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ACTUALITAT P7

La castanyada 
reivindica els 
productes típics 
de tardor

El ple aprova una moció per combatre els desnonaments

ACTUALITAT P4-5 ESPORTS P14

Els nous
Safareigs 
encenen 
els fogons

CULTURA P19

Firatren 
atrau 8.000 
visitants a 
l’Espai Tolrà

Planas i Olivé, 
del CAC, 
campions 
vallesans

La remodelació de l’Espai Gastronòmic i
d’Hostaleria de la Baixada de Palau amplia
l’oferta d’activitats 

El primer curs de formació ocupacional de 
cuina començarà el 14 de novembre i
s’allargarà fins al mes de maig de 2012

ACTUALITAT P3  L’alcalde i el regidor de Promoció Econòmica amb personal de l’Ajuntament visiten l’espai aquest dimarts. || J. GRAELLS
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Més que un espai gastronòmic 

La remodelació dels antics Sa·
fareigs ubicats a la Baixada de 
Palau ja ha finalitzat i s’ha posat 
en marxa el nou Espai Gastronò·
mic i d’Hostaleria. Després de les 
reformes que s’hi ha dut a terme 
durant l’últim any, gràcies al Fons 
Estatal per a l’Ocupació i la Sos·
tenibilitat Local, amb una inver·
sió de 110.000 euros, l’espai ja està 
homologat  per a ser un espai gas·
tronòmic i d’hostaleria, i un centre 
de formació ocupacional on impar·
tir cursos del Servei d’Ocupació 
de Catalunya. Durant la visita que 
l’alcalde, Ignasi Giménez, va fer a 
l’equipament, va destacar que ja 
tenen “totes les homologacions 
necessàries perquè aquest espai 
pugui ser acreditat com un espai 
de formació reglada”.

Als Safareigs no només s’hi 
programaran cursos de forma·
ció ocupacional. Entitats com Su·
port Castellar, l’Escola Noctur·
na o l’ADIPS signaran un conveni 
amb l’Ajuntament per poder dur a 
terme una part de les seves acti·
vitats a l’equipament. “Volem que 
sigui un espai obert a tota la ciu-
tadania”, va afegir Giménez. 

Segons Giménez, no existeix 
cap altre equipament amb les ca·
racterístiques  dels Safareigs a la 
resta de la comarca, fet que ha 
propiciat que es rebin moltes sol·
licituds pels cursos que s’han pro·
gramat: “Ni una ciutat principal 
com és Sabadell ofereix aquest 
tipus de formació ocupacional. 
Estem mirant moltíssim totes 
les sol·licituds perquè només hi 
ha unes 20 places per realitzar el 
curs de cuina i hostaleria”. 

El primer curs de formació 
ocupacional de cuina que es durà 
a terme als Safareigs de la Baixa·
da de Palau començarà el proper 
dilluns 14 de novembre i s’allargarà 
fins al mes de maig de 2012. El curs, 
finançat pel Servei d’Ocupació de 
Catalunya (SOC), té per objectiu fa·
cilitar als alumnes coneixements 
bàsics a l’hora de desenvolupar·se 
dins d’una cuina o un restaurant, 
de forma que es puguin inserir més 
fàcilment al mercat laboral.

la remodelació || Un cop finalit·
zada la reforma de l’equipament, 
els Safareigs compten amb una 

60 persones fan 
sabó d’oli reciclat

El nou equipament de la Baixada de 
Palau (a la imatge superior, l’espai 
de cuina) ja s’ha estrenat amb dos 
tallers d’elaboració de sabó a partir 
d’oli usat. Unes 60 persones van fer 
els dies 18 i 20 d’octubre el seu propi 
sabó-d’una manera molt fàcil- amb 
oli usat de la cuina que havien 
portat prèviament. Els cursos, que 
són gratuïts, són una iniciativa del 
Consorci per a la Gestió de Residus 
del Vallès Occidental en col·laboració 
de l’Agència de Residus de Catalunya.
El proper 10 de novembre tindrà lloc 
l’últim taller. Per poder assistir s’ha 
de formalitzar una inscripció prèvia a 
l’Àrea de Territori de l’Ajuntament de 
Castellar, trucant al 93 714 40 40 de 
9 a 14 hores o bé enviant un correu 
electrònic a territori@castellarvalles

RECICLATGE

Els Safareigs de la 
Baixada de Palau 
ja poden impartir 
formació reglada

  Cristina Domene

La remodelació de 
l’espai gastronòmic 
permet ampliar 
l’oferta d’activitats

 L’alcalde i personal de l’Ajuntament van visitar l’espai dimarts passat. || J.G.

superfície útil de 165 metres qua·
drats. L’espai té una zona central 
que conté els serveis sanitaris de 
l’edifici (dos vàters, un dels quals 
és adaptat) i un altell de 20 metres 
quadrats que es farà servir com a 
magatzem. Aquest volum separa 
l’interior de l’equipament en dos 
grans àmbits: la cuina pròpiament, 
amb les seves zones de cocció, pre·
paració i postres, a més d’un re·
bost; i l’aula–menjador o sala de 
demostracions.

Joan Creus, regidor de l’Àrea 
d’Innovació i de Promoció Econò·
mica, que també va estar present a 
la visita, va assegurar que “es volia 
respectar l’arquitectura origi-
nal”. Per això s’ha eliminat el fals 
sostre que hi havia abans, deixant 
a la vista la coberta i l’estructura 
d’encavallades de fusta i augmen·
tant el volum disponible a l’espai. A 
més, s’han recuperat les antigues 
finestres que donen al pati de l’edi·
fici, que estaven tapiades. “Hem 
adaptat tot l’espai a la normativa 
d’homologació, això és un certifi-
cat de professionalitat que surt 
al BOE i que s’ha d’acomplir tant 
en metres quadrats com en l’equi-
pament tècnic i material. Tenim 
la cuina, l’espai de demostració i 
l’aula per realitzar la teoria a Cal 
Botafoc”, segons Creus.

obert al públic || L’Ajuntament   
de Castellar està treballant en al·
tres propostes que es podrien ubi·
car properament en l’Espai Gastro·
nòmic i d’Hostaleria Safareigs de 
la Baixada de Palau. D’una banda, 
es preveu convidar diferents pro·
fessionals de la restauració per 
tal que hi duguin a terme demos·
tracions obertes a tota la ciuta·
dania. També s’ha contactat amb 
els diferents centres educatius de 
la vila per tal d’explicar·los la filo·
sofia del nou espai i convidar·los a 
organitzar·hi activitats.  A més, es 
preveu obrir l’equipament als par·
ticulars, que podran llogar·lo a par·
tir de l’any 2012, un cop s’aprovin 
els preus públics per a l’ús de les 
instal·lacions. 
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Delícies de tardor 

La tardor ha arribat de cop, a finals 
del mes d’octubre, sense avisar però 
decidida a festejar·ho amb una gran 
cita: la castanyada. Els productes de 
temporada són uns grans aliats per 
celebrar aquestes dates i decorar la 
nostra taula. És fàcil trobar a les frui·
teries carbasses, codonys i castanyes 
a un preu raonable, delícies de tar·
dor que cal aprofitar. “És època de 
codonys, magranes, caquis i clause-
rines, que són semblants a les man-
darines però de color verd, un pèl 
més àcides i amb molta més vita-
mina C”, explica Luz Aguilera, pro·
pietària de Fruites Luz. “També es 
poden trobar fruites tropicals com 
les xirimoies, que tenen molta sor-
tida i són molt econòmiques”, apun·
ta la propietària de la fruiteria caste·
llarenca.  Pel que fa a les verdures, és 
temporada de carxofes, naps i xirivi·
es, hortalisses que segons la propie·
tària de Fruites Luz, són “ideals per 
preparar brou”. En el cas de les frui·
tes, Aguilera apunta que és millor no 
cuinar·les i consumir·les al natural, tal 
com les trobem a la natura. “La majo-
ria de la fruita no està feta per ser 
cuinada. Hem d’aprofitar-nos de les 
seves propietats i vitamines, i evi-
tar que es perdin als fogons i men-
jar-les crues”, assegura Aguilera. 

La norma canvia si ens referim 
a les carbasses, les castanyes i el co·
dony. Segons la fruitera, la carbas·
sa és molt dúctil per preparar caldo 
o crema. “El secret per preparar 
una bona crema de carbassa és bu-

Tots Sants porta a la taula productes tradicionals de temporada: codonys, magranes, caquis, carbasses, els típics panellets i el vi dolç

  Rocío Gómez
llir l’hortalissa i afegir-hi formatge 
tendre per contrarestar la seva dol-
çor”, assegura Aguilera. 

A Fruites Luz ofereixen un co·
donyat molt especial amb formes di·
vertides com roses o cors, i que es 
prepara seguint una antiga recepta 
familiar. “Només desvetllaré que la 
clau està en la quantitat de sucre 
que fem servir”, explica la propietà·
ria de la fruiteria. 

panellets || Un altre dels productes 
estrella que estan envaint els apara·
dors de moltes pastisseries són els 
panellets. Malgrat el temps de crisi 
i l’elevat preu d’aquests dolços, que 
oscil·la entre els 30 i els 40 euros el 
quilo, és fa difícil renunciar a aques·
tes petites porcions de tardor. “Tot-
hom vol gaudir dels seus panellets 
per la castanyada, en especial dels 
de pinyons, que són els que més èxit 
tenen i suposen el 80% de les ven-
des”, explica Xavier Andreví, mestre 
pastisser d’Andreví. Els castellarencs 
i castellarenques són, segons Andre·
ví, “molt tradicionals” i es decan·
ten pels panellets més clàssics com 
són els de pinyons, codony, massapà, 
ametlla, coco, llimona o xocolata. La 
pastisseria Andreví, que enguany ela·
borarà prop de 30 especialitats dife·
rents de panellets, fa un parell d’anys 
que va incorporar dos nous sabors a 
aquests dolços: el mojito i el crumble. 
“La gent compra majoritàriament 
els panellets de tota la vida però per 
curiositat sempre acaba picant i vol 
descobrir com és un panellet de mo-
jito o de crumble”, assegura el mes·
tre pastisser. “En el cas del mojito, 

el toc de menta i també de xocola-
ta el fan molt atractiu. Pel que fa 
al crumble, el panellet incorpora 
una petita galeta amb gerds”, ex·
plica Andreví. 

El receptari popular apunta que 
la patata és un dels elements essenci·
als per elaborar els panellets, tendèn·
cia que ha desaparegut per deixar pas 
a tres ingredients essencials: amet·
lla, sucre i ous.  “Abans, quan els dol-
ços es feien a casa, es creia que la 
patata ajudava a que estiguessin 
més tous, però avui dia els pastis-
sers ens basem en ametlles, sucre i 
ous per fer panellets”, explica Xavier 
Andreví. “Nosaltres elaborem pane-
llets a partir de dues bases: ametlla, 
ous i sucre (massapà), i xocolata. Si 
vols defugir del massapà pots tro-
bar panellets semblants als bom-
bons, com per exemple, de coco i 
xocolata negra”, afegeix el mestre 
pastisser. 

