 300 
famílies acollidores però encara hi 
ha més de 7.000 infants tutelats. No 
cal ser parella per acollir, les famí-
lies monoparentals també són và-
lides. Els nens ens necessiten i hem 
d’ajudar-los”, afegeix Liso.  

El carrer Alfons XIII, 45-47, del 
centre de Sabadell acull des 
de fa uns dies una nova ofici-
na de treball de la Generalitat 
(OTG). El servei, també ubicat 
al carrer Sardà -equipament 
que continuarà obert-, aten-
drà ciutadans de la capital va-
llesana del centre i el nord de la 
ciutat i de diverses poblacions, 
en concret, Castellar del Vallès, 
Sant Llorenç Savall, Sant Quir-
ze del Vallès i Sentmenat. En 
total, podrà donar servei a més 
de 17.400 persones.

A la nova Oficina de Tre-
ball de la Generalitat hi haurà 
personal del Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC) que pro-
mou la recerca de feina per als 
aturats, i també personal del 
servei estatal d’ocupació, res-
ponsables de regular les pres-
tacions d’atur. 

La nova oficina de treball 
de Sabadell compta amb dos 
Punts d’Auto Servei (PAS), 
que permeten fer tràmits ad-
ministratius senzills, com, per 
exemple, renovar la demanda 
d’ocupació o obtenir certifi-
cats. Utilitzant els PAS la per-
sona no ha d’agafar torn i espe-
rar que el personal de l’oficina 
pugui atendre’l. 

L’OTG de 
Sabadell 
canvia 
d’ubicació

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

La Ràdio amb Sant Josep

Ràdio Castellar va tornar a sortir al carrer per acompanyar els caste-
llarencs i castellarenques durant la diada de Sant Josep. Des del punt 
neuràlgic de la plaça Major es va fer seguiment d’una jornada multitu-
dinària. A la imatge, actuació del grup local Moments.   FOtO: j. Graells
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LA FOTO DE LA SETMANA

 Pilar Munt Vidal

  Ramon, Jordi i Joan Casamada - 25na 
generació de pagesos a Can Casamada 

F

Demanem disculpes

  Jaume Maldonado i Lourdes Avellaneda

a dues setmanes vàrem publicar un escrit on parlàvem d’unes 
espardenyes desaparegudes. Volem demanar disculpes a la 
Rosa Lladós i família per haver mencionat el seu nom en l’es-

crit, provocant certes confusions sobre la seva culpabilitat. Volem ex-
culpar a la Rosa Lladós de qualsevol problema amb les espardenyes, 
ella, com nosaltres, s’ha vist afectada per estar involucrada en el Ball 
de Gitanes de forma desinteressada. També volem fer saber que els 
veritables culpables no han tingut la dignitat de disculpar-se, ni a no-
saltres, ni a la Rosa, ni tan sols a l’entitat. L’entitat del Ball de Gitanes 
està més viva que mai i problemes externs com aquest fan que se’n 
vegi ressentida.  Al nostre poble volem entitats sense problemes ex-
terns que afectin al funcionament d’aquestes, per tant demanem dis-
culpes a l’entitat de Ball de Gitanes per fer públic el problema en un 
mitjà de comunicació local. Però seguim estant dolguts per l’acusació 
que ens varen fer.

Caminants, ja no cal que vin-
gueu a visitar-me calçats amb 
botes de muntanya, podeu 
venir amb bonics mocassins o 
sabates de taló que el polsim 
de la meva terra sepultada ja 
no us embrutarà els peus com 
fins ara. Corredors nats, es-
portistes, imprimiu bé la vos-
tra trepitjada sobre el quitrà 
que m’han vessat perquè de 
ben segur aportarà meravello-
sos beneficis a les vostres ar-
ticulacions. Ciclistes, toqueu 
amb alegria la botzina quan 
passeu sobre meu doncs, ara 
que m’han extirpat les pedres 
de la pell, sou massa silencio-
sos per al creixent nombre de 
cotxes que em transiten. Sen-
deristes de bastó, ja podeu dei-
xar-lo guardat a casa perquè 
sobre l’asfalt rellisca i no fa la 
seva funció. Veniu, veniu tots i 
totes a veure com m’han em-
brutat la cara i veniu sobretot 
caminant-hi a l’estiu per gau-
dir de l’entorn i dels meus pa-
ratges, això sí, amb les soles de 
les sabates ben refrigerades no 
fos cas que se us desfessin amb 
l’escalfor. 
Caminants, arbres, ocells, flors, 
caragolins dels marges ja arren-
cats... m’han canviat la fisono-
mia: ja no sóc un camí per a 
caminants, sóc carretera per 
a vehicles pesants! Quina set-
mana més negra, doncs... qui 
ha dit que era verda? Al capda-
vall, negre és el color del petroli 
sota el qual uns quants han vol-
gut ofegar un tram de la meva 
original essència. Però és clar, ja 
ho prediquen alguns: “constru-
ïm el nostre paisatge”. ¿O més 
val potser que siguem sincers 
i diguem “destruïm el paisat-
ge i el que ens queda del nostre 
preuat entorn natural, patrimo-
ni del nostre poble”?. Cap finali-
tat econòmica hauria de poder 
justificar un fet com aquest.   
Els camins volem ser el que 
hem estat sempre: senders 
per al gaudiment i les necessi-
tats d’una majoria que respec-
ta el nostre estat natural, per-
què el petroli, al final, acaba 
atraient més petroli, és a dir, 
l’asfalt acaba incitant el pas de 
vehicles motoritzats amos de 
les carreteres. Quin altre camí 
de la nostra vila serà el proper 
receptor d’aquesta tan presu-
mida “millora” tan poc soste-
nible? Ben aviat, penso, alguns 
podran pujar amb patinet dalt 
del cim de la Mola, o millor en-
cara, amb el carro de quatre 
rodes, que és més còmode.    

Recentment aquest setmanari ha 
publicat una carta criticant les 
tasques de millora que s’han re-
alitzat les darreres setmanes al 
camí de Can Casamada, escrita 
per una persona que usa el camí 
com a zona d’esbarjo i oci. 
I ens preguntem: “Quin és l’atrac-
tiu que té aquesta zona perquè hi 
vinguin tantes persones a pas-
sejar?”. De ben segur que la res-
posta no és l’antic camí de terra, 

En relació al Camí 
de Can Casamada

Quin fàstic!

 Ester Pereda Comas

Si els camins 
poguessin parlar: 
Casamada-la Soleia 

Aquestes van ser les paraules 
que em van sortir l’altre dia 
quan vaig anar a còrrer cap 
a Can Casamada i Can Sant 
Pere.
Pena. La veritat és que em va fer 
pena veure el camí asfaltat.
No entenc que pel benefici 
d’una minoria (…no em direu 
que hi ha molta gent que viu o 
treballa per aquella zona?) una 
majoria de persones que pas-
segen, corren i van en bicicle-
ta per aquell camí, ara ja no en 
puguin gaudir.
Ho hem d’anar asfaltant tot per 
a la nostra comoditat?
Suposo que interessos hi deuen 
haver amagats amb els propie-
taris de les masies, perquè sinó, 
no s’entén.
Suposo també, que el llistó del 
govern anterior, amb el mera-
vellós edifici de la plaça Major, 
era molt alt i s’havia d’igualar 
o superar.
Felicitats senyor alcalde perquè 
ho ha aconseguit. Ha deixat em-
prempta. Ens deixa una bona 
herència a tots nosaltres i a les 
generacions futures.
Moltes gràcies per fer d’aquest, 
un món millor i més còmode per 
a viure-hi.

Roda del Vallès

 Junta del Ball de Gitanes de Castellar

Aquest any l’anomenada Roda del 
Vallès ha eclipsat justificadament 
la mirada d’un gran nombre d’es-
pectadors fascinats per les dan-
ses tradicionals catalanes del Ball 
de Gitanes. Com hem comentat al-
tres vegades, el Ball de Gitanes és 
una dansa catalana viva a molts in-
drets de Catalunya i en concret al 
Vallès és on més palesa s’ha fet la 
seva representació de manera ha-
bitual; fins el punt que fa un gra-
pat d’anys, uns quants caps d’en-
titats decidiren organitzar-se per 
dur aquesta dansa a tots els pobles 
del Vallès que la practicaven i així 
poder gaudir de les diferents mane-
res de ballar de cada poble i compa-
rar-ne les vestimentes sempre tan 
característiques. I d’aquí va néixer 
la Roda del Vallès. Però aquest any 
ha estat molt especial pels balladors 
ja que el públic que hem obtingut en 
coincidir amb la Fira de Sant Josep 
del dissabte passat va fer que els ba-
lladors d’arreu es motivessin d’una 
manera més efusiva en l’execució de 
llurs balls doncs s’ha de dir que l’es-
cenari que els esperava quan sorti-
en a ballar era de gala tal i com es 
pot veure al la fotografia.
Enguany els pobles que van venir a 
actuar a Castellar i demostrar-nos 
les seves danses foren Cerdanyola, 
Llinars, La Llagosta i Santa Eulàlia 
de Ronçana. Per tancar la diada la 
Colla de Petits de Castellar del Va-
llès ens va oferir un bon seguit de 

balls per deixar-nos la mel als lla-
vis. A tots ells, el Ball de Gitanes 
de Castellar els dóna les gràcies 
per venir i esperem veure-us ben 
aviat l’any vinent.
I ara a concentrar-se amb el Pa-
velló!!! Només dues setmanes se-
paren la gran diada on balladors 
i balladores oferiran al tothom 
que vingui a veure’ns els balls que 
s’han anat treballant i madurant 
durant un any sencer i que ara, 
finalment podrem demostrar al 
nostre poble quant el gaudim i 
fem gaudir per ell. Recordeu, 3 
d’Abril de 2011, Pavelló Joaquim 
Blume, 36ena ballada del Ball de 
Gitanes de Castellar del Vallès 
desde les 17:00 de la tarda. No hi 
podeu faltar!!!!