Pels addictes al cacau que rene·
guin dels panellets, la pastisseria An·
dreví ofereix un assortiment de bom·
bons molt variat que incorpora gustos 
tan diferents com la pinya colada, els 
gerds, la tarta tatin, el vodka o el co·
intreau. 

brindar per la castanyada || La dol·
çor també acompanya al brindis, que, 
segons Mero Parera, el propietari de 
Begudes Parera, hauria de ser amb 
un vi dolç com el moscatell perquè és 
“el maridatge perfecte amb els pa-
nellets i qualsevol tipus de postres”.  
“El moscatell es fa bullint el most 
de raïm moscatell, que després de la 
cocció es redueix a la meitat. Abans 
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  A sota, Jordi Parera de Be-
gudes Parera, amb les bótes de 
moscatell. A la part central, ela-
boració de panellets a la Pastis-
seria Andreví. A la part superior, 
verdures, fruites i hortalisses de 
Fruites Luz. || JoSEP GRAELLS

es deia que aquest era el vi bo i es 
reservava per les postres i per les 
celebracions”, explica Mero Parera. 

Una altra opció que suggereixen 
des de Begudes Parera per acompa·
nyar els panellets és la malvesia, vi 
que es produeix a la zona de Sitges 
i que “gràcies a la gran quantitat 
d’hores de sol agafa molt de sucre”.  
“La garnatxa i el vi de missa, fets 
a l’Empordà i a la Terra Alta, res-
pectivament, també són vins dol-
ços que mariden molt bé amb les 
postres. També es pot optar per 

Reordenació del 
trànsit i canvi 
d’horari al Cementiri

TOTS SANTS

la mistela, que és molt semblant 
al moscatell, però es fa amb raïm 
xarel·lo, entre altres varietats ”, 
afegeix Mero Parera. 

Segons Begudes Parera, el cava 
cada vegada “guanya més terreny 
per acompanyar les postres”. “De 
vegades no es busca el millor ma-
ridatge sinó el contrast entre la se-
quedat d’un brut nature i la dol-
çor dels panellets. Beure cava s’ha 
posat de moda i això es nota a les 
vendes”, confessa el propietari de Be·
gudes Parera. 

Durant la festivitat de Tots Sants, di-
marts 1 de novembre, la Policia Local 
reordenarà la circulació de vehicles a 
la zona d’accés al cementiri municipal 
a causa de la previsió d’afluència. 
El carrer del Serrat del Vent serà de 
sentit únic i, per tant, els vehicles 
només hi podran circular en sentit 
ascendent. Per tornar a la rotonda de 
la Dona Acollidora, els vehicles hau-
ran de baixar pels carrers de l’Olleta, 
del Reiet i dels Fruiters. D’aquesta 
manera, es pretén donar fluïdesa en 
la mobilitat i guanyar estacionaments 
a les immediacions del cementiri.
Pel que fa a l’horari del Cementiri, 
el dia de Tots Sants estarà obert 
entre les 9 i les 18 hores, el mateix 
horari d’obertura que diumenge 
30 i dilluns 31 d’octubre. 
A partir de dimarts, 2 de novembre, el 
cementiri municipal instaurarà l’hora-
ri habitual d’hivern. Així, des d’aquest 
dia i fins al 31 de març, obrirà les 
seves portes de dilluns a dissabtes 
de 9 a 18 hores i diumenges i festius 
de 9 a 14 hores. || Rocío GómEz 
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ENTITATS

Aula d’Extensió Universitària Unió Esportiva CastellarEscola Nocturna

30 seqüències per explicar la història 
de les imatges cinematogràfiques.
A càrrec de Joan Miravet Valls.

Dies: dilluns 7, 14 i 21 de novembre
Hora: 18 h · Lloc: Sala Actes El Mirador 

Preus: 6 euros (socis de l’Aula), 9 
euros (socis Club Cinema Castellar 
Vallès), 15 euros (no socis)
Inscripcions: per correu electrò·
nic a: aulacastellar@hotmail.com

Dissabte 12 de novembre
Restaurant Can Font – 21.30 h
*Preu adults: 30 €/persona 
*Preu menú infantil (menors de 
12 anys): 20 €/persona

Aforament limitat. Cal reserva prèvia, 
ingressant l’import del sopar, abans del 
dia 31 d’octubre, indicant el nom del remi·
tent, al següent compte de CaixaBanc:
2100.0106.75.0200388486, recollint·se 
els tiquets a l’entrada del restaurant.
*Participació en diferents sorteigs.

Inici: 2 de novembre
Horari: de 19 a 21 h.
Lloc: Espai Gastronòmic
           Safareigs Baixada de Palau
          (Baixada de Palau, 1)

Inscripcions: per formalitzar la 
inscripció cal adreçar·se a l’Escola 
Nocturna, situada al Passeig Tolrà, 
18, o bé als telèfons 937 145 738,
937 145 642 i 937 142 741.

Dates: tots els dimecres de novembre

TALLER D’INICIACIÓ 
AL CONEIXEMENT 
DEL CINEMA

SOPAR DE CLOENDA 
DEL CENTENARI

CURS DE CUINA

+ INFO:
a/e. aulacastellar@hotmail.com

+ INFO:
Tel. 937 143 292

+ INFO:
Tel. 937 145 738

Associació Apicultors Barcelona

Temes:  A. Treballs apícoles
                B. Flora apícola
Caldrà especificar al dors de l’obra 
el tema, títol i dades autor. Màxim 3 
fotografies per participant i tema, en 
color. S’accepten totes les tècniques 
fotogràfiques, a excepció de collages i 
muntatges. Admissió d‘obres: fins al 16 
de novembre, per correu, a la bústia de 
l’ASAB, a Tenda de Fotos CM62, Image 
Solutions, Vila Hosta i Fotoprix.

8è CONCURS DE 
FOTOGRAFIA

+ INFO:
Tel. 609 967 439 (Samuel Ramal),
asapibar@gmail.com

Associació Pas de Ball

Dia: dissabte 12 de novembre
Horari: de 22.30 a 01 h
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

L’Associació Agrupació de ball de 
saló de Castellar del Vallès Pas de 
Ball organitza una nova Nit de Ball 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà. En 
aquesta ocasió, la formació encar·
regada d’amenitzar la festa amb 
la seva música en viu serà el Grup 
Tempo.

NIT DE BALL

+ INFO:
Tel. 937 146 027

CICLE DIVERSITAT  |  DONES A LA INDÚSTRIA

CIUTADANS  |  ELECCIONS 20-N

Domínguez:“La indústria tèxtil era un sector molt feminitzat”

C’s presenta el seu 
model lingüístic

L’antropòloga social i cultural Vírginia Domínguez va 
oferir divendres passat la xerrada Dones treballadores a 
la indústria tèxtil de Sabadell, una conferència emmar·
cada dins el cicle Diversitat sexu@l i de gènere, orga·
nitzat per l’Altraveu, l’Associació de Dones Hipàtia i 
l’Associació Reacciona! “Amb el franquisme, s’impul-
sa el model de dona mestressa però les ciutats tèx-

L’agrupació local de Ciutadans va 
instal·lar dissabte una carpa in·
formativa davant del mercat mu·
nicipal per explicar la seva pro·
posta lingüística per a les escoles 
públiques. El portaveu de C’s a 
Castellar, Josep Rosales, ha expli·
cat que és el model que “apliquen  
Mas i Montilla en els seus fills a 
escoles privades”. || REdAccIó

JoSEP GRAELLS
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ETA ha anunciat el “cessament 
definitiu de la seva activitat ar-
mada” després de 43 anys de vi·
olència. Les reaccions a l’anunci 
d’ETA han estat diverses, però la 
majoria de la societat ho qualifica 
com un fet històric i positiu, una 
postura amb la que coincideixen 
els portaveus dels grups polítics 
amb representació al consistori 
de Castellar. L’alcalde de la vila, Ig·
nasi Giménez, considera que serà 
una de les qüestions importants 
que haurà d’abordar el govern que 
surti de les urnes del 20 de novem·
bre: “L’escenari de negociació 
que s’haurà d’establir és un es-
cenari on l’única solució factible 
és que la banda terrorista ETA 
pugui desaparèixer. Crec que hi 
ha hagut molt treball al darrere 
i vull felicitar a totes les perso-
nes que ha format part del pro-
cés de negociació”. El portaveu 
de CiU, Josep Carreras, creu que 
l’anunci d’ETA és una bona notí·
cia que s’ha de celebrar: “Em pre-

“Pas decisiu” en la fi 
de l’activitat d’ETA 

gunto, però, si era necessari pas-
sar per tot això per arribar aquí. 
Penses en la quantitat de gent que 
ha patit i que ho ha passat mala-
ment”.

De la seva banda, Elisenda Ala·
many, portaveu de l’Altraveu, també 
considera que és un pas decisiu i que 
el repte que cal afrontar és la qüestió 
de les víctimes i reconèixer que s’han 
efectuat seriosos esforços per tancar 
ferides personals i socials: “També 
penso que hi haurà d’haver, per 
part de l’estat espanyol, una vo-
luntat real de desmilitarització 
de tot l’entorn del País Basc i que 
hi hagi respecte i reconeixement 
dels drets democràtics de tots els 
partits polítics”. El portaveu del 
Partit Popular, Antonio Carpio, ha 
manifestat que és un gran pas per a 
la democràcia però que s’ha d’anar 
amb cautela fins que s’aconseguei·
xi la dissolució i desarmament total: 
“Dijous passat va ser un gran pas 
per Espanya. La pena és que ETA 
no hagi fet el pas fa ja uns anys i 
hagi deixat tantes víctimes. Enca-
ra falten molts temes per definir i 
per negociar i tot s’ha de prendre 
amb cautela”. 

POLÍTICA MUNICIPAL  |  REACCIONS A L’ANUNCI D’ETA

tils van tenir una regulació diferent i no es va im-
plantar tan sòlidament aquest model, sinó que van 
permetre el treball a les dones, això sí, el seu sou 
era sempre considerat una ajuda, el central era el 
de l’home”,  va explicar Domínguez. La propera xer·
rada és avui divendres, a les 19.30, a càrrec de Miquel 
Missé, sociòleg i activista trans. || c. d.

  Cristina Domene



CRÒNICA

a sessió plenària del 
mes d’octubre ha estat 
la més resolutiva dels 
últims anys. Cinc qües·

tions es van portar a aprovació i 
totes es van aprovar per unanimi·
tat. Cap discrepància. Cap retret. 
Cap debat. En només 45 minuts es 
van resoldre tots els punts en l’or·
dre del dia, inclosos els suggeri·
ments i les preguntes.

L’única moció presentada per 
l’oposició, en concret per L’Altra·
veu, que tractava sobre mesures 
per prevenir els desnonaments, 
també va obtenir el vistiplau de 
totes les forces representades al 
ple. Val a dir que s’havia tractat 
abans en Junta de Portaveus.

La portaveu de L’Altraveu, 
Elisenda Alamany, va explicar que 
entre 2011 i 2012 es calcula que hi 
haurà al voltant d’unes 45.000 exe·
cucions hipotecàries a Catalunya. 
“Les famílies i persones afectades 
no solament s’enfronten a la pèr-
dua del seu habitatge, sinó també 
a una condemna financera de per 
vida: l’entitat bancària interposa 
una demanda i s’inicia el procés 
d’execució hipotecària que finalit-
za amb la subhasta de l’immoble. 
A Castellar, a hores d’ara també hi 
ha famílies en aquesta situació”, 
va recordar. A més, durant la defen·
sa de la moció, la regidora va con·
demnar certs comportaments –pro·
tegits per la legislació· com que les 
entitats bancàries s’adjudiquin els 
habitatges pel 50% del valor de ta·
xació i continuï reclamant el paga·
ment del deute restant. 

Ple d’unanimitats
Tots els punts del ple d’octubre es van aprovar sense debat, en 45 minuts 

  Cristina Domene

L
El camí a seguir, segons el 

grup municipal, són les dues reso·
lucions que s’han donat a un jut·
jat de Lizarra i a l’Audiència Pro·
vincial de Navarra, que han resolt 
que és suficient la devolució d’una 
propietat per cancel·lar un deute 
contret.

Es van aprovar per unanimi·
tat diferents acords, com instar al 
Govern a aprovar una moratòria 
o paralitzar els desnonaments de 
les famílies que tinguin l’habitatge 
hipotecat com a residència única, 
que l’Oficina Municipal d’Habitat·
ge ofereixi un servei de seguiment 
de la situació global a la vila, sol·
licitar als jutjats de Sabadell una 

estadística amb els processos ju·
dicials que podrien finalitzar amb 
persones al carrer i convocar els 
directors de bancs i caixes del mu·
nicipi per instar·los a fer totes les 
actuacions possibles.

les propostes del govern || Al ple 
es va tractar la sanció de la parada 
del Mercat Municipal Cansalade·
ria Mariazel a la qual es va acordar 
sancionar amb la pèrdua i retirada 
dels drets de concessió per diver·
sos impagaments. Es va concloure, 
a més, retirar de la parada tot el gè·
nere obrant i material.

Al punt 5 de l’ordre del dia es 
va resoldre els membres que for·
maran les comissions de cultu·
ra i de comunicació. Així, tots van 
estar d’acord en què els castella·
rencs Joan Munt, Antoni Cavero i 
Josefina Llauradó seran els repre·
sentats de cultura i Marc Cornet, 
Núria Garcia, Cristina Herranz, 
Mitzi Kòtnik i Josep Oriol Font els 
del Consell de Comunicació de Cas·
tellar del Vallès.

escola de música || Finalment es 
va aprovar la subvenció que el De·
partament d’Ensenyament atorga 
a l’Escola de Música, que enguany 
és de 88.320 euros i la modificació 
del reglament del Consell Sociosa·
nitari, on s’incorporen els objectius 
concrets sobre d’igualtat de gènere 
i la participació d’entitats i perso·
nes usuàries de serveis socials. Al 
ple d’octubre també s’havia d’apro·
var una ordenança sobre estalvi 
d’aigua, però es va ajornar per al 
proper ple a instàncies de Conver·
gència i Unió amb l’objectiu de po·
der·la estudiar detingudament. 

FORMACIÓ  |  CURSOS DE CATALÀ

El Mirador va acollir dimecres ·en la imatge· la prime·
ra de les sessions d’un curs intensiu d’introducció a la 
llengua oral que organitzen el Servei Local de Català i 
les regidories de Nova Ciutadania i Educació, amb la 

JoSEP GRAELLS

Taules electorals per 
al 20-N i menció a ETA

L’alcalde de la vila, Ignasi Giménez, 
va informar que el sorteig de les 
persones que han d’estar a les 
meses electorals de les eleccions 
generals del pròxim 20 de 
novembre ja està fet i que en breu 
els escollits rebran la comunicació. 
D’altra banda, durant una de les 
seves intervencions, Antonio 
Carpio, portaveu del Partit Popular, 
va mencionar el cessament de la 
violència per part d’ETA i va voler 
recordar algunes víctimes  assassi-
nades per la banda terrorista com 
els regidors del PP Francisco Cano 
i José Luís Ruiz Casado o el socia-
lista Ernest Lluch, entre d’altres.

APUNT
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22 persones comencen un curs 
intensiu d’introducció al català

col·laboració de l’Associació Castellar x Colòmbia. Es 
tracta de 10 sessions de 2 hores de durada que realit·
zaran durant cinc setmanes dimarts i dijous un total 
de 22 persones nouvingudes a Castellar del Vallès des 
de procedències tan diverses com Zamora i Andalusia 
o d’altres països com Nicaragua, Pakistan, Rússia, Co·
lòmbia o Bolívia, entre d’altres. Totes elles són persones 
que no entenen ni parlen el català i que volen començar 
a aprendre la llengua catalana.  || REdAccIó
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La Ronda Oest tindrà 
senyalització per als 
conductors de Castellar

  Jordi Rius

La Ronda Oest, una nova via que està 
a punt d’entrar en funcionament i que 
comunica l’autopista C·58 amb les 
carreteres de Terrassa i Matadepe·
ra,  pot ser una bona solució per als 
castellarencs per connectar amb l’au·
topista sense necessitat de passar per 
la Gran Via o l’Eix Macià de Sabadell. 
D’aquesta nova alternativa per con·
nectar amb la C·58 en van parlar l’al·
calde de Castellar, Ignasi Giménez i el 
regidor de Mobilitat, Pepe González, 
amb el  primer Tinent d’Alcalde de 
l’Àrea d’Urbanisme i Espai Públic de 
Sabadell, Joan Manau, en un trobada 
que va tenir lloc divendres passat.

Es va constatar que l’obertura 
de la nova infraestructura està pen·

Hi haurà indicacions a la plaça Espanya i també a la rotonda d’accés a la ronda

dent d’alguns acabats. “Vam coin-
cidir en què cal millorar la senya-
lització a la plaça Espanya perquè 
venint de Castellar es pugui anar 
cap a la ronda Oest”, explica el re·
gidor de Mobilitat. Des d’allà, s’in·
dicaria l’itinerari cap a la C·58 pas·
sant pels semàfors de Can Llong fins 
a connectar amb la rotonda d’enllaç 
amb la Ronda Oest. González apunta 
que la distància respecte a la Ronda 
Oest “és més petita” respecte a al·
tres alternatives i, a més, es tracta 
d’una “via sense semàfors que pot 
admetre una gran intensitat de 
trànsit”. 

A la rotonda d’accés a la Ronda 
Oest també es va acordar col·locar una 
senyalització específica per aquells 
conductors que surtin d’aquesta via 
i vulguin anar a Castellar del Vallès.  

González ha afegit que “mirarem 
que el nom de Castellar aparegui a 
la mateixa ronda”. L’estrena d’aques·
ta infraestructura està a l’espera que 
la Generalitat autoritzi l’entrada en 
funcionament, un fet que podria pro·
duir·se abans de final d’any.

l’estació de plaça espanya || A la 
reunió amb l’Ajuntament de Saba·
dell també es va parlar de la millo·
ra de l’aparcament dels voltants de 
la plaça Espanya, sobretot tenint en 
compte que “serà l’estació de refe-
rència de Castellar mentre no ar-
ribi el tren a la vila”, explica Gon·
zález. Després de les obres que s’hi 
estan fent, la de la plaça Espanya 
serà una estació intermodal amb ser·
vei de trens de rodalies i dels Ferro·
carrils de la Generalitat. 

Premi Cambra per 
a Sabacaucho

L’empresa castellarenca Sabacaucho, 
que elabora tot tipus de peces de caut·
xú i de poliuretà, va rebre la setmana 
passada el Premi Cambra 2011, en la 
categoria d’Indústria, Serveis i Inno·
vació. A la imatge, el gerent de Saba·
caucho, recollint el premi  amb el pre·
sident de la Generalitat, Artur Mas, i 
el de la Cambra de Sabadell, Antoni 
Maria Brunet. A més de Sabacaucho, 
van resultar premiats el Centre Metal·
lúrgic, Nudec, Isofix, Gálvez Saneami·
entos i Pastisseria Bosser Armengol i 
Punto Fa·Mango i la Fundació Bosch 
i Cardellach || REdAccIó  cAmbRA dE SAbAdELL
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En record al Miquel Plana

ona nit Miquel,
Ja sabem que ets dels qui no t’agrada la xerrameca, si no les 
coses clares i ben fetes. Però ens has de deixar escriure’t qua·
tre línies, Miquel, ja que com si no sabràs l’afecte que et tenim. 

Sí, Miquel, tenir·te entre nosaltres ha estat molt important. Hem crescut 
nodrint·nos amb els teus ensenyaments i ens hem alimentat dels teus co·
neixements. Hem anat  junts per camins de vegades planers però també 
rocosos i sempre, sempre, ens has mostrat quin era el més adient per 
aconseguir un objectiu. Ara te’n has anat, però deixies la família unida, 
fruit del teu treball i amor per ells. Un amor format per valors i uns va·
lors formats per coratge i constància. Pots estar orgullós, Miquel, per molt 
lluny que hagis anat seguiràs estant al seu i al nostre costat. Una de les 
coses que primer em vaig fixar de tu, era que sempre somreies. Com que 
era petit, primer pensava que eres molt feliç; i sí que ho eres! Però més 
endavant vaig entendre que aquest somriure no només era felicitat sinó 
també intel·ligència. Una manera explícita d’expressar que en tu podríem 
trobar sempre un ajut, un consell i, de fet, un amic amb sàvies respostes.
Ara fa uns anys, vas voler posar·te al capdavant d’una entitat del poble. 
Avui dia, aquesta entitat és de les més reconegudes i imprescindibles a 
la vila. Aquest treball dut a terme juntament amb altres grans personat·
ges amb qui vas compartir tant, ens ha donat moltes alegries al llarg de 
la nostra vida Miquel. I no només això; gràcies al teu treball pel manteni·
ment d’aquesta gran família, amb el temps n’han sorgit famílies, viatges, 
amistats i tot un ventall d’emocions que haurien sigut només pensaments 
del vent si tu Miquel, no hi hauries estat. Des del més absolut fons del nos·
tre cor volem donar·te les gràcies, Miquel, per haver·nos donat tant de tu. 
Per haver·nos tractat sempre amb bones paraules i rectes judicis. I tin·
gues per segur que seguirem ensenyant els teus coneixements a aquesta 
família que has creat perquè sempre es recordi qui vareu ser les persones 
més importants del Ball de Gitanes i de Castellar del Vallès. Bona nit, Mi·
quel, ara ja tanca els ulls i descansa. I no et preocupis per res; aquí tot es·
tarà bé. Un petó del Ball de Gitanes.

a ser la temporada dels divendres tarda de Forja quan el 
vaig conèixer, cada divendres enfilava Castellar amunt 
amb el carretó per anar a buscar el carregament del set·
manari castellarenc Forja. Ho dic així perquè en principi 

es tractava d’això, de recollir i repartir, semblava simple però d’aquí 
en va resultar un entramat de relacions que encara ara recordo. 
El senyor Miquel estava preparat, amb un somriure a la cara i una 
amabilitat que enlluernava. En realitat ara ho recordo tot més clar, 
com si fos ahir que m’ajudava a carregar paquets al carro mentre ad·
metia que no li convenia, com si fos ahir que fèiem la discutida al peu 
de les escales de cal Calet i rèiem d’alguna novetat. Aquestes estones 
tan simpàtiques feien que tot valgués més la pena.