el futur de les explotacions agràri-
es a Castellar, com a la resta de Ca-
talunya, passa, entre altres coses,  
per millorar-ne l’accessibilitat i do-
tar-les de les eines necessàries per 
tal de fer-les competitives.
Preservar el nostre medi ambi-
ent passa per garantir la presèn-
cia dels nostres pagesos al ter-
ritori, i en aquest sentit, amb 
l’arranjament del camí de Can 
Casamada, a Castellar hem fet 
un pas endavant.

sinó el magnífic entorn natural, 
el cuidat paisatge i les vistes que 
ens ofereix.
El paisatge, com moltes altres 
coses a la vida, no és fruit de l’at-
zar. A darrere hi ha centenars 
d’anys de treball de persones com 
nosaltres, arrelades al territori 
que amb el seu esforç diari han 
aconseguit seguir mantenint vives 
les nostres explotacions agràries, 
hi han contribuït de manera deci-
siva  a preservar el nostre entorn 
tal i com el coneixem.
Les explotacions agràries a casa 
nostra, han patit els darrers anys 
una forta recessió,  a causa, en 
gran mesura, de la manca de 
preus justos, de les pressions ur-
banístiques i del poc suport de la 
societat, pensant més en l’esbarjo 
de la gent de la ciutat que no pas 
en la gent que hi viu i en viu .
A Castellar, malauradament que-
den molt poques finques amb 
una activitat agrària constant 
i remarcable, i la pràctica tota-
litat d’elles es troben a l’entorn 
d’aquest camí.
Millorar l’accessibilitat a les nos-
tres  explotacions, tenint en comp-
te que hi hem d’accedir tant si plou 
com si neva, al contrari de la gent 
que hi va a passejar, que en aques-
tes condicions es queda a casa,   és 
una mesura per mirar de garantir 
la subsistència de les mateixes, la 
qual cosa no només beneficia als 
pagesos, sinó que si es té una visió  
més amplia i no reduccionista de 
la realitat ha d’ajudar a garantir 
que tots puguem continuar gau-
dint durant molts anys dels camps 
cultivats, dels boscos treballats i 
dels magnífics productes que ens 
dóna aquest tros del nostre patri-
moni natural.
Si no fem, entre tots,  que les nos-
tres explotacions agràries siguin 
viables econòmicament, aviat 
ningú podrà gaudir de l’entorn 
que ara tots tant admirem.
En aquest sentit, tant l’Ajuntament 
com la Generalitat, que ha execu-
tat i finançat l’obra, han entès que 
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questa és un expressió 
que s’aplica a la ma-
nera com entenem la 
vida. En salut vindri-

en a ser les conductes i actituds que 
tenim les persones i que poden ser 
saludables o perjudicials. 
Per a poder gaudir d’una bona 
salut calen unes bones condicions 
socials i ambientals (entorn salu-
dable, treball i habitatge dignes, 
etc). Però la salut també és una 
responsabilitat individual i depèn 
dels recursos personals: bona ges-
tió de les emocions, aprendre es-
tratègies per afrontar dificultats, 
capacitat de prendre decisions, su-
peració de les pressions de grup o 
mediàtiques.
Cal dir que als països desenvolu-
pats els estils de vida poc saluda-
bles són els que provoquen bona 
part de les malalties (set de les 10 
principals causes de mort poden 
atribuir-se a l’estil de vida).
Davant aquesta relació entre estils 
de vida i salut, cal fomentar hàbits 

A

  Segons el vent. || jOaN mUNdet

Estils de vida

PLAÇA MAJOR

  Joan Elvira*

i estils de vida sans com a estratè-
gia per a promocionar la salut.
I quins són aquests hàbits saluda-
bles  que ens poden ajudar a gau-
dir més de la nostra salut? Doncs la 
nostra alimentació,  l’eliminació de 
l’ús del tabac, l’activitat física mode-

L’ENQUESTA DE L’ACTUAL

rada,  la disminució d l’obesitat, la 
reducció del consum d’alcohol, etc.
Tots aquests canvis de l’estil de 
vida es poden educar. Cal que ens 
prenguem seriosament aquesta 
possibilitat i ens esforcem a por-
tar-la a terme. Per a fer-ho necessi-

tarem l’esforç per part de tots: pro-
fessionals, mitjans de comunicació, 
pares, etc. El resultat que podem 
obtenir val molt la pena. 

* Psicòleg municipal. Membre

   de la comissió de Salut Emocional.

Ciutadania:
Reptes de futur

Vols canviar la 
política, i no la teva 
manera de pensar?

 Secció local d’Esquerra

 L’Altraveu

bdo Brichs, Alba 
Martí, Alba Serrà, 
Albert De Gràcia, 
Albert Margineda, 

Berta Tàsias, Bet Tena, Carla 
Busquets, Carme Hosta, Dani 
Sagrera, Dolors Moré, Elisen-
da Alamany, Eloi Creus, Enric 
Benavent, Enric Pasquina, Fer-
ran Planchart, Francesc Cente-
no, Gemma Ubasart, Ita Espino- A
A

l cap i a la fi totes 
les polítiques giren a 
l’entorn del mateix: 
les persones. I, quan 

parlem de política, no podem ob-
viar parlar de quina manera ens 
agradaria que les persones d’una 
comunitat ens relacionem entre 
nosaltres. 
Òbviament, nosaltres apostem 
pel concepte republicà de ciu-
tadania d’homes i dones lliu-
res amb igualtat de drets i deu-
res, amb una implicació directa, 
clara i responsable per tal de 
crear llaços de solidaritat davant 
dels problemes de la desigualtat. 
I un posicionament de lluita en 
contra de qualsevol tipus de do-
minació d’un grup social sobre 
un altre. 
Per ajudar-nos a retratar el mo-
ment actual d’aquesta ciutadania 
al nostre poble, vàrem convidar 
quatre representants de la soci-
etat civil que no tenen res a veure 
amb Esquerra Republicana  per 
tal que ens expliquessin la seva 
situació com a col·lectiu i els seus 
reptes de futur.
Josep Maria Dalmau, en nom de 
l’Associació de veïns del Racó, va 
fer una exposició tan breu com 
intensa de les activitats de l’As-
sociació, apuntant ja alguns dels 
conceptes més importants que 
sortirien durant la taula rodona: 
el compromís, mantenir una re-
lació de no dependència amb les 
institucions o el treball altruis-
ta, “principis bàsics de la socie-
tat civil”.
Joan Galí ens va parlar de la seva 
experiència com a voluntari per 
la llengua. Mitjançant aquesta 

associació es dona a conèixer la 
llengua, la cultura i la realitat del 
nostre país a aquelles persones 
provinents de la primera o la nova 
immigració des d’una perspecti-
va d’igualtat. Tot plegat basat en 
el treball altruista de ciutadans 
i ciutadanes que dediquen algu-
na hora setmanal a fer conversa 
amb estudiants de català.
Trini Pérez, presidenta de Su-
port Castellar, entitat que treba-
lla en favor de la inclusió de les 
persones amb malaltia mental a 
la nostra societat, i ho fa des de 
totes les vessants possibles: d’oci, 
laboral, d’habitatge, de formació. 
Pérez va definir i estructurar cla-
rament quins són els reptes de 
futur i cap on camina l’entitat, i 
amb quins plantejaments enca-
ren aquests reptes.
Finalment, l’escriptor Jacint Tor-
rents va parlar sobre el concep-
te de ciutadania des d’una pers-
pectiva molt personal, repassant 
la seva extensa vida associativa i 
comparant l’estructura ciutada-
na del nostre país amb la del nos-
tre voltant.
El debat amb el públic es va aca-
bar centrant en la necessitat de 
fer evolucionar l’actual model de 
subvencions a les entitats locals 
cap a un model on els contractes 
programa o els convenis de col-
laboració siguin l’eix de la relació. 
Amb mentalitat d’inversió produc-
tiva i beneficiosa per tota la comu-
nitat i no com una col·laboració a 
fons perdut.  

sa, Joan Moyà, Josep Arderius, 
Laura Garcia, Laura Girbau, 
Llorenç Martí, Llorenç Genescà, 
Lluís Busquets, Marc Serrà, Ma-
riona Mas, Marta Garro, Martí 
Llobet, Miquel Desclot, Miquel 
Sellarès, Montse German, Núria 
Robert, Oriol Vicente, Paquita 
Antonell, Pepi Lacambra, Teia 
Sabater, Veronica Miró, Viole-
ta Palazon, Xavi Arderius, Xa-
vier Bella.
Aquests són tots els noms de les 
persones de la llista de L’Altra-
veu. Hem volgut publicar la llis-
ta per ordre alfabètic per evi-
denciar el compromís de tot un 
col·lectiu amb la política caste-
llarenca, sense personalismes. 
Dissabte 26 a les 12, a la sala de 

petit format de l’Ateneu presen-
tarem el resum del programa 
participat i la llista electoral de 
L’Altraveu. T’hi esperem! 