La bona educació

La setmana passada, l’Aula va 
comptar amb el Doctor en Ciènci·
es Econòmiques per la Universitat 
Autònoma de Barcelona Salvador 
Cardús. Actualment és degà i pro·
fessor titular de la Facultat de Ci·
ències Polítiques i Sociologia de la 
mateixa Universitat.  És una per·
sona molt coneguda pels assistents 
gràcies a les seves col·laboracions 
en diferents mitjans de comunica·
ció. Bona educació no és la reivin·
dicació d’un món nostàlgic, carrin·
cló i una mica tronat sinó l’actuació 
amb eficàcia per aconseguir una so·
cietat més ben educada del que és 
ara. Actualment, Catalunya dispo·
sa de bons mestres i bones escoles.  
Tenim els problemes que tenen a 
tot arreu relacionats amb el tipus 
de societat existent –indisciplina, vi·
olència a les aules, relacions difícils 
entre professors i alumnes i entre 
pares i mestres–. No es fan mala·
ment les coses però avui en dia, fer·
ho bé és més complicat.  La consci·
ència de l’educador sempre se sent 
insatisfeta amb aquella societat que 
vol transformar.  El món no és tan 
fosc com ens el mirem i aquell mes·
tre que ho faci amb ulleres de vidre 
fosc, serà un mal educador.  A Ca·
talunya, fa cinquanta anys, només 
hi havia places escolars (públiques 
i privades), per a la meitat de la 
població de 6 a 12 anys.  Avui, tots 
els nens i nenes tenen l’obligació i 
la possibilitat d’anar a l’escola des 
dels 3 fins els 16 anys.  S’ha de mirar 
de transmetre esperança i optimis·
me als nostres fills ja que, si sempre 
se’ls mostra pessimisme o descon·
tent, amb quin sentiment es mira·
ran el futur? L’educació no s’acon·
segueix amb retòrica ni amb grans 
sermons, allò que de veritat educa 
són les petites rutines, una bona 
organització, llevar·se d’hora, sa·
ludar, donar les gràcies, etc. ja que 
la manera de fer esdevé la manera 
de ser.  Educar és crear, amb au·
toritat, lligams vinculats als pares, 
a l’escola, al municipi i fins i tot al 
país per a millorar la qualitat hu·
mana de les persones. 

  Ball de Gitanes

  Xavi Alavedra

Catalunya sí

El proper any Catalunya viurà desenes 
de milers de desnonaments de gent 
que no podrà pagar l’hipoteca, mentre 
empreses i comerços tanquen deixant 
un futur més que incert a unes classes 
populars i mitjanes a qui costa veure 
un bri d’esperança en el futur. 
L’estat espanyol, un cop més, ha entrat 
en crisi que pagarem els de sempre ·ju·
bilació als 67, retrocessos en sanitat i 
educació pública...· factures que no pa·
guen ni la casa reial ni el ministerio de 
defensa, per cert.
Tampoc han après la lliçó, aquest cop, 
i l’estat continua treballant ·manant el 
PSOE, manant el PP, amb el suport ne·
cessari del PNB i de Duran Lleida· per 
tal que les grans corporacions surtin 
amb beneficis de la crisi. El Banco San·
tander, per exemple, va aconseguir el 
2009 un benefici de 8.943 milions d’eu·
ros, els millors resultats de la seva his·
tòria. Les nostres caixes, i els nostres 
estalvis, han anat a parar a mans de 
l’estat.
Som a tres jugades de que, com a país, 
ens facin escac i mat.
La història, però, ens mostra el camí de 
l’esperança: cada cop que l’estat espa·
nyol ha entrat en crisi, ha perdut part 
de les seves colònies. I ara ens toca a 
nosaltres.
El proper 20N hem d’enviar a Madrid 
una gran representació independen·
tista. Catalunya sí!

dimecres 26 · 17 h
Nou espai gastronòmic
http://bit.ly/sSojmK

dimecres 26 · 15.25h
Què hi ha al fons de l’armari?
http://bit.ly/ufRoHo

dimecres 26 · 15.35h
Fuensanta López, número 20 de PxC a les llistes 
del Congrés per Barcelona
http://bit.ly/uz4hlL

dimecres 26 · 11.30
Unanimitat al ple
http://bit.ly/uwkAbc

dimecres 26 · 10.45h
Mestre en ‘inventòries’ 
http://bit.ly/vuedux

dimarts 25 · 21 h
Malícies al detall
http://bit.ly/ttXmmQ

Informació al minut a:
twitter.com/lactual

Pacte fiscal:
comenceu a 
veure-ho clar?

Nota social

No conec ningú prou curt com per 
pensar que les retallades pressupos·
tàries del Govern de la Generalitat 
formen part d’un pla premeditat per 
desballestar l’estat del benestar. Pen·
sar que aquest és un plat de gust per 
a l’executiu del nostre país és directa·
ment un insult a la intel·ligència o una 
mostra de sectarisme malaltís.
Venim d’on venim i som on som. Des·
prés d’uns anys de despesa pública de·

senfrenada, ara ens trobem en una 
situació de crisi econòmica a nivell 
mundial que ha obligat a fer retocs 
pressupostaris a tots els governs del 
món civilitzat. Són temps difícils, i 
com que la sortida encara sembla 
lluny, potser que anem adaptant·nos 
a una situació nova, i que a gairebé 
tots ens està obligant a fer canvis en 
la nostra vida quotidiana.
Però potser les retallades pressu·
postàries del Govern acabaran te·
nint un vessant positiu.
Potser algú s’adonarà que no es 
pot anar construint línies de tren 
d’alta velocitat amb una mitjana 
de 9 passatgers al dia mentre els 
serveis de rodalia de casa nostra 
cauen a trossos. O fent aeroports 
sense vols · o sense ni tan sols per·
mís de vol. Potser algú veurà que 
el que no és solidari és que, mentre 
a Castellar hem de tancar el CAP 
a la nit, a Andalusia, la sanitat pú·
blica segueix pagant fins i tot les 
operacions de canvi de sexe... 
Els catalans hem estat sempre un 
poble solidari, però ara no podem 
evitar veure que aquesta solida·
ritat l’estem pagant massa cara. 
Penso en els ciutadans del nostre 
país que estan patint les retallades 
en els serveis sanitaris mentre al·
tres comunitats segueixen tirant de 
veta, i la paraula que em ve al cap 
no és precisament solidaritat...
Aquesta situació no distingeix entre 
sensibilitats polítiques ni nacionals. 
Des dels sobiranistes més radicals 
fins aquells que – legítimament · 
viuen a casa nostra sense ni tan sols 
sentir·se catalans, tots patim les con·
seqüències d’aquesta precarietat en 
la sanitat, l’ensenyament o les infraes·
tructures a que ens ha portat l’esca·
nyament econòmic provocat per l’ac·
tual sistema de finançament. 
De fet, a Euskadi, el concert econò·
mic no és patrimoni dels partits na·
cionalistes bascos. Allà PP i PSOE 
ni tan sols se’n qüestionen l’existèn·
cia. Doncs per què les franquícies 
de populars i socialistes a Catalunya 
no pensen el mateix? Podem adme·
tre que hi hagi una minoria amb ten·
dències masoquistes a qui  aquesta 
situació ja els sembli bé, però això 
no ens hauria d’aturar a l’hora de 
reivindicar el que és objectivament 
just. Perquè el pacte fiscal en la 
línia del concert econòmic no té res 

a veure amb sentir·se més o menys 
català, sinó amb voler que les coses 
a casa nostra puguin funcionar mi·
llor. ––Sí? Doncs la propera vegada 
que patim una avaria al servei de ro·
dalies, que hàgim de pagar perquè la 
canalla pugui estudiar anglès, o que 
haguem de fer uns quants quilòme·
tres en plena nit per poder trobar 
un servei d’urgències obert, potser 
que ens preguntem què podem fer 
per canviar·ho. 

Des del CAC volem felicitar als pares 
Mònica i David pel naixement de la 
seva filla Júlia Jaen López el dilluns 

  Rafa Homet - ERC

  Francesc Porras

  Victòria Martí - Aula Ext.Universitària

  CAV

17 d’octubre amb un bon pes de 3.3 
quilos. La Júlia és l’última en arri·
bar a una de les famílies amb major 
vinculació amb la història de l’atle·
tisme del CAC els darrers 25 anys i 
l’alegria i la felicitació s’estén a avis 
i oncles. Benvinguda, Júlia.



PEPE GONZÁLEZ 
Regidor de Mobilitat: 
“mirarem que la indicació 
cap a castellar aparegui ja 
a la mateixa Ronda oest”

RUBÉN JIMÉNEZ
Tècnic del Futbol Sala 
Castellar: “L’important 
és jugar bé i els resultats 
acabaran per arribar”

XAVIER ANDREVÍ 
Mestre pastisser: 
“El panellet de pinyons 
suposa el 80% de les ven-
des per Tots Sants”

HAN DIT . . .

magineu·vos que tot el que 
sentim, llegim i després co·
mentem estigués orques·
trat des de la cuina de les 

altes esferes. Doncs bé, corre una 
llegenda que explica que algú va 
escollir un col·lectiu determinat 
que suposava un cost econòmic 
molt gran per a tots. 
Més tard va entrar en escena el 
poli dolent. Un càrrec polític ele·
git a dit per alliçonar la parròquia 
i recordar què podíem estalviar·
nos si moderàvem les despeses 
d’aquell col·lectiu. No estava sol. 
Veus autoritzades avalaven les 
seves tesis amb articles i tertú·
lies que, a base de repetir argu·
ments, van ocupar les converses 
de carrer. Era un debat de tots, 
precuinat això sí entre polítics i 
responsables de mitjans de co·
municació al voltant de genero·
sos àpats a càrrec del contribu·
ent.  Segons la mateixa llegenda, 
es van fer públiques les dades de 
la despesa del col·lectiu compa·
rant·les amb d’altres partides, tot 
per donar la sensació que estàvem 
davant d’un grup de privilegiats 
que calia frenar. Es van ressaltar 
les males praxis d’algunes ovelles 
negres del col·lectiu i les històries 
més turbulentes per deixar clar 
que tot el grup estava podrit. 

  Caps de turc. || JoAn mundET

Política ficció

Un municipi viu i actiu

Els 26.000 milions 
d’euros de

Carme Chacón

 Dani Pérez

 Grup Municipal CiU

a participació ciutadana la 
podem entendre com un meca·
nisme d’implicació dels ciuta·
dans i ciutadanes a la vida pú·

blica i política dels municipis on viuen. 
El nostre municipi és un exemple de que 
la participació ciutadana, més que un re·
curs, és un agent implicat en desenvolupa·
ment de les polítiques públiques que adop·
ta l’administració.
Entitats, òrgans de participació, comissi·
ons, són alguns exemples de participació 
ciutadana en l’àmbit municipal.
Un cop iniciada aquesta legislatura es co·
mencen a convocar els diferents consells 
participatius (Cooperació, Comunicació, 
Cultura,...) on els ciutadans i ciutadanes 
podran exposar els seus dubtes i fer les 
seves propostes per tal de participar de la 
vida política i pública del municipi. Òrgans 
que incidiran  en les polítiques que es du·
guin a terme per part de l’administració.
Per altra banda, al nostre municipi comp·
tem amb 136 entitats i associacions regis·
trades, que treballen en àmbits que van des 
de la promoció de l’esport, l’ensenyament, 
la integració de persones nouvingudes, el 

arme Chacón, la candidata del 
PSC, s’ha permès la llibertat 
d’assegurar que compta amb 
un programa que aportarà re·

cursos suficients per garantir l’educació i 
la sanitat públiques.
Un programa que faria bé en detallar pú·
blicament si és que té la intenció de ser mí·
nimament creïble. Perquè de credibilitat, 
la ministra en té ben poca. No en pot tenir 
qui, al capdavant de Defensa, té un dèficit 
de 26.000 milions d’euros en modernitza·
ció d’armament. El desgavell al que ha ar·
ribat el Ministeri és tal que, per pagar els 
seus deutes, només un augment dràstic del 
pressupost militar podria posar ordre a les 

Després es va fer un descans 
per no descobrir el pastís i sant 
tornem·hi. Aprofitant una dada 
negativa, com l’atur o la xifra 
de desnonaments, es va re·
cordar la situació privilegiada 
d’aquell col·lectiu que vivia molt 
per sobre de la resta. Quan es 
van retallar les pagues extres 
d’aquell col·lectiu, la parròquia, 
exaltada com al circ romà, va 
bramar satisfeta.

El col·lectiu criminalitzat va 
voler protestar però ja no hi era 
a temps. La resta l’havia con·
demnat. O què es pensaven? Que 
seguirien gaudint dels seus pri·
vilegis amb la que estava caient? 
La reacció de la massa era l’aval 
de les mesures en contra i l’es·
talvi aconseguit va acabar vagi 
vostè a saber on. Èxit de l’ope·
ració i a celebrar·ho, que tal dia 
farà un any.  Afortunadament, 

col·leccionisme, els serveis a col·lectius es·
pecífics (discapacitats, malalts mentals, in·
fants, joves, dona), fins a col·lectius d’em·
presaris, comerciants, entre molts altres.
És per aquest motiu que mereix un reconei·
xement especial a tot el conjunt d’entitats, 
col·lectius, grups, que fomenten l’associa·
cionisme i la participació dels ciutadans a 
la vida pública i política per la seva impli·
cació i dedicació en fer una vila més ama·
ble i activa.
En aquests moments, on els recursos de 
les administracions per tirar endavant pro·
postes i activitats son escassos, és impres·
cindible  la tasca que estan realitzant els 
ciutadans i ciutadanes mitjançant aquests 
col·lectius per tal d’oferir en moltes ocasi·
ons serveis i recursos a la resta del muni·
cipi, i per participar enriquint l’activitat i 
la vida del municipi.
I és que sense tot aquest conjunt d’associ·
acions i persones no podríem gaudir d’acti·
vitats al nostre municipi com ara La Festa 
Major, la cavalcada de reis, la setmana del 
pallasso, la rua de carnestoltes entre mol·
tes altres.
En aquests últims mesos s’han constituït 
un total de 6 associacions a qui dono l’en·
horabona per la seva iniciativa i encoratjo 
en aquesta nova aventura que de ben segur 
serà molt profitosa per tothom.
Gràcies a totes les persones, entitats, 
associacions, grups, col·lectius, que feu 

finances militars. Carme Chacón haurà d’ex·
plicar quines són les partides dels pressupos·
tos generals que disminuiran per engrossir la 
despesa del ministeri de Defensa.
A aquests 26.000 milions en compra d’arma·
ment, tancs i fragates, cal afegir el seu man·
teniment, 400 milions d’euros a l’any pel cap 
baix. El cost del discutible Plan E només va 
arribar als 55.000 milions.
Després de 7 anys de govern socialista, no hi 
ha excusa per arribar a una situació d’aques·
ta mena. La responsabilitat de la compra pot 
haver estat de l’executiu popular però és res·
ponsabilitat de Carme Chacón i del seu ante·
cessor José Antonio Alonso haver redreçat una 
depesa militar que esdevé indecent en l’actu·
al situació de crisi econòmica. Mentre el go·
vern Zapatero carregava la despesa de la seva 
mala gestió a les comunitats autònomes, com 
en el cas de la Llei de la Dependència, o tanca·
va els ulls davant de la imminència d’una una 
crisi econòmica severa, Defensa gastava a crè·
dit molt més del que raonadament es podria 
concebre. Una despesa a la que s’han d’afegir 
15.000 milions d’euros en crèdits sense interes·
sos per a les indústries armamentístiques.
Aquesta és la motxilla de marca amb què 
Carme Chacón es presenta a les eleccions a 
casa nostra. Cortines de fum i mala gestió són 
les credencials de la cara visible del socialisme 
blackberry català. Els electors catalans merei·
xen una mica més de respecte; són els que pa·
guen la festa d’aquest desgavell de gestió.

no és més que una llegenda. Una 
pura invenció. Política ficció im·
pensable en la nostra democrà·
cia. Ningú pensa per nosaltres, 
ni assenyala col·lectius, faltaria 
més. Podem protestar al carrer 
i expressar·nos a les urnes, i ja 
vindran temps millors. Que com 
deia aquell, una mala tarda la 
pot tenir qualsevol.

*Periodista

Quan es van retallar les 
pagues extres d’aquell 
col·lectiu, la parròquia 
va bramar satisfeta

  Àlex Sancho*

PLAÇA MAJORI

possible que Castellar sigui un muni·
cipi viu i actiu.

* Regidor de Participació
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EL TAULER

SERVEI DE
SALA D’ESTUDI 

Del 24 d’octubre al 25 de febrer 
(tancat festius, del 5 al 10 de de-
sembre i del 23 de desembre al 
8 de gener)

Biblioteca Antoni Tort
(c. de Sala boadella, 6)

L’horari del servei serà el següent:
de dilluns a divendres,
de 21 a 00 h.
dissabtes, de 17 a 21 h.

+ INFO:
Biblioteca Antoni Tort
Tel. 937 144 735

+ INFO:
Tel. 937 143 043,
de dl. a dj. d’11 a 13 h

Aquest mes d’octubre s’ha pre-
sentat el programa “voluntariat 
per la llengua” als alumnes dels 
cursos de català 2011-2012, amb 
l’objectiu de captar nous volun-
taris per al programa.

Tu també pots formar-ne part! 
només has d’omplir una fitxa 
d’inscripció que trobaràs al Ser-
vei Local de català (carrer de 
l’Església, s/n), o al web www.
vxl.cat

VOLUNTARIAT
PER LA LLENGUA

HORARI
CEMENTIRI
TOTS SANTS 

Diumenge 30
i dilluns 31 d’octubre,
i dimarts 1 de novembre,
el cementiri obrirà les seves
portes de 9 a 18 hores.
 
A partir del 2 de novembre
s’instaurarà l’horari habitual 
d’hivern: fins al 31 de març,
romandrà obert de dilluns a
dissabtes de 9 a 18 hores i
diumenges i festius de 9 a 14 hores.

+ INFO:
Telèfon de comandes, 937 751 887

El camí del Riu

Las Personas 
Primero

  L’Altraveu

  Partit Popular de Castellar

ent el camí del riu des 
de Can Barba fins al 
Molí d’en Busquets 
podem observar que 

en diversos trams no hi ha ponts 
per poder travessar el riu a peu. 
Això és degut a que des dels  ai·
guats de l’any passat els ponts de 
fusta que travessen el riu Ripoll 
han estat destruïts per la força 
de l’aigua. Un dels ponts, el que 
està prop del gual d’en Boà, ha 
estat arreglat per algú perquè de 
manera precària es pugui seguir 
travessant anant a peu, però des 

l pasado martes, en el 
pleno del Ayuntamiento 
de Castellar, se presentó 
una moción a favor de es·

tablecer una serie de medidas de 
prevención de los desahucios que 
afecten a familias de nuestro muni·
cipio.  Como venimos reiterando, el 
PP de Castellar velará siempre por 
la protección de todos aquellos con·
ciudadanos  que se encuentren en 
dificultades, y no hace falta decir 
que ver peligrar tu propia vivienda 
es uno de los casos más extremos. 
Consecuentemente, este grupo mu·

F

E

del mateix gual d’en Boà no hi 
ha cap tipus de passera per tra·
vessar i en el gual del Molí d’en 
Busquets el pont de fusta que hi 
havia va quedar arrasat per l’ai·
gua i ara esta abandonat i quasi 
soterrat per la vegetació.
Amb aquestes circumstàncies, 
fer el camí del riu caminant és 
gairebé impossible. Ni tan sols 
en època de poques pluges com 
ara es poden travessar els guals 
sense mullar·se. El camí per 
tant només es pot fer amb bi·
cicleta i o vehicle a motor. Des 

nicipal se sumó a la iniciativa pre·
sentada.
Es el momento de buscar solucio·
nes para estos casos, y desde este 
momento vamos a poner todo nues·
tro empeño en ello. No es momento 
de buscar culpables a la situación 
sino de encontrar la fórmulas más 
factibles para todos que permitan 
superar esta grave problemática. 
Pese a ello, debemos hacer una pe·
queña reflexión: la burbuja inmo·
biliaria no estalló de repente, sino 
que venía anunciándose desde 
hacía algún tiempo. Pese a todo, 

del nostre grup municipal em 
defensat sempre la regeneració 
de la zona i la promoció i ade·
quació del nostre rodal i espe·
cialment del camí del riu, camí 
molt transitat per castellarencs, 
de gran bellesa paisatgística en 
alguns trams. 
Sabem que en l’estat de l’eco·
nomia municipal no es poden 
fer grans despeses, però creiem 
que tornar a habilitar els ponts 
de fusta no ha de costar tant. 
En aquest sentit, a més creiem 
que es pot intentar optimitzar 

quien debiera haber tomado alguna 
iniciativa de prevención se quedó 
muy quieto, dejando pasar el tiem·
po hasta que todo se vino abajo.
En el momento de fomentar algu·
na política social que aliviase el su·
frimiento de las familias que pue·
den perder su vivienda, al no haber 
recursos todo se queda en buenas 
palabras. Peor aún, quienes están 
más cerca de la gente, como son los 
Ayuntamientos, estos se ven atena·
zados en su actuación por la falta 
de recursos que la política general 
nos ha abocado.

esforços i que tallers de forma·
ció que existeixen a la vila, com 
per exemple el taller de soldadu·
ra potser hi podria col·laborar. 
Quan falten recursos és qüestió 
de posar·hi idees i imaginació i 
no quedar·se en la inacció i en la 
deixadesa dels darrers mesos. 
En el darrer Ple municipal, L’Al·
traveu ha demanat que s’arre·
glin les passeres dels guals del 
camí del riu, especialment en els 
trams del Molí d’en Busquets i 
del gual d’en Boà. Esperem que 
no quedi en l’oblit.  