Charles M. Talleyrand
Polític i diplomàtic francèsNo parli malament de vostè mateix: els seus amics se encarregaran de fer-ho
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Divendres 25 de març
Estrelles i constel·lacions
19 h - Sala d'Actes d'El Mirador

Temàtica - astronomia
A càrrec d'Albert Morral,
president de l'Associació
Astronòmica de Sabadell

Cicle de gratuïtes a El Mirador
conferències

EL TAULER

CONVOCATÒRIA 
DE SUBVENCIONS 
A ENTITATS

EXPOSICIÓ
“IDENTITATS EN 
TRÀNSIT”

ja és oberta la convocatòria de 
sol·licitud de subvencions de 
l’ajuntament adreçades a asso-
ciacions, fundacions i grups de 
persones. consulteu les bases a 
la pàgina web municipal:
www.castellarvalles.cat

Presentació de sol·licituds:
fins al 26 d’abril

Lloc: servei d’atenció ciutadana 
           el mirador 

Horari: de dilluns a dijous,
                 de 8.30 a 19 h
                 i divendres, de 8.30 a 14 h

Dies: del 3 al 27 d’abril

Lloc: sala Polivalent d’el mirador 

Horari:
de dilluns a divendres,
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
diumenges, 3, 10 i 17
                         d’11 a 13.30 h

“el centre”, d’Ada Terceño
“la perifèria”, d’Aurora Matarín
“la xarxa”, de Domènec Triviño
“l’imaginari”, de Juan Francisco
                                Segura

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
tel. 937 144 040

+ INFO:
www.castellarvalles.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 
divendres, 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

a setmana passada 
vam presentar públi-
cament el Dispositiu 
Local d’Inserció. El 

a situació econòmica 
i financera del nostre 
ajuntament és molt de-
licada. Els regidors de 

CiU al llarg d’aquesta legislatura 
han avisat en moltes ocasions a 
l’actual equip de govern que no era 
prudent estirar més el braç que la 
màniga en despeses que es poden 
evitar. Cal cercar solucions, mirar 
endavant, ser positius i buscar les 

L

nom del servei ja és prou des-
criptiu; es tracta d’una eina que 
pretén donar més i millor servei 
als perfils de 15 a 20/21 anys que 
necessiten suport específic per 
a realitzar la transició Escola(/
Institut)-Treball.
La justificació de la seva existèn-
cia admet poca controvèrsia: ens 
trobem davant un col·lectiu molt 
vulnerable, on l’índex d’atur hi in-
cideix de ple.
El Joan Josep Berbel, que ha 
estat director del SOC aquest 

Carta al meu poble

 Josep Carreras

darrers quatre anys, va propo-
sar una imatge molt encertada 
al seu discurs. Evocant al Déu 
Janus ens va fer reflexionar sobre 
la importància de vincular el col-
lectiu més jove amb la prosperi-
tat futura del país. La dignitat 
d’un poble es mesura, entre d’al-
tres, pel tractament que reben 
els seus i les seves joves, i enca-
ra manca molta feina per fer en 
aquest sentit.
El DLI suposa, doncs, una respos-
ta que implica l’esforç en xarxa de 

L

oportunitats de millora que cal im-
pulsar. El que la ciutadania vol és 
trobar solucions més que recrear-
se en el problema. 
En situacions com l’actual, els sa-
crificis i l’exigència han de comen-
çar per un mateix i això és el que 
farem si guanyem la confiança 
dels electors en les properes elec-
cions municipals. Amb menys, fer 
més i millor. Ha de ser l’inici d’un 
nou estil de fer política municipal, 
d’una nova manera de treballar 
pel poble, deixant enrere aquella 
dinàmica segons la qual tot es fa 
i s’arregla a base de posar-hi mes 
mitjans i diners fins a fer-ho insos-

tenible. Cal encetar el camí de l’au-
toexigència i el rigor, de la priorit-
zació absoluta i permanent dels 
recursos en tots els ordres i d’es-
tar-se de moltes coses que, analit-
zades amb perspectiva, són pres-
cindibles. Més esforç i sacrifici, no 
sols per tirar endavant, sinó per 
garantir que les finances locals 
tornin a aixecar el cap. 
Als homes i dones de la nostra can-
didatura ens il·lusiona aquest gran 
repte. Estem engrescats i volem 
superar aquests moments de difi-
cultats amb una gran dosi d’espe-
rit de servei cap al nostre poble. 
Les persones de la candidatura 

molts bons i bones professionals: 
tècnics i tècniques de l’Ajunta-
ment, personal docent i directiu 
de les Escoles i Instituts, entitats 
del municipi i professionals que in-
cideixen, entre d’altres, a les àrees 
de Joventut, Educació, Serveis so-
cials i Promoció Econòmica.
Amb el suport inestimable de 
la Diputació de Barcelona, que 
va possibilitar el treball d’anàli-
si prèvia i del pla d’acció, aquest 
dispositiu neix amb aquesta am-
biciosa voluntat, que els i les 

CiU hem estat o estem implicats 
en entitats culturals, esportives i 
socials de Castellar i això ens per-
met tenir una visió molt propera i 
de molt coneixement del teixit as-
sociatiu i social del municipi.
El nostre objectiu és aconseguir una 
majoria que ens permeti governar 
amb absolut respecte i mà estesa. 
En aquesta legislatura hem tingut 
l’oportunitat de veure el que no s’ha 
de fer mai per aconseguir silenciar 
l’oposició: aprofitar-se d’un regidor 
trànsfuga per tenir majoria absolu-
ta i apagar les veus en contra d’ini-
ciatives com les ARE i la construc-
ció de pisos al camp de futbol. 

El Dispositiu Local 
d’Inserció, més a 
prop dels i de les 

nostres joves

 Joan Creus

Hem de garantir tots els serveis 
mantenint un adequat equilibri 
econòmic i financer per assegu-
rar el futur de les properes gene-
racions, i podem aconseguir-ho 
amb la complicitat de l’actual go-
vern català.
A les properes eleccions munici-
pals no podem prometre gaires 
noves actuacions però sí una ab-
soluta voluntat de servir al poble 
amb dedicació i entusiasme. Li-
derarem aquest canvi en positiu, 
sempre amb una finestra oberta 
a l’esperança.

*Candidat a l’alcaldia per CiU

nostres joves tinguin el màxim 
suport per a inserir-se amb ga-
ranties al mercat laboral, ja sigui 
dins el teixit empresarial, l’em-
prenedoria, les professions libe-
rals, els comerços... 
El fet que rebin orientació, inter-
mediació, informació i formació 
és cabdal pel seu futur.
Això els farà més lliures, i no hi ha 
responsabilitat sense llibertat.
Confiem en els nostres joves.

* Regidor de Promoció Econòmica
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Gerard Núñez passa a la 
final de Les Pedritxes

Gerard Núñez ha passat a la final de 
l’Open Primavera de les Pedritxes. 
el  tennista del club tennis castellar 
va superar en semifinals Pol julià en 

dos sets per 6 a 4 i 3 a 6. aquest cap 
de setmana jugarà la final del tor-
neig. aina domingo també ha pas-
sat ronda. a més, Núñez també va 
jugar el campionat valentí assen-
si del club egara i va derrotar Xavi 
Graells per un doble 6 a 3.

El cadet masculí de tennis 
guanya doble

l’equip cadet masculí del ct cas-
tellar va guanyar dissabte al sant 
andreu per 1 a 3 en un partit cor-
responent a la lliga juvenil cd 

terrassa gràcies a les victòries de 
marc Ferre, Oriol Gallardo i èric do-
mingo. en el campionat comarcal, 
l’equip cadet -format per alguns ju-
gadors infantils- també va guanyar 
i ho va fer amb contundència, per 5 
a 0, contra el club víctor trosses.

 Jordi Mas

El juvenil de l’Hoquei Club Caste-
llar té a tocar l’última fase de la 
Copa Federació. És un dels equips 
que té més a prop l’accés després 
d’un partit rodó dissabte passat 
contra un rival directe, el Bigues 
i Riells. L’equip que entrena Toni 
Ventura va aconseguir la victòria 
de forma contundent, 7 a 2, un tri-
omf que els permet aconseguir, a 
més, el goal average i el lideratge 
del grup C.

Va ser un partit molt igua-
lat tot i que els castellarencs van 
arribar a dominar per 2 a 0. Els 
visitants van aconseguir empa-
tar el partit a la segona part però 
l’equip de Ventura va arribar en 
millor estat físic als últims minuts. 
“No va ser gens fàcil. El Bigues 
només havia perdut un partit i a 
la primera jornada de lliga. Tots 
els jugadors van estar molt bé i 

en especial el porter Sergio”, co-
mentava l’entrenador castellarenc 
Toni Ventura. Els gols van ser obra 
d’Oriol Togores (3), Xavi Blanco 
(2) i Lluís Catena (2). 

L’encert del conjunt de Cas-
tellar del Vallès en els instants fi-
nals va permetre acabar golejant 
i assolir la primera plaça del grup. 
El Vic, un dels equips implicats en 
les primeres posicions, va empa-
tar en aquesta jornada i ara el Cas-
tellar domina la classificació amb 
18 punts, els mateixos que el Bi-
gues –són primers gràcies a l’ave-
rage favorable- mentre que el Vic 
és tercer amb 16 punts. La igualtat 
per les primeres posicions és mà-
xima i tot fa preveure que res no 
es decidirà fins a les últimes jor-
nades de lliga.

La Federació Catalana de 
Patinatge encara no ha definit el 
nombre d’equips que es classifica-
ran per a la fase final, ni tampoc el 
format d’aquesta. Per tant, els cas-

El juvenil 
encarrila 
la lligueta
L’equip de l’Hoquei Club Castellar se situa primer 
de grup a quatre jornades per finalitzar la lliga 
regular després de derrotar el Bigues i Riells (7-2)

  Els jugadors de l’Hoquei Club Castellar celebrant un gol dissabte passat al pavelló Dani Pedrosa. || jOseP Graells

tellarencs s’han d’assegurar el pri-
mer lloc per garantir-se la presèn-
cia al quadre final.

doble partit || Part del futur del 
juvenil de l’Hoquei Club Caste-
llar es decidirà aquest cap de 
setmana. Aquest vespre l’equip 
de Toni Ventura juga contra el 
Mollet, un equip que “ha anat 
a més durant la lligueta i ha 
donat algun ensurt en les úl-
times jornades”. Diumenge ju-
garan contra el Tona, un conjunt 
“perillós que és capaç del mi-
llor i del pitjor”, comenta Ventu-
ra. Els últims dos partits que res-
taran per acabar la fase seran a 
casa contra Sentmenat i Vic, l’al-
tre rival que pugna per accedir a 
la propera fase. 

Castellar prepara una final benjamí

L’Hoquei Club Castellar 
ha demanat ser la seu 
d’una de les finals benjamí 
de Barcelona que es 
disputaran el mes de 
maig. Segurament serà 
en format de final a vuit 
equips que es jugarà en un 

sol cap de setmana. A més 
del juvenil, també hi ha 
equips de categoria ben-
jamí i prebenjamí de l’HC 
Castellar amb opcions 
de classificar-se per una 
final que, doncs, es podria 
disputar al Dani Pedrosa.
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Milers de records en cent 
anys de la Unió Esportiva

Desenes de fotos de plantilles 
històriques de la Unió Esportiva 
Castellar, moments memorables, 
samarretes, equipatges... la sala 
Watts Art ofereix des de dissabte 
passat i fins el dia 31 de març una 
passejada per la història de la UE 
Castellar. Centenars de records 
on moltíssims castellarencs s’hi 
veuran reflexats.

Alguns dels exemples són ja 
mítics: unes fotos recorden la vi-
sita d’Alfredo Di Stéfano al poble 
la temporada 52-53, quan acaba-
va de fitxar pel Barça i feia una 
de les primeres visites per Cata-
lunya. Unes imatges també recor-
den la presència de futbolistes al 
camp del Castellar com César, 
Ramallets o Besora.

L’exposició inclou cente-
nars de fotos de plantilles del 
club de totes les èpoques i els 
interessats poden demanar-
ne una còpia. També es poden 
veure mallots d’alguns equips 
catalans que ja han celebrat el 
seu centenari, com el Palamós, 
el Barça, l’Espanyol o el Sant 
Andreu. Per cert, el Castellar 
és l’únic equip de tot l’estat es-
panyol que celebra el seu cente-
nari el 2011.

L’exposició es pot visitar 
els dies laborables a la tarda de 
sis a vuit, mentre que els dis-
sabtes romandrà oberta també 
de dotze a dues del migdia. 
Diumenge les portes s’obriran 
només a la franja de migdia. 

La sala Watts Art acull fins el 31 de març l’exposició del centenari del
Castellar amb tota mena d’objectes i records de la història de l’entitat

 Jordi Mas

 Samarretes de molts anys i equips de la UE Castellar vesteixen la sala. || j.G.

Dos grans, tres 
rivals directes i un 
‘primera’ a la vista

Jornada 24. En queden sis pel 
final, tres partits dels quals 
seran contra rivals de la seva 
lliga. El CB Castellar - Clusellas 
Dental s’hauria pogut facilitar 
molt les coses amb una victòria 
a la pista del Vic dissabte pas-
sat. Els castellarencs van perdre 
per 70 a 58 tot i fer uns primers 
15 minuts molt bons: guanyaven 
17-30, però no van poder mante-
nir el ritme durant la resta del 
partit i van acabar caient en un 
dels partits més importants de 
la temporada.

Ara només queda marcar 
els propers compromisos del 

 Redacció
calendari a Copa Catalunya. Dos 
equips de la zona alta -Sant Josep 
i Montgat-, el cuer -Premià- i tres 
rivals que lluiten per la permanèn-
cia -Sant Adrià, Blanes i Figueres-. 
Els compromisos contra rivals di-
rectes decidiran la sort del Caste-
llar. Ja és segur que no baixaran 
directe ja que es troben amb qua-
tre victòries més que la zona de 
descens, però encara queda molt 
per aconseguir la salvació. 

L’equip de Jordi Juste es 
troba en zona de salvació amb 11 
victòries, les mateixes que Sant 
Adrià i Figueres. Per sobre, amb 
només una victòria més, el Vic i 
el Blanes també es troben impli-
cats en la lluita per no baixar de 
categoria. 

La salvació del CB Castellar es decidirà en els 
enfrontaments contra Sant Adrià, Blanes i Figueres

  El partit de la primera volta contra el Montgat a casa. || jOseP Graells

FUTBOL  |  EXPOSICIÓ CENTENARI BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

 Hi ha fitxes de jugadors de totes les èpoques a l’exposició. || jOseP Graells

 Molts jugadors han passat pel club durant aquests cent anys. || jOseP Graells
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L’oferta de motor al circuit 
Els Saulons es diversifica

L’exhibició de motor d’aquest pas-
sat cap de setmana al circuit Els 
Saulons ha demostrat que aquest 
espai és cada vegada una part més 
important d’aquesta disciplina a 
Castellar del Vallès. L’Escuderia 
T3 va començar a dinamitzar la 
zona ara fa dos anys amb proves 
de velocitat i ara ja hi ha irromput 
el motocròs.

Diumenge els dos circuits es-
taven plens. En un d’ells s’hi feia 
una exhibició de velocitat amb 
quads i a l’altre hi va haver diver-

 El motocròs i els quads van ser protagonistes aquest passat diumenge al circuit Els Saulons. || jOseP Graells

L’exhibició de motocròs i freestyle, amb més de 500 persones de públic, fa 
incrementar les possibilitats esportives del traçat castellarenc

MOTOR  |  EXHIBICIÓ DE MOTOCRÒS

 Jordi Mas
ses activitats durant tot el matí. És 
un circuit de motocròs que s’ha fet 
nou, de moment serà permanent 
i que serveix durant la setmana 
perquè alguns motoristes puguin 
entrenar. Els més petits van fer les 
delícies del públic amb una exhi-
bició de salts de motocròs i més 
tard es van fer salts de freestyle. 
L’última activitat va ser a càrrec 
dels vehicles 4x4, que van donar 
un nou toc d’espectacularitat a la 
jornada matinal.

L’organització conjunt de 
l’Escuderia T3, Pura Cima Aven-
tura i Javier Dols no destarten tor-
nar a repetir una experiència com 

aquesta. Més de 500 persones van 
assistir durant el matí a la cita, fet 
que demostra la bona acceptació 
d’aquest tipus d’esdeveniments.

calendari al circuit || Durant 
aquest 2011 el circuit Els Saulons 
acollirà dues proves de velocitat. 
El 3 de juliol l’Escuderia T3 orga-
nitzarà una prova d’eslàlom puntu-
able pel Campionat de Catalunya. 
Més endavant, el 18 de setembre, 
es farà una prova del Campionat 
de Resistència de Catalunya. En-
guany, la cita no coincidirà amb la 
Festa Major com va passar l’any 
passat. 

Atletes del CAC milloren les seves marques

Deu atletes del Club Atlètic 
Castellar van participar el cap 
de setmana passat a Serrahi-
ma en un control juvenil i cadet 
per millorar marques de cara 
als propers campionats a l’aire 
lliure. Mireia Bella va fer una 

Dani Pedrosa va debutar al Mundial de Motociclisme amb un tercer 
lloc al Gran Premi de Qatar. Pedrosa va fer un bon inici de cursa però 
no va poder mantenir el ritme de Casey Stoner, guanyador de la prova. 
El castellarenc va quedar finalment per darrere del mallorquí Jorge 
Lorenzo, vigent campió del MotoGP.

mOtOGP

Pedrosa debuta amb un tercer lloc a Qatar

marca personal de 4,32 metres en 
salt de llargada mentre que Patrí-
cia Corral va fer 4,30 a la matei-
xa prova, també amb nou regis-
tre personal. Joan Losada també 
va rebaixar el seu temps als 1.000 
metres deixant-lo en 3h14’46’’.