No hemos tenido bastante con 
cinco millones de desempleados y 
una situación descontrolada en la 
economía del país, que ahora tam·
bién hemos de atender a un buen 
número de personas que pueden 
ver peligrar nada menos que su 
bien más preciado: su casa. Ha lle·
gado la hora de romper con ciertas 
políticas que ahora se han demos·
trado como inútiles para tomar·
nos las cosas en serio y atender 
primero a quien más lo necesita, 
que son las personas. El resto es 
música celestial.  
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 Jugadors d’Athlètic 04 i Futbol Sala Castellar celebren els seus gols al pavelló Joaquim Blume. || J.GRAELLS

El Castellar B de bitlles 
passa dels 300 punts

Els equips del club bitlles castellar es 
van desplaçar aquest cap de setmana 
per jugar contra el Termites de Llefià 
de badalona i el Terra Roja de breda.

El castellar A va guanyar per 20 punts 
(320-340) la primera partida i va per-
dre en la segona (335-297). El segon 
equip va fer dues grans partides, su-
perant els 300 punts a les dues (301-
315 i 313-367). La setmana que ve hi 
ha descans de la lliga.

Nova derrota del sènior del 
HC Castellar

La temporada no ha començat 
gaire bé per al sènior de l’Ho-
quei club castellar. L’equip cas-
tellarenc va caure a casa per 3 

a 6 contra el Sitges, en la terce-
ra derrota de la temporada. El 
castellar només ha guanyat un 
partit (2 a 3 a la pista del Palau) 
de manera que ocupa, amb tres 
punts, la zona baixa de Segona 
catalana.

Temporada en marxa. Athlètic 04 i Futbol Sala 
Castellar ja guanyen a casa i prometen un any 
sense excessives angúnies. Els dos conjunts van 
haver de superar una prova de foc aquest cap 
de setmana en els dos enfrontaments ·un dar·
rere l’altre· que van haver de disputar al pavelló 
Joaquim Blume: Athlètic 04 i FS Castellar van 
remuntar un 0 a 3 en contra i van acabar gua·
nyant. Els de Ferran Marta per 7·4 al Can Pa·
rellada i els de Rubén Jiménez per 4·3 al Santa 
Perpètua. Tres punts que els reafirmen a la 
zona mitja de les seves categories, Preferent 
Catalana i Primera Catalana respectivament.

El Futbol Sala Castellar està superant 
la baixa fins al 2012 del porter Rubén Vidigal. 
Aquest dissabte va posar·se sota pals  Adri An·
túnez, fitxat a la pretemporada, i el club està 
buscant al mercat un segon porter. “Preferim 
donar més temps al Rubén perquè es recu-
peri amb més calma, ja que no creiem que 
el tinguem abans de Nadal”, comenta el tèc·
nic Rubén Jiménez, que dissabte contra l’Sport 
Sala Santa Perpètua (4·3) va poder ensenyar al 
públic del Joaquim Blume la filosofia de joc del 
seu sènior A. “És important haver guanyat 
per tal com es va produir. Vam tenir una pos-
sessió d’entre un 70 i un 80% i la victòria re-
afirma el missatge i que l’equip cregui que 
aquest és el camí per fer una bona tempora-
da”. Els castellarencs no van renunciar al seu 
joc amb un 0 a 3 en contra. Marc Bros ence·
taria el marcador pels locals un segon abans 
del descans i a la segona part un gol de Rubén 
Miranda i dos d’Ivan Sequera establirien la re·
muntada.

A l’Athlètic li van anar una mica millor 
les coses, si més no, no va patir tant després 
els tres gols inicials del Can Parellada. Padrós, 
Fidel, Moya, Godoy i Borrego es van repartir els 
gols de la remuntada i, quan els contraris juga·
ven amb el porter jugador, Alberto de Roa des 
de la seva porteria va fer els dos darrers gols 
locals (7·4). “Aquesta setmana anàvem justos 
de jugadors. David Franco i Ramon Galera no 
han pogut jugar. Són dos golejadors que en 
condicions normals ajuden molt a l’equip”, 
explica Ferran Marta.

L’Athlètic ja porta la temporada més avan·
çada que la resta d’equips de futbol sala de Cas·
tellar. Els groc·i·negres han disputat quatre jor·
nades de lliga i són desens a la taula. Aquest 

Futbol Sala 
i Athlètic 04 
ja rutllen

cap de setmana s’ha suspès el par·
tit que havien de jugar a la pista 
del Castellbell.

mirar cap amunt || “Si ens respec-
ten les lesions hem d’estar dels 
cinc primers de Preferent”, diu 
Ferran Marta. L’Athlètic 04 ja s’ha 
refet de les dues primeres derro·
tes seguides a l’inici de lliga. Està 
començant a recuperar lesionats, 
aquesta setmana ha incorporat el 
jugador Víctor, que ja havia jugat 
amb l’Athlètic fa dues temporades, 
i les perspectives són bones per als 
propers partits.

Els dos equips guanyen els seus partits a casa contra 
Santa Perpètua (4-3) i Can Parellada (7-4) respectivament

  Jordi Mas

Després de dues jornades de lliga, l’únic 
equip que ha aconseguit la victòria al grup 
4 de la Segona Catalana ha estat el filial del 
Futbol Sala Castellar. Aquesta setmana els 
castellarencs es van imposar per 4-1 al CN 
Caldes en un partit disputat al pavelló Joaquim 
Blume. German per partida doble, Serra i 
Joaquín i Marc Quesada van ser els autors dels 
gols del Castellar. També corresponent a la 

segona jornada de lliga, l’Almendra ha tornat 
a perdre, aquesta vegada per 6 a 4 a la pista 
del Berga i acumula dues derrotes a la lliga. 
L’Athlètic 04 no va jugar el seu partit contra 
la Floresta i tampoc ha guanyat encara. A la 
primera jornada de lliga ni Athlètic 04 B ni 
Almendra van ser capaços de guanyar, mentre 
que el FS Castellar B no va jugar el seu partit. 
Aquests tres equips comparteixen grup a la 
Segona Catalana i properament començaran 
els primers duels directes. D’aquí una 
setmana, el 6 de novembre, hi haurà el primer 
derbi entre FS Castellar B i Atlètic Almendra. 
La resta s’enfrontaments seran al desembre 
(Athlètic-FS) i al gener (el duel entre atlètics). 
Diumenge (11.45h) l’Almendra jugarà a casa 
contra el Nàstic Ullastrell. || TEXT: J. mAS

Només el FS Castellar B 
ha aconseguit guanyar a 
Segona Catalana

SEGONA CATALANA

Ferran Marta: “Si ens
respecten les lesions
hem d’estar entre els 
cinc primers”

També és el cas del Futbol 
Sala Castellar. El triomf de dissab·
te ha injectat confiança a l’equip, 
que no pensa renunciar al seu 
estil ni aquest cap de setmana a 
casa contra el líder. “L’important 
és jugar bé i els resultats aca-
ben arribant tard o d’hora. No-
saltres seguirem igual i anirem 
a jugar contra l’Olímpic la Flo-
resta amb la voluntat de tenir la 
pilota i tancar-los a la seva àrea”. 
El primer classificat de la catego·
ria ha golejat sense pietat i ha mar·
cat 22 gols en només dues jornades 
de lliga. 

Rubén Jiménez: 
“A l’últim partit vam 
tenir entre un 70 i un 
80% de possessió”
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noTA dE condoL

Miquel Plana Viusa

mestre del ball de Gitanes i de l’Esbart dansaire 
i membre del Setmanari Forja i dels Amics de les Arenes 

va morir el passat 22 d’octubre, als 79 anys

El consistori, en nom de tot el municipi, expressa el seu condol
i s’uneix al dolor de la seva família. 

castellar del vallès, octubre de 2011

ATLETISME  |  CAMPIONATS DEL VALLÈS

A les pistes de Can Rosés de Rubí 
es va disputar aquest diumenge  
la primera part dels Campionats 
del Vallès. El Club Atlètic Caste·
llar, amb una nombrosa represen·
tació, va obtenir bons resultats on 
cal destacar les victòries d’Anna 
Olivé i Xavi Planas.

Anna Olivé, amb una cursa 
molt regulada, va assolir la meda·
lla d’or de la prova dels 800 me·
tres amb un temps de dos minuts 
31 segons i 1 dècima. Planas, per la 
seva banda, va vèncer la prova dels 
5.000 metres amb total autoritat. 
El corredor del CAC va invertir 15 
minuts, 35 segons i 5 dècimes en 
superar la prova i creuar la línia 
de meta en solitari. A la mateixa 
prova, Planas va estar acompanyat 
pels seus companys castellarencs 
Lluís Garcia,  Josep Surroca i Feliu 
Coronado. 

El tercer podi del CAC va 
aparèixer amb Aitor Villar, que 
va fer una gran marca en el salt 
d’alçada d’1 metre i 80 centíme·
tres i va ser la medalla de plata 
dels campionats comarcals. Dar·
rere seu, en quarta i cinquena po·
sició, van quedar Guillem Arderius 
i Marc Gómez, aquest últim asso·
lint marca personal.

També la castellarenca Ale·
xandra Bayo va destacar a la seva 

Anna Olivé i Xavi Planas 
són campions del Vallès

 Anna Olivé va aconseguir la victòria als 800 metres. || cLub ATLÈTIc cASTELLAR

La castellarenca del CAC va aconseguir la medalla d’or als 800 metres 
mentre que Planas va dominar amb autoritat la cursa dels 5.000 metres

  Redacció

La UE Castellar B segueix en ratxa i ja porta quatre victòries seguides 
amb la d’aquest cap de setmana. Els nois de Jordi Garcia van golejar 
l’Herradura Colòmbia per 6 a 0 amb tres gols de Carlos Rosa, dos de 
David Pérez i un Xavi Furriol. 

JoSEP GRAELLS

El segon equip continua imparable

FUTBOL  |  TERCERA CATALANA

David Charcos sentencia la UE Castellar

L’exjugador de l’Espanyol i Tene·
rife David Charcos, ara a les files 
del Granollers, va establir l’únic 
gol en el partit entre el conjunt 
del Vallès Oriental i la Unió Es·

portiva Castellar (1·0). En els úl·
tims 20 minuts, després del gol, 
els homes de Quico Díaz van se·
guir buscant la porteria local però 
sense encert. 

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

Joan Moreno guanya a Mollerussa

El flamant sots·campió d’Espa·
nya de 10.000 metres del CAC, 
Joan Moreno, va imposar·se  
aquest diumenge a la mitja ma·
rató de Mollerussa amb un re·

gistre de 1h25’57’’, que alhora és 
el rècord castellarenc de la catego·
ria. Moreno va guanyar una prova 
amb més de 500 participants a la 
categoria veterans. 

ATLETISME  |  MITJA MARATÓ DE MOLLERUSSA
especialitat i va quedar segona en 
salt de perxa amb 3 metres  i 20 
centímetres. Marta Bayo (2.30), 
Marta Gibert (2.10) i Andrea Ber·
tran (2.10) també van prendre part 
a la prova. Els podis individuals del 
Club Atlètic Castellar els va com·
pletar David López, amb un tercer 

lloc als 800 metres, seguit de Dani 
Garcia.

El darrer podi del CAC va 
arribar a la prova dels 4x100 re·
lleus amb una gran marca de Dani 
Gómez, Marc Gómez, Marçal Be·
nedicto i Aitor Villar, que van que·
dar subcampions del Vallès. 
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MOTOR  |  MUNDIAL DE MOTOCICLISME

Rivals a la pista, però per sobre 
de tot, companys de professió. “A 
vegades s’oblida com de perillós 
és aquest esport”, deia Dani Pe·
drosa en una de les primeres de·
claracions després de l’accident 
que havia costat la vida a Marco 
Simoncelli a la segona volta del 
Gran Premi de Malàisia de Mo·
tociclisme. Tota la comunitat mo·
tociclística va quedar commogu·
da per la pèrdua del pilot italià 
de 24 anys. 

Pedrosa també va tenir pa·
raules per Marco Simoncelli al 
seu bloc d’internet. En una nota 
breu titulada ‘Una gran pèrdua’, 
el pilot castellarenc escriu: “Des 
d’aquestes línies m’agrada tras-
lladar a tota la família i amics 
de Marco Simoncelli el meu sin-
cer condol. El que va passar va 
ser un cop mot dur per a tota la 
família del motociclisme. Quan 
passen accidents així la resta de 
coses perden sentit. Tant el meu 

Recordant Simoncelli

  Marco Simoncelli  en una imatge d’arxiu. || cEdIdA

Diumenge a les nou del matí comença la tercera Cronoescalada al 
Puig de la Creu, que organitza el Club Ciclista Castellar · Bike Tolrà. 
La prova consta d’un recorregut de 3,7 quilòmetres entre l’inici de la 
pista de Canyelles i l’Alzina Balladora. 

cEdIdA

Torna la cronoescalada al Puig de la Creu

CICLISME  |  CRONOESCALADA

El Bike Tolrà deixa provar les noves 29’’

El Bike Tolrà, a la seu del club al 
carrer Portugal, posa a disposi·
ció de tots els usuaris una bici·
cleta amb rodes de 29 polzades, 
que tenen un diàmetre superior 

a la normal. Aquesta roda, que han 
aparegut últimament en el mer·
cat de la bicicleta dóna més esta·
bilitat i millora la velocitat del ci·
clista. 

CICLISME  |  NOVETATS

equip com jo volem enviar tot 
el nostre suport a la família i a 
tota la gent que l’estimava”.

Com que la classificació al 
GP de Malàisia ha quedat anul·
lada, Pedrosa segueix a quatre 

punts per sota d’Andrea Dovizi·
oso a la classificació del MotoGP. 
Així doncs, el pilot de Castellar 
del Vallès es jugarà entrar al podi 
final de la categoria d’aquí dues 
setmanes a València. 

TAEKWONDO  |  EUROPEU JÚNIOR TENNIS  |  TORNEIG PENYA ARLEQUINADA BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

Kenneth González passa dues 
rondes a l’Europeu de taekwondo

L’equip B de veterans guanya el 
Terrassa amb comoditat (4-1)

El CB Castellar encaixa la primera 
derrota a casa contra el Quart

Kenneth González supera dos rivals a l’Europeu júnior ce·
lebrat a Xipre. El taekwondista castellarenc va caure en 
tercera ronda contra el representant rus, que s’acabaria 
proclamant campió d’Europa. González ha assolit la me·
dalla d’or aquesta setmana al Trofeu Generalitat. 

L’equip B de veterans va jugar contra el CT Terrassa a les 
instal·lacions del carrer Sant Feliu amb un resultat de 4 a 1 
favorable als jugadors castellarencs. A l’Interclub Dames, 
les veteranes del Castellar també van guanyar, en aquest 
cas per 3 a 2 al Vilafranca.

Primera derrota a casa del CB Castellar per 71 a 81 contra 
el Quart. L’equip castellarenc va anar durant gairebé tot el 
partit per darrere en el marcador. Ni els quatre triples d’Ori·
ol Parcerisa ni les dobles figures de Selver Dzigal ·14 punts i 
12 rebots· van poder evitar la derrota castellarenca. .

Dani Pedrosa recorda Marco Simoncelli després de l’accident del pilot italià 
que li va costar la vida el passat diumenge al GP de Malàisia

  Jordi Mas
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Sabadell nord - oAR vic 1 - 2
Sabadell - Puigreig 3 - 1
canovelles - Sabadellenca 0 - 0
vilanova - Parets 1 - 1
marganell - Tona 2 - 2
Sallent - Taradell 2 - 1
Gironella - Sant vicenç Torelló 2 - 0
Sant Quirze - Palau 2 - 2
Granollers - UE Castellar 1 - 0

SEGONA CATALANA · Grup Iv Jornada 7

Sallent
Gironella
Sabadellenca
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Sant Quirze
Tona
oAR vic
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

montgat - Figueres 84 - 86
Aqua - vic 56 - 54
minguella - Sant cugat 64 - 72
blanes - Sant Josep 60 - 77
Santa coloma - Sant Adrià 82 - 62
masnou - Argentona 77 - 75
mataró - Salt 71 - 60
CB Castellar - Quart 71 - 81

COPA CATALUNYA · Grup I Jornada 6

Sant Josep
Santa coloma
Sant cugat
Platges mataró
Quart
Salt
Aqua
universitat vic
El masnou
Argentona
Figueres
CB Castellar 
Sant Adrià
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minguella
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CLASSIFICACIÓ PJ PG PP
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BÀSQUET AGENDA
DEL 28 AL 31 D’OCTUBRE DE 2011

FUTBOL (uE castellar)

DISSABTE 29 d’octubre

Pepín Valls
09:00   benjamí b – mercantil
09:00   benjamí d – can Rull
10:00   Prebenjamí b – Ripollet
10:00   Prebenjamí c – Sabadell nord
11:00   Aleví c – can Rull
12:30   cadet – caldes
14:00   Aleví E – Sant Quirze
14:00   Femení base – valls At.
17:30   Sènior A – Sant Quirze

Partits a fora
10:00   vacarisses - benjamí E
11:15   montcada - Prebenjamí A
11:45   Sant Quirze - Prebenjamí d
12:00   La Planada - benjamí c
12:30   can Rull - benjamí A
12:45   marina - Escola 2006
13:00   montcada - Aleví d

DIUMENGE 30 d’octubre

Pepín Valls
12:00   Juvenil b – Sant Pere nord

Partits a fora
09:00   La Garriga - veterans
10:00   La Romànica - Aleví b
11:00   can Trias - Infantil A
12:00   can Rull RT - Juvenil A
12:00   La Romànica - Sènior  b
12:00   Jabac Terrassa - Aleví A

HOQUEI (Hc castellar)

DISSABTE 29 d’octubre

Pavelló Dani Pedrosa
15:30   Aleví A – centelles
16:30   Infantil b – Lloret
17:30   Femení – vilanova
18:30   Juvenil – corbera
19:45   Júnior – cornella

Partits a fora
11:00   caldes - Infantil A
19:00   congrés - Sènior

DIUMENGE 30 d’octubre

Partits a fora
17:00   Roda - Aleví b

FUTBOL SALA

DISSABTE 29 d’octubre

Pavelló Joaquim Blume
16:45   Femení – masnou Inter dinamic
18:00   FSc A – olimpic Floresta

Partits a fora
09:00   molins 99 - Infantil A
10:00   Esparreguera - benjamí A
10:00   cn Sabadell - benjamí b
16:00   berga - FSc b
17:00   Sant Joan - Juvenil Almendra
18:00   Sant Joan - Athletic 04 b
suspès castellbell - Athletic 04 A

DIUMENGE 30 d’octubre

Pavelló Joaquim Blume
09:30   Aleví A – martorell
10:45   cadet A – montcada
12:00   Almendra sènior – ullastrell

SÈNIOR B · Grup 3

can Parellada - cb castellar  54 - 83

SOTS21 · Preferent, grup 1

cb castellar - Sant Adrià 69 - 61

JÚNIOR MASCULÍ · Interterritorial, grup 4

Gavà - cb castellar  71 - 60

JÚNIOR FEMENÍ · nivell A, grup 1

cb castellar - Ipsi 59 - 49

CADET MASCULÍ · nivell c, grup 15

viladecavalls - cb castellar  74 - 54

CADET FEMENÍ · nivell b, grup 4

cb castellar - barberà 47 - 63

INFANTIL MASCULÍ · nivell b, grup 11

cA Sabadell - cb castellar  47 - 43

PREINFANTIL MASC. · nivell A, grup 1

cb castellar - cn Terrassa 61 - 82

PREINFANTIL FEMENÍ · nivell c, grup 5

cb castellar - barberà 28 - 67

MINI A MASCULÍ · nivell b, grup 8

barberà - cb castellar  95 - 55

MINI B MASCULÍ · nivell c, grup 16

cA Sabadell - cb castellar  47 - 27

PREMINI MASCULÍ A · nivell c, grup 10

cb castellar - cA Sabadell 33 - 41

PREMINI MASCULÍ B · nivell d, grup 5

Sant Andreu - cb castellar  75 - 38

FUTBOL

BÀSQUET (cb castellar)

DISSABTE 29 d’octubre

Pavelló Puigverd
17:00   Júnior masc. – Torreforta

Partits a fora
16:00   maristes Sans - Júnior fem.
19:00   uE mongat - Sènior A masc.