MOTOR  |  MUNDIAL DE MOTOCICLISME

ATLETISME  |  CONTROL A SERRAHIMA

Participació castellarenca a Sabadell

L’Associació d’Amics del Ten-
nis Taula de Castellar del Va-
llès participarà aquest cap de 
setmana a l’Open Club Falcons 
que es disputarà a Sabadell. És 
un torneig no federat que co-
mençarà dissabte a les nou del 

matí i previst per a diverses cate-
gories d’edat. Aquesta és una de 
les primeres competicions de l’any 
i servirà als palistes castellarencs 
per començar a preparar les pro-
peres competicions que tenen a 
l’agenda.

TENNIS TAULA  |  OPEN CLUB FALCONS
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HOQUEI PATINS

SEGONA CATALANA · Grup C J. 21

Voltregà - HC Castellar  9 - 3
canet - congrés 1 - 3
riudebitlles - ripollet 4 - 1
centelles - corbera 5 - 4
Premià - vilassar 1 - 8
Perpetuenc - arenys 4 - 1
cornellà - Barcino 11 - 3

vilassar
riudebitlles
corbera
centelles
canet
Perpetuenc
HC Castellar
ripollet
congrés
voltregà 
cornellà
arenys munt
Premià
Barcino
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1
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1
2
1
7
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9
9
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10
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12
16
19

CLASSIF. PT PJ PG PE PP

BÀSQUET

Vic - CB Castellar  70 - 58

Premià - Girona 59 - 73

sant adrià - montcada 66 - 79

artés - argentona 88 - 94

montgat - santa coloma 88 - 81

Blanes - sant andreu 92 - 65

Figueres - minguella 61 - 70

sant josep - Palamós 84 - 70

COPA CATALUNYA · Grup II Jornada 23

montgat
sant josep
santa coloma
Girona
minguella 
montcada
argentona 
vic 
Blanes 

CB Castellar
sant adrià 
Figueres
sant andreu
Palamós 
artés 
Premià

24
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FUTBOL SALA

L’Athlètic tampoc va poder guanyar contra l’altre os de la categoria, 
l’Alheña de L’Hospitalet, que va emportar-se la victòria del pavelló 
Joaquim Blume per 3 a 4 en un partit molt disputat i no exempt de 
polèmica. La primera part havia acabat amb 1 a 3 favorable als vi-
sitants i és que en 11 minuts l’Athlètic ja ha vist les 5 faltes.

jOseP Graells

L’Athlètic perd contra l’Alheña (3-4)

VETERANS

Barberà - Ue castellar  0 - 4

SÈNIOR B · segona territorial, grup 6

Ue castellar - Poniente 2 - 1

FEMENÍ · segona juvenil cadet, grup 2

Ue castellar - san cristóbal 1 - 0

JUVENIL A · Primera, grup 7

Ue castellar - mollet 0 - 3

JUVENIL B · segona, grup 22

sant Pere Nord - Ue castellar 5 - 3

CADET · segona, grup 27

sant Quirze - Ue castellar  4 - 0

INFANTIL · segona, grup 3

júnior - Ue castellar  13  -1

ALEVÍ A · tercera, grup 14

Ue castellar - sant cugat 2 - 5

ALEVÍ B · tercera, grup 12

vilassar mar - Ue castellar  2 - 1

ALEVÍ C · Quarta, grup 7

Ue castellar - sabadellenca 2 - 4

ALEVÍ D · Quarta, grup 10

sant Quirze - Ue castellar 10 - 2

BENJAMÍ A 

Ue castellar - eF sabadell 2 - 5

BENJAMÍ B

sant Quirze - Ue castellar 4 - 0

UNIÓ ESPORTIVA CASTELLAR

SÈNIOR B · Fase prèvia, grup 2

montmeló - cB castellar  55 - 58

JÚNIOR A · Interterritorial, grup 3

vic - cB castellar  44 - 88

JÚNIOR B · Nivell a, grup 2

Prat - cB castellar  55 - 48

JÚNIOR FEM · Nivell a, grup 1

cB castellar - sant antoni 42 - 62

CADET MASCULÍ · Nivell a2, grup 5

cN terrassa - cB castellar  57 - 68

CADET FEMENÍ · Nivell B1, grup 3

cB castellar - cabrera 58 - 43

INFANTIL MASCULÍ · Nivell c2, grup 3

cB castellar - sant jordi 55 - 36

PREINFANTIL MASC · Nivell B1, grup 1

la salle manresa - cB castellar  48 - 56

PREINFANTIL FEMENÍ · Nivell c, grup 2

voramar - cB castellar  70 - 17

MINI A MASCULÍ · Nivell a2, grup 2

cB castellar - cN terrassa 52 - 62

MINI B MASCULÍ · Nivell c2, grup 4

sant Feliu - cB castellar  24 - 53

PREMINI A MASCULÍ · Nivell B2, grup 4

Barberà - cB castellar  60 - 72

PREMINI B MASCULÍ · Nivell d, grup 4

cB castellar - regina carmeli 50 - 47

CLUB BÀSQUET CASTELLAR DEL 26 AL 30 DE MARÇ DE 2011

FUTBOL (Ue castellar)

DISSABTE 26 de març

Pepín Valls
10:00   Infantil a – viladecavalls
11:30   Benjamí B – ripollet
11:30   Benjamí c – la romànica
12:45   Prebenjamí a – joanenc
12:45   Prebenjamí c – sant Quirze
17:00   juvenil B – castellgalí
Partits a fora
can clos - 2a territorial
cercle sabadelles - cadet a
10:30   maurina egara - Prebenjamí B
11:30   can Fatjo - Benjamí 7 a
12:00   Odena - Femení
12:45   roureda - Benjamí 7 d
15:00   sant Quirze - aleví c
15:45   Palau solità - juvenil a

DIUMENGE 27 de març

Pepín Valls
08:30   veterans – l’ametlla
10:15   aleví B – mirasol
10:15   aleví d – jabac i terrassa
12:15   1a territorial – Parets

HOQUEI PATINS (Hc castellar)

DISSABTE 26 de març

Pavelló Dani Pedrosa
11:15   aleví a – arenys de munt
12:15   Iniciació c – Igualada
15:30   Iniciació a – capellades
16:30   Prebenjamí a – j.m.j.
17:30   Prebenjamí B – sta. Perpètua
18:30   Femení – castellet
19:45   Infantil a – ripollet
Partits a fora
13:30   ct Barcino - juvenil B
17:00   congrés - sènior masc.
18:00   tordera - Prebenjamí c

DIUMENGE 27 de març

Pavelló Joaquim Blume
10:15   Iniciació B – Bigues i riells
11:15   Benjamí B – vilanova
12:15   escola – cerdanyola
Partits a fora
09:45   sfèric terrassa - Benjamí a
10:00   tona - juvenil a
12:00   martinenc - Infantil B

FUTBOL SALA

DISSABTE 26 de març

Pavelló Joaquim Blume
09:00   aleví B – diví Pastor
10:00   Infantil B – Inmaculada
15:30   Infantil a – sabadell
16:45   Femení – cN caldes
18:00   sènior a – la sinia
19:30   juvenil – Futsal sas
Partits a fora
10:30   rambla – Ies Puig de la creu
11:00   catalunya - Benjamí B
12:00   llorençà - cadet B
18:00   sansur - athletic a
17:00   ramon llorens – almendra a
19:00   catalonia – almendra B

DIUMENGE 27 de març

Pavelló Joaquim Blume
09:00   aleví a – les corts
10:15   Benjamí a – cN caldes
11:30   cadet a – Oliimpic Floresta
12:45   sènior B – sant just
Partits a fora
10:45   san lorenzo - juvenil almendra
11:00   les Fonts - athletic B

AGENDA

BÀSQUET (cB castellar)

DISSABTE 26 de març

Pavelló Puigverd
09:00   Pre-mini a masc. – Gavà
10:30   Pre-infantil fem. – sant andreu
12:15   cadet masc. – sant cugat
17:00   júnior B masc. – josep Obrer
19:00   júnior a masc. – cN tàrrega
Partits a fora
10:30   l’ametlla - Infantil masc.
12:00   escola IPsI - cadet fem.
12:00   cerdanyola - mini a masc.

DIUMENGE 27 de març

Pavelló Puigverd
09:00   Pre-mini B masc. – st. ramon
10:30   mini B masc. – sta. Perpetua
12:00   Pre-infantil masc. – la salle 
17:00   sènior B masc. – Franqueses
19:00   sènior a masc. – s. josep

Can Trias - UE Castellar  2 - 1
taradell - can Boada 3 - 1
lliçà d’amunt - les Franqueses 2 - 1
Oar vic - vilanova 2 - 2
llinars - sant Feliu 3 - 2
Parets - Puigreig 4 - 3
canovelles - sabadell Nord 1 - 1
sant celoni - sabadell B 1 - 2
sallent - san lorenzo 2 - 4

PRIMERA TERRITORIAL · Grup IV J. 25

san lorenzo
canovelles
Parets
UE Castellar
Oar vic
sabadell B
sallent
Puigreig
vilanova 
taradell
sabadell Nord
les Franqueses
sant Feliu codines 
sant celoni
lliçà d’amunt
can trias 
llinars
can Boada
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12
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Athletic 04 - Alheña 3 - 4
Penya esplugues - ripollet 3 - 5
cornellà - sang culé 3 - 4
santo angel - cervelló 10 - 5
Xarxa - sansur 4 - 4
sant just - viladecans 8 - 2
llagostense - sporting Prat 8 - 3

PREFERENT CATALANA, 3 · Jornada 20

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

44
38
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30
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23
16
11
1
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18
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19
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP
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9
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7
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7
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3
0

2
2
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2
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1
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3
6
2
5
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3
4
5
6
5
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8
7
8
8
8

11
13
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ATHLÈTIC 04 CASTELLAR FUTBOL SALA CASTELLAR

Lliçà de Vall - FS Castellar  5 - 4
la sínia - tiana 4 - 9
cN caldes - can Parellada 6 - 4
santa Perpètua - aiguafreda 3 - 4
can cuyàs - les Fonts 8 - 7
san lorenzo - la sardana 5 - 8
sant andreu - Inter sentmenat 7 - 2

PRIMERA CATALANA · Grup IV Jorn. 18

sant andreu
la sardana
aiguafreda
san lorenzo
can cuyàs
la sínia
can Parellada
les Fonts
tiana
FS Castellar
santa Perpètua
lliçà de vall
Inter sentmenat
cN caldes
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9
8
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6
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6
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2

1
1
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1
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4
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3
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HOQUEI CLUB CASTELLAR

SÈNIOR B · 2a catalana, grup 4
can calet - Fs castellar  5 - 1
ATHLÈTIC B · 3a catalana, grup 5
a04 castellar - arrahona 1 - 1
ALMENDRA A · 3a catalana, grup 5
aa castellar - castellterçol 10 - 0
ALMENDRA B · 3a catalana, grup 4
aa castellar - sant vicenç 1 - 4
JUVENIL A · 2a divisió, grup 2
centelles - Fs castellar  2 - 1
JUVENIL ALMENDRA · 3a divisió, grup 3
aa castellar - manlleu 4 - 2
FEMENÍ · lliga juvenil-cadet
martorelles - Fs castellar  8 - 0
CADET A
cardedeu - Fs castellar  5 - 3
CADET B
Fs castellar - salesians 1 - 14
INFANTIL A
sant cugat - Fs castellar  7 - 5
INFANTIL B
Ferran casablancas - Fs castellar  5 - 3
ALEVÍ A
Fs castellar  descansa
BENJAMÍ A
cardedeu - Fs castellar  1 - 6
PREBENJAMÍ
Fs castellar pendent

FUTBOL SALA

FEMENÍ · sub16
Palau - Hc castellar  7 - 0
JUVENIL A · Grup Fc
Hc castellar - Bigues i riells 7 - 2
JUVENIL B · Grup FB
Hc castellar - Palau Plegamans 3 - 7
INFANTIL A · Grup P4
congrés - Hc castellar  6 - 1
INFANTIL B · Grup F8
Hc castellar - mollet 3 - 2
ALEVÍ · Preferent, grup1
vic - Hc castellar  7 - 2
BENJAMÍ A · campionat Bcn, grup e
Hc castellar - congrés 7 - 0
BENJAMÍ B · campionat Bcn, grup c
Hc castellar - sant ramon 6 - 7
PREBENJAMÍ A · copa Bcn, grup 4
santa Perpètua - Hc castellar  1 - 3
PREBENJAMÍ B · campionat Bcn, grup B
tordera - Hc castellar  2 - 1
PREBENJAMÍ C · campionat Bcn, grup 2
Hc castellar - sant just 1 - 3

HOQUEI CLUB CASTELLAR

El preinfantil masculí del CB 
Castellar es juga el primer 
lloc del grup aquest diumen-
ge a les 12 del migdia contra el 
Joviat - La Salle Manresa. Els 
dos equips estan empatats a 
vuit victòries al capdavant de 
la classificació.

jOseP Graells

1r lloc en joc
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Habilitats socials
Autoestima i gestió positiva
de les emocions
10 h. Preu: 30 € (*22,50 €)
Tardes del 23/03 al 20/04

Grup de conversa en anglès
20 h. Preu: 60 € (*45 €)
Tardes del 06/04 al 08/06
Tardes del 08/04 al 17/06

Grup de conversa en francès
24 h. Preu: 60 € (*45 €)
Tardes del 04/04 al 04/07

Gestió i resolució de conflictes
8 h. Preu: 30 € (*22,50 €)
Tardes del 13/04 al 04/05

Habilitats comunicatives
10 h. Preu: 50 € (*37,50 €)
Tardes del 01/06 al 15/06

Coaching I:
Autolideratge. Pensament estratègic
per assolir objectius
21 h. Preu: 40 € (*30 €)
Tardes del 28/03 al 18/04

Coaching II:
Lideratge, habilitats socials,
comunicació efectiva, treball en equip
21 h. Preu: 40 € (*30 €)
Tardes del 09/05 al 30/05

* Col·lectius amb descompte

Menors de 30 anys
Majors de 65 anys
Persones en situació d'atur inscrites
a la borsa de treball del DPEiO

Més informació
sobre horaris i continguts dels cursos a:
www.elmiradorcastellar.cat

Creativitat
Iniciació a la fotografia digital i al retoc fotogràfic
20 h. Preu: 40 € (*30 €)
Tardes del 03/05 al 02/06

Introducció a la creativitat publicitària
24 h. Preu: 40 € (*35 €)
Tardes del 31/03 al 23/06

Taller d'escriptura creativa
24 h. Preu: 85 € (*65 €)
Tardes del 07/04 al 30/06

Iniciació a l'Scrapbooking
24 h. Preu: 96 €
(material i eines no inclosos. Preu aproximat: 100 €).
Inscripcions a Fotonova
(c. Església, 2, de dl a dv de 9.30 a 13.30 h i de 17 a 20 h).
Tardes del 05/04 al 21/06

Informàtica avançada
Excel Avançat
20 h. Preu: 40 € (*30 €)
Vespres del 03/05 al 02/06

Base de dades Microsoft Access
40 h. Preu: 70 € (*52,50 €)
Vespres del 16/05 al 04/07

Iniciació als Sistemes Operatius Linux
16 h. Preu: 80 € (*65 €)
Vespres del 07/06 al 30/06

Iniciació a la informàtica
Iniciació a la informàtica
20 h.
Matins del 05/04 al 10/05 Preu: 30 € (*22,50 €)
Tardes del 03/05 al 07/06 Preu: 30 €

Iniciació a Internet
20 h.
Matins del 17/05 al 16/06 Preu: 30 € (*22,50 €)
Tardes del 09/06 al 12/07 Preu: 30 €

Ofimàtica bàsica
30 h.
Matins del 16/05 al 21/06 Preu: 50 € (*37,50 €)
Tardes del 16/05 al 21/06 Preu: 50 €

2n trimestre 2011 Punt d'Informació
d'El Mirador, en horari de:
Matí de 9 a 13.30 h
Tarda de 16 a 20 h

Matrícula oberta



‘Sabatot’ per a una pallassa
Marina Antúnez

La Setmana del Pallasso ha viscut 
intensament aquesta setmana que 
deixem enrere. Els actes més des-
tacats van tenir lloc durant la in-
auguració, el dia de Sant Josep. 
També diumenge, amb la Gran Pa-
llassada, i dilluns dia 21, amb l’en-

  1. Cercavila amb Xarop de Canya   -   2. Lliurament del Sabatot Alegre a Pepa Plana.   -   3. Homenatge a Joan Busquets.   -   4. Un moment del muntatge Cíclicus de Puça Espectacles i Cia. Cíclicus.  || j.G.

Pepa Plana va rebre el Sabatot Alegre, el primer que s’entrega a una pallassa. Aquest cap de setmana té lloc la Fira de l’Infant

trega del guardó Sabatot Alegre 
a la pallassa Pepa Plana. Ella ma-
teixa va declarar, hores abans, que 
“he vingut d’hora per l’homenat-
ge a Joan Busquets, que va ser el 
meu mestre”. Un homenatge que 
ha estat el moment entranyable de 
la Setmana. Plana va afegir que “a 
Castellar m’hi sento molt acolli-
da, i em fa molta il·lusió rebre el 

guardó Sabatot Alegre”.
La novena Setmana del Pallasso 

arriba aquest cap de setmana al seu 
final. Diumenge dia 27 tindrà lloc l’ac-
tivitat principal i més participativa: la 
Fira de l’Infant.

Durant tot el dia, a l’Espai 
Tolrà s’hi instal·laran diversos 
jocs, inflables i curiosos tallers re-
lacionats amb el món del clown i  

organitzats per La Taca, La Resi-
dual, Show Factory i La Xarxa. 

També es podrà gaudir d’es-
pectacles de pallassos a càrrec de 
la companyia Laitrum i d’El Negro 
y el Flaco. Les novetats principals 
de la fira seran, d’una banda, el 
gran mural amb les fotos dels 
Nassos Anònims i, de l’altra, el 
dinar popular.

D’altra banda, avui diven-
dres i demà dissabte continuen 
endavant els espectacles de pa-
llassos en recinte tancat, com el 
Cafèteatre amb Ton Muntaner, 
Carline Dream, la companyia Xi-
cana i Cascai. L’animació de car-
rer anirà a càrrec de Ne me títe-
re pas, Josep Roca, la Cia Xicana 
i el Mundo Mandarina. 

1
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M.A.

Joan Ventura 
reprèn l’espai 
‘Renaixença’ 
a la Ràdio

Llorenç Genescà assumeix 
la presidència de l’ETC

L’assemblea anual de socis de 
l’ETC va tenir lloc el dia 18 de 
març, reunió durant la qual es va 
comunicar als socis la nova estruc-
tura de la junta que presidirà Llo-
renç Genescà. L’acte assembleari 
va comptar amb una cinquante-
na de socis dels 400 actuals que té 
l’Esbart Teatral de Castellar.

La sessió es va iniciar amb 
una proposta escènica que va in-
troduir la reunió posterior. “Vam 
veure un espectacle de màgia i 
música de Mumusic Circus que 
va estar molt bé!”, explica la pre-
sidenta sortint, Bet Tena. A conti-
nuació, es va explicar la memòria 
de l’Esbart, es va aprovar l’estat 
de comptes del 2010 i el pressu-
post per al 2011, “i vam seguir 
amb una dinàmica de grup per-
què volíem recopilar una mica 
d’informació sobre què pensa el 
soci sobre l’ETC”, afegeix Tena. 

Finalment, es va fer la pre-
sentació oficial de Llorenç Genes-
cà com a nou president de l’enti-
tat. Segons el jove castellarenc, 
“la qüestió del càrrec no és im-
portant, sinó que tota la junta 
actua d’acord, amb unitat”. Ge-
nescà era vocal de la junta des de 
feia 5 anys, “i crec que el càrrec 
de president és simbòlic, hauria 
de ser el més curt possible per a 
facilitar el relleu”, opina.

A l’assemblea de 
divendres passat, la 
junta de l’Esbart va 
informar del canvi

 Marina Antúnez

 Llorenç Genescà. || arXIU

 Assemblea anual de socis, divendres passat a la sala de petit format de l’Ateneu. || marc serrÀ

Divendres passat al setmanari 
L’ACTUAL anunciàvem el comiat 
de Jordi Garrigós, col·laborador 
de Ràdio Castellar que ha estat al 
capdavant del programa de sar-
danes Renaixença durant gairebé 
30 anys, cada dissabte.

Demà, el programa torna a 
néixer de la mà de Joan Ventura, 
president de l’Agrupació Sarda-
nista Amics de Castellar (ASAC), 
que conduirà l’espai fins a finals 
de temporada.

De cara a la temporada 2011-
12 que s’inicia el mes d’octubre, ja 
s’ha engegat tot l’engrenatge per-
què un o més presentadors conti-
nuïn un dels programes més vete-
rans de la ràdio municipal.

Els castellarencs i caste-
llarenques que aquests dies ha-
vien manifestat la seva preocu-
pació per la possible desaparició 
d’aquest programa sardanista ja 
poden respirar tranquils. Renai-
xença s’emetrà de 9 a 11 hores. A 
la primera part, Ventura infor-
marà en directe de l’agenda sar-
danista i de l’actualitat referent 
a les ballades i darreres notícies. 
A la segona part, es podrà escol-
tar una selecció de les sardanes 
habituals del programa. 

 Joan Ventura || arXIU

 La fins ara presidenta, Bet 
Tena, continuarà formant part de la 
junta com a vocal. Ha estat 5 anys 
ocupant el càrrec de presidenta, des 
del 25 de gener de 2006. Afirma que 
la seva tasca “no canviarà gaire, les 
responsabilitats són les mateixes”. 
Tena també creu que “el president 
només és diferent perquè s’ocupa 
de les tasques institucionals, i que 
amb el centenari s’ha fet més visi-
ble  que normalment”. 

una assemblea profitosa || L’as-
semblea de socis va servir per 
posar sobre la taula un procés que 
“la junta de l’Esbart ha comen-
çat fa unes setmanes”, diu Genes-
cà. L’objectiu és fer una revisió de 
tasques, “perquè ens vam adonar 
que l’Esbart s’havia tornat una 
mica inaccessible per a la gent”, 
confessa Tena.

NOVA JUNTA DE L’ETC

President: Llorenç Genescà

tresorer: Joan Grané

secretaris: Jordi Casanyer
 Sue Galí

vocals: Bet Tena
 Marc Serrà
 Èlia Guàrdia

Amb l’objectiu d’incentivar la 
participació de la ciutadania, a l’as-
semblea van exposar-se diverses 
propostes, tres de principals: cre-
ació d’un grup estable de teatre, 
“perquè tothom pugui fer tea-
tre encara que no hagi estat triat 
per un director”; dinamització del 
local, “també amb la idea de fer 
una jornada de portes obertes”, 
i portar l’Esbart Teatral al carrer 
més sovint. 

actes del centenari ||Els actes 
per a commemorar els 100 anys 
de vida de l’ETC pràcticament han 
finalitzat. Només queda pendent 
el muntatge poètic ... de Viva Veu! 
“que vam ajornar durant el 2010 
i que farem a finals de maig”, diu 
Tena. També s’està preparant la 
presentació d’un llibre i d’un vídeo 
del centenari de l’ETC. 



oltíssima gent. 
Aquesta va ser la 
nota destacada de 
la Diada de Sant 

Josep. Fins al migdia, més de 3.000 
persones ja havien visitat les para-
des de productes artesans i havien 
gaudit de les activitats paral·leles. 
Una de les propostes amb més tra-
dició va ser el repartiment de coca 
que va tenir lloc a les 10.30 h. 

Les places d’El Mirador, del 
Mercat i Major van ser l’escena-
ri de les 65 parades que van ofe-
rir productes com embotits, for-
matges, pastisseria, vins, caves i 
cerveses, bacallà, mel, anxoves, 
patés, bunyols i xurros, i monge-
tes del ganxet, entre d’altres. A 
més, per primera vegada, es va 
instal·lar una parada d’embotits 
sense gluten.

La Fira de Sant Josep també 
va incloure una Roda de Ball de 
Gitanes a les 12 h i una audició de 
sardanes a càrrec de la Cobla Jo-
venívola de Sabadell a les 17.30 h.

Ràdio Castellar va oferir una 
programació en directe, amb con-
curs inclòs. La guanyadora va ser 
Iolanda Lluelles, que va rebre una 
safata de 6 recuits de Fonteta.

A les 21.30 h, el Concert de 
presentació del nou disc de Beth, 
Segueix-me el fil, va omplir de gom 
a gom l’Auditori Municipal. 

  Marina Antúnez

  1. Ball de Gitanes   -   2 i 3. Parades d’aliments artesans   -   4. Ballada de sardanes   -   5. Concert de Beth, principals atractius de la diada de Sant Josep. || j. G.

CRÒNICA

Una diada de Sant Josep multitudinària

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

EXPOSICIONS

Galeria Aguilart
doctor rovira, 20

Pintura de F. Rodríguez

Espai Polivalent El Mirador
Plaça d’el mirador

Galileu

Sala Watts-Art
san Pere d’Ullastre, 9

Centenari UE Castellar
Fins al 31 de març

Sala Polivalent d’El Mirador
Plaça d’el mirador

Identitats en trànsit
del 3 al 27 d’abril

CAP Salut
ripollet, 30

Dones d’empresa
Fins a l’1 d’abril

Vestíbul de l’Auditori
Plaça del mercat

Joan Busquets, pallasso!
Fins al 27 de març

CURSOS

ALTRES

TALLERS

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

Curs de Sardanes 
Inici 31 de març 
Inscripcions: 937 145 703

27dG
Setmana del Pallasso
més informació a la pàg. 8
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

03dG

Continuació de la 
ruta dels Castellars
castellar del riu - 
Guardiola de Berguedà
8 h
Organització:

ramon Falcó (937 146 070)

Festa de la mascota
espai tolrà · d’11 a 18 h
Organització: la Puça, botiga d’animals

Teatre infantil
auditori municipal · 12 h
Organització: la Xarxa

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

36a Ballada de Gitanes
Pavelló joaquim Blume
17 h
Org.: Ball de Gitanes de castellar

Ball
a càrrec d’andreu músics
sala Blava · 18 h
Organització: amics del Ball de saló

25dv

Conferència*
estrelles i constel·lacions
a càrrec d’albert morral, 
president de l’associació 
astronòmica de sabadell
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
més informació a la pàg. 8
Organització: la Xarxa

01dv
Cinema*
Herois
auditori municipal · 21.30 h

Calisound
amb billar i dj Boko
calissó espai Plural · 22 h
Organització: calissó espai Plural

Dia mundial
de la Literatura Infantil*
lectura del manifest
Biblioteca · 18 h

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

Setmana del Pallasso
Informació pàg. 8 · Org.: la Xarxa

Hora del pati
els esports
ludoteca · 11.30 h

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

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

Once upon a time*
the ugly duckling
ludoteca · 11.30 h

Festa de la mascota
espai tolrà · de 17 a 20 h
Organització: la Puça, botiga d’animals

Feria de Abril
sala Blava · 17 h
Organització: associació cultural 

andaluza aires rocieros castellarencs

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

02ds

Casal Catalunya
Prat de la riba, 17

Fotografies d’Isabel Mach
tot el mes

Biblioteca Municipal
sala Boadella, 6

Recull de llibres sobre la 
igualtat home-dona

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

Conferència
sana tu vista, sana tu vida
la sala de ser · 21 h
Organització: la sala de ser31dj

Projecció
de la sarsuela Bohemios
casal catalunya · 17 h
Organització:

associació de jubilats i Pensionistes

Xerrada*
la prevenció dels transtorns alimentaris,
un repte per a tothom a càrrec d’acaB
sala d’actes del mirador · 21 h29dt

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

Novè curs de danses 
d’arrel tradicional
Inici al març  ·  classes tots 
els dimarts de 21.30 h a 23 h 
ceIP joan Blanquer
Inscripcions:
grupbufanuvols@hotmail.com

30dc

28dl

Pilates i altres
Inscripcions: lasaladeser
Info@lasaladeser.com
665 020 903
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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
 INTERÈSdissabte 26 de març  ·  11.30 h

ludoteca municipal

Organització: ajuntament

Hora del pati:
els esports

divendres 25 de març  ·  21.30 h

local de la Penya solera

Organització: etc

Hora Golfa del Conte
Quina canalla més 

mona. contes de 
criatures maleïdes

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

25
26
27
28
29
30
31
01
02
03

Yangüela
Germà
Germà
Permanyer
ros
casanovas
Yangüela
vilà
Permanyer
Permanyer

Al 1996, al carrer del Retir, encara es conservava 
la fàbrica Corominas, S.A., una de les antigues in-
dústries castellarenques dedicada a la fabricació 
de cordons de sabates, corda i, cordills, etc. Fun-
dada per Antonio Corominas Sampere, la fàbrica 
també va tenir un petita secció de tint. L’edifici va 
ser adquirit per una immobiliària i actualment l’es-
pai s’ha reconvertit en un conjunt d’habitatges.

FOtO: jOrdI GarrÒs

C. Retir - Fàbrica Corominas

Avui té lloc una nova sessió de l’Hora 
Golfa del Conte. En aquesta ocasió, es 
podran escoltar contes que parlen d’in-
fants amb idees rocambolesques. La 
sessió s’ha titulat Contes de criatures ma-
leïdes i inclou textos d’Isabel Clara Simó, 
Txèkhov, i Criatures de la companyia T 
de Teatre. La lectura està dirigida per 
Montse Gatell i les oradores són Mòni-
ca Plana, Mònica Mimó i la mateixa di-
rectora. La vetllada estarà amenitzada 
per la música del saxofonista Oriol Ro-
dríguez i la pianista Sara Blanch. Dissabte, a partir de les 11.30 h 

torna l’Hora del Pati, l’activitat 
que s’organitza des de la Ludoteca 
Les Tres Moreres. Es tracta d’una 
proposta que inclou tallers, jocs i 
lectures de llibres infantils que, en 
aquesta ocasió, giraran al voltant 
del tema de l’esport. Les ludote-
caires intentaran, si el temps con-
vida, convertir el pati de la ludo-
teca en un petit pavelló esportiu. 
Els infants que hi participin han 
d’anar acompanyats d’un adult. 

del 25 al 31 de març de 2011 23· castellar del vallès

Més informació www.castellarvalles.cat

Entrades a taquilla des
d'una hora abans de
l'inici de la projecció.

cinema
A L’AUDITORI21.30 h

cicle de cinema en català

Preu 3 euros

Direcció
Pau Freixas

Divendres 1 d’abril

Herois



L’ENTREVISTA

del 25 al 31 de març de 2011

· Quin és el seu ofici?
Sóc escultor, tallista en fusta, di-
buixant i pintor. Faig obra pròpia 
però també ensenyo dibuix als 
nens d’una escola de Castellar i a 
les àvies del Casal Catalunya. Per 
cert, ho fan molt bé! Ara també he 
començat classes a casa per adults 
i per a infants. M’anuncio aquí, al 
setmanari L’ACTUAL.

· Des de quan s’hi dedica?
Des dels 14 anys. Jo vivia a Barce-
lona i sempre m’havia agradat l’es-
cultura i la talla en fusta. També 
havia participat en diversos con-
cursos de dibuix de ben petit, per-
què per fer escultura cal saber di-

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
sóc molt perfeccionista
Un defecte que no pot dominar?
la tossuderia
A quina personalitat admira?
a Gaudí
Quin animal seria?
Una àliga
La seva paraula preferida?
Punyeta
Quin plat li agrada més?
la truita de patates amb ceba
Músic preferit?
Glenn miller, George Gershwin
Un color? 
el taronja
Un llibre?
la catedral del mar,
d’Ildefonso Falcones
Una pel·lícula?
missatge en una ampolla
Quina imatge té a la taula? 
Una talla escultòrica del sagrat cor 
de fa 50 anys al capçal del llit

Imparteix classes a una escola de Castellar i al Casal 
Catalunya. Fa 11 anys, la Generalitat li va concedir el 
títol de Mestre Artesà escultor i tallista. Confessa que 
el que més li agrada és ensenyar el seu ofici 

Rafel Gil

buixar. De ben jove vaig entrar de 
tallista en un taller d’un escultor 
que hi havia davant de casa. Des-
prés, vaig buscar un altre taller de 
més categoria i m’hi vaig estar fins 
que vaig fer la mili.

· Va tenir algun mestre?
Sí, vaig aprendre moltes coses de 
l’ofici del mestre Francesc Valls, 
un gran escultor de Barcelona. 
Vaig continuar a la Llotja, on hi 
feia dibuix lineal, dibuix artístic 
amb carbó, cavallet i figures de 
guix. També vaig fer publicitat i 
dibuix artístic al natural. 

· Treballava a Barcelona. Per 
què va venir a Castellar?
Els avis de la meva dona tenien 
una caseta al carrer Bassetes. 

La vam arreglar perquè estava 
una mica malmesa i vam venir-hi 
a viure quan em vaig jubilar, ara 
fa 13 anys. Tenim dues filles que 
viuen a Castellar i els néts ja són 
castellarencs!

· Va gaire sovint a les fires d’ar-
tesans de Catalunya?
Sí, em conviden a moltes mostres 
i fires d’art de fora. Ja fa set o vuit 
anys que vaig a Calella de la Costa, 
quatre dies, al setembre. Allà 
tenen una fira que fa goig, amb 
molts mestres artesans. També 
m’han convidat a Andorra, a Man-
lleu i, evidentment, a Castellar. Se-
gons a quins llocs, però, no hi vaig 
perquè es fan a l’aire lliure, en una 
plaça, i el que porto de mostra és 
molt delicat i se’m faria malbé.

· Què en pensa de la Mostra 
d’Oficis Artesans (MOA) de 
Castellar?
Ja fa vuit anys que hi partici-
po i és molt especial, perquè ja 
té més de 23 anys. És una mos-
tra que té molt bon nom a Cata-
lunya. I crec que és una llàstima 
que aquest any l’Ajuntament en-
cara no ens hagi dit res i es pugui 
perdre. Potser podríem haver fet 
una exposició pels qui volgués-
sim, que això no costa diners... 
De tota manera, és una llàstima, 
tot i la crisi.

· Vostè té el títol de Mestre Ar-
tesà. Quan el va rebre?
El vaig rebre fa 11 anys i em va 
fer molta il·lusió. A mi em va pro-
posar l’Ajuntament de Castellar 

i vaig haver de presentar certifi-
cats, fotos i la meva obra. Però no 
va ser difícil obtenir-lo. És més, 
crec que tots els artesans hauri-
en de poder tenir aquest nomena-
ment perquè fa molta il·lusió.

· Com veu el futur de l’ofici 
d’escultor i tallista?
El veig molt pelut. El jovent vol 
estudiar carreres i l’ofici s’està 
perdent. Tan de bo hi hagi qui el 
segueixi. M’agradaria que Cas-
tellar tingués una escola d’art, 
perquè d’artistes no en falten al 
poble! Hi ha bons pintors, escul-
tors, figuristes, aquarel·listes, ce-
ramistes... però és difícil aconse-
guir una escola. De moment, con-
tinuo gaudint de les classes que 
dono als nens i a les àvies. 

L’ofici s’està perdent 
i m’agradaria que 
els joves el seguissin

“

”

 Marina Antúnez

Mestre Artesà d’escultura i talla en fusta, dibuixant i pintor

jO
s

e
P

 G
r

a
e

ll
s