DIUMENGE 30 d’octubre

Pavelló Puigverd
17:00   Sots21 masc. – corbera
19:00   Sènior b masc. – Tecla Sala

VETERANS

uE castellar - Sabadellenca 5 - 3

SÈNIOR B · Tercera catalana

uE castellar - Herradura colombia 6 - 0

JUVENIL A · Primera divisió, grup 7

uE castellar - Granollers 2 - 3

JUVENIL B · Segona divisió, grup 22

mirasol - uE castellar  1 - 5

CADET A · Segona divisió, grup 27

Palautordera - uE castellar  0 - 5

INFANTIL A · Segona divisió, grup 3

uE castellar - can boada 7 - 1

FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ · Grup 2

bonaire - uE castellar  6 - 0

ALEVÍ A · Tercera divisió, grup 32

uE castellar - Santa Perpètua 4 - 2

ALEVÍ B · Quarta divisió, grup 34

Europa Sc - uE castellar  3 - 6

ALEVÍ C · Quarta divisió, grup 28

uE castellar  descansa

ALEVÍ D · Quarta divisió, grup 32

uE castellar - castellbisbal 5 - 2 

ALEVÍ E · Quarta divisió, grup 33

badia - uE castellar  9 - 5

BENJAMÍ A · Segona divisió, grup 9

uE castellar - Ripollet 5 - 2

BENJAMÍ B · Tercera divisió, grup 28

Sant Quirze - uE castellar  3 - 2

BENJAMÍ C · Tercera divisió, grup 27

uE castellar - EF Sabadell 14 - 1

BENJAMÍ D · Tercera divisió, grup 32

EF montcada - uE castellar  2 - 5

BENJAMÍ E · Tercera divisió, grup 31

uE castellar - can Parellada 1 - 10

PREBENJAMÍ A · Grup 20

uE castellar - Sabadellenca 0 - 6

PREBENJAMÍ B · Grup 21

marina - uE castellar  6 - 0

PREBENJAMÍ C · Grup 22

EF montcada - uE castellar  3 - 4

PREBENJAMÍ D · Grup 18

uE castellar - caldes 1 - 13

FUTBOL SALA

Aiguafreda - cn Sabadell 4 - 3
can Serra - Argentona 6 - 2
Pradenc - centelles 2 - 3
castellnou - La Sardana 5 - 9
La Sínia - navàs 11 - 2
Arrahona - balsareny 4 - 4
collbató - castellbell 5 - 3
Athlètic 04 - Can Parellada 7 - 4

PREFERENT CATALANA, g.2 · Jornada 4

balsareny
La Sardana
centelles
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · Grup b Jornada 5

Sant Ramon - noia Freixenet 6 - 8
Piera - cornellà 9 - 4
La Salle - congrés 0 - 4
Perpetuenc - Ripollet 10 - 10
vilafranca - molins de Rei 10 - 2
olesa - Palau 2 - 3
HC Castellar - Sitges 3 - 6

congrés
noia Freixenet
vilafranca
Piera
Sitges
Ripollet
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Prat
Sant Ramon
cornellà 
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FEMENÍ · Lliga sub16
Hc castellar  descansa
JÚNIOR · Grup 18
Hc castellar - martinenc 3 - 2
JUVENIL · Grup 18
Hc castellar - barcino 10 - 3
INFANTIL A · Grup 18
bigues i Riells - Hc castellar  1 - 17
INFANTIL B · Grup 18
Hc castellar - blanes 15 - 6
ALEVÍ A · Grup 18
Hc castellar - caldes 2 - 6
ALEVÍ B · Grup 20
Hc castellar - Igualada 0 - 4
BENJAMÍ A · Grup 11
Hc castellar - La Garriga 12 - 1
BENJAMÍ B · Grup 12
Hc castellar - caldes 2 - 13
PREBENJAMÍ A · Grup 12
Hc castellar - La Garriga 3 - 0
PREBENJAMÍ B · Grup 17
Hc castellar - Sant cugat 0 - 3
PREBENJAMÍ C · Grup 14
Hc castellar - Sentmenat 0 - 3
PREBENJAMÍ D · Grup 13
bigues i Riells - Hc castellar  3 - 0
INICIACIÓ A
Igualada - Hc castellar  1 - 3
INICIACIÓ B
Hc castellar descansa

TENNIS
TROFEU SET BALL
cT castellar - cT Sabadell 3 - 2

INTER-CLUB DAMES
cT castellar - vilafranca 3 - 2

TROFEU PENYA ARLEQUINADA
cT castellar b - cT Terrassa 4 - 1

BITLLES (cb castellar)

DIUMENGE 30 d’octubre

Plaça del Molí
10:00   Primera jornada social de bitlles 
catalanes, individual tots contra tots

FS Castellar - Sta. Perpètua 4 - 3
Floresta - Quatre camins 13 - 1
Sant cugat - Granollers 6 - 6
Guardiolenca - Les Fonts 3 - 4
Arrahona - cardedeu 3 - 3
bigues - casserres 6 - 1
baganes - Toyota 6 - 3

PRIMERA CATALANA, g.3 · Jornada 2
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Berga - Almendra 6 - 4
FS Castellar B - CN Caldes 4 - 1
Pb Ramon Llornes - martorelles 2 - 3
montcada - Sas 3 - 4
Arrahona - Sant Joan 4 - 3
Athlètic 04 B - Floresta suspès
nou barris - ullastrell 1 - 1

SEGONA CATALANA, grup 4 · Jornada 2

berga
Sas
nou barris
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Sant Joan
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cn caldes
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

JUVENIL · Tercera divisió, grup 2
cerdanyola - Almendra  1 - 4
FEMENÍ · divisió d’Honor juvenil-cadet
FS castellar - daina Isard 1 - 3
CADET A · Segona divisió, grup 5
castellbisbal - FS castellar  0 - 6
CADET B · Lliga escolar
Institut vallès - FS castellar 4 - 1
INFANTIL A · Segona divisió, grup 3
FS castellar - cervelló 3 - 3
INFANTIL B · Lliga escolar
FS castellar - Institut Pau vila 4 - 1
ALEVÍ A · Primera divisió, grup 2
molins 99 - FS castellar  8 - 4
BENJAMÍ A · Primera divisió, grup 5
FS castellar - Joviat 20 - 0

CICLISME (bike Tolrà)

DIUMENGE 30 d’octubre

Plaça del Molí
09:00  cronoescalada en bTT de Pista 
de canyelles i fins l’Alzina balladora

Ningú pot aturar 
l’infantil de l’Hoquei

L’infantil de l’HC Castellar va gole-
jar per 1 a 17 al Bigues i Riells en un 
partit corresponent a la cinquena 

jornada del seu grup. Amb un 
1-3 al descans, una gran sego-
na part va disparar el resultat 
fins al marcador final. La prò-
xima setmana comença la se-
gona volta contra l’etern rival, 
el Reclam Laser Caldes.

cEdIdA
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a tercera edició de Fira Tren ha acon·
seguit consolidar·se gràcies a les més 
de 8.000 visites que van rebre’s du·
rant tot el dissabte i el matí de diu·

menge. Enguany, sis expositors més i pràctica·
ment 3.000 visitants més que en l’edició anterior 
han aconseguit que aquesta fira sigui ja una de les 
més importants en el seu àmbit. Santiago Rodrí·
guez, l’organitzador i responsable de PavonOnli·
ne explicava perquè tanta gent s’ha apropat fins a 
l’Espai Tolrà aquest cap de setmana: “Ha vingut 
molta gent de fora de Catalunya, hi ha hagut 
una difusió molt important, molta publicitat i 
per això molts aficionats i entesos en el tema 
s’han apropat fins a l’Espai Tolrà”.

A banda de la zona comercial i d’exhibició, 
enguany s’ha gravat, tant dissabte com diumen·
ge, una escena del documental El puente de Cas-
sandra. Una proposta duta a terme per José Luis 
Salmerón, maquetista de TV3, i que Rodríguez 
ha explicat on es podrà veure: “Hi ha una tele-
visió a Internet que es diu www.modelismo-
profesional.com on fan tots els reportatges de 
les fires de modelisme. Així que en un mes tin-
drem el reportatge d’aquesta tercera edició 
penjat al web”.

els visitants, protagonistes || Òbviament, els vi·
sitants també han estat els protagonistes d’aques·
tes dues jornades. “M’he retrobat amb l’afició 
que tenia quan era petit gràcies als meus fills”, 
comentava  en Carles Ribera que arribava des de 
Santa Perpètua de Mogoda. 

Altres persones, s’han convertit en acompa·
nyants dels aficionats. És el cas de la sabadellenca 
Anna Nobera: “El meu marit vol que l’acompa-
nyi a totes les fires d’aficionats al ferrocarril, 
però no puc anar a totes, tot i que reconec que 
m’agrada veure-ho”.

“Tot el que s’organitza a l’Espai Tolrà ho 
vinc a veure i en aquest cas més, perquè trobo 
que és un hobby molt complicat, laboriós però 
a la vegada molt bonic”, comentava la castella·
renca Mª Carme La Torre. 

La quarta edició de Firatren sembla que ja 
s’està organitzant, durant aquesta setmana els 
organitzadors ja han començat amb les reuni·
ons per tal d’aconseguir millorar alguns aspec·
tes  d’aquesta edició i per aportar novetats i expo·
sitors més importants de cara al proper any. 

Firatren es consolida
El modelisme de trens es va emportar tota l’atenció dels 8.000 visitants el cap de setmana a Castellar

  Alba González

L

· Com valoreu aquesta 
edició de Firatren?
molt bé, és tot un èxit de pú-
blic, hem superat les altres 
edicions i hem aconseguit 
8.000 visitants. Està venint 
molt aficionat de fora de ca-
talunya i gent que entén del 
tema, fins i tot els hotels de 
Sabadell s’han omplert amb 
els visitants.

· Per què ha vingut tanta 
gent?
És una fira que ja s’ha con-
solidat i s’ha convertit, jun-
tament amb la de Lleida, en 
una de les més importants 
d’Espanya.

· És molt complicat orga-
nitzar una Fira d’aques-
tes magnituds?
comencem un any abans, 
perquè s’han de quadrar 
molt bé els calendaris ja 
que molts visitants i ex-
positors arriben de fora 
d’Espanya.

· Com van les vendes?
molt bé. Aquí no hi ha crisi, 
hem superat les vendes 
de l’any passat, per tant,  
estem molt contents. 

Una de les maquetes que va tenir més èxit de l’edició de la Fira d’enguany || JoSEP GRAELLS

El tren de 5 polzades vapor viu tripulat en un dels moments de Firatren || J.G.

La recreació d’“El puente de Cassandra” just després de l’explosió || J.G.

Un dels expositors de Firatren comprovant el funcionament de la maqueta || J.G.

1

1

2

3

4

2

“Els hotels de 
Sabadell s’han 
omplert de
visitants gràcies 
a Firatren”

4

3

SANTI
RODRÍGUEZ

ORGANITZADOR
DE FIRATREN
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explica Sebastià Soley. El projecte té 
un objectiu clar: el d’activar la imagina·
ció dels nens,  “rescatant contes per-
duts i reinventant-los”, explica el pia·
nista. ‘Inventòries’ combina la narració 
i la música en directe, i es fa un exerci·
ci intensiu d’improvisació.

Ortiz i Soley s’han inventat un lloc 
imaginari on els personatges “estan 
esperant que algú els vagi a bus-
car”. Entre tots dos fan néixer la his·
tòria dels tres porquets, que en realitat 
eren quatre però  un d’ells es va que·
dar adormit, el llop que no feia por, el 
príncep de la Bella Dorment, que era 
mut i només feia petons, etc.

“Els nens participen dient un 
objecte, un personatge, una olor, un 
paisatge, i amb la informació que 
ens donen ens inventem un conte”, 
comenta Soley. 

Soley s’encarrega d’acompanyar 
al piano les històries, Ortiz d’expli·
car·lo. Ells s’inspiren i es comple·
menten mútuament i contagien les 
emocions al públic. 

Sebastià Soley és un castellarenc 
que, fins al dia d’avui, viu amb in·
tensitat la vida professional i perso·
nal. Ha conegut Bill Clinton, el rei 
Joan Carles, membres de la màfia 
russa, li han dedicat una cançó, ha 
corregut maratons, ha viatjat per 
tot el món tocant el piano i ara, fins 
i tot, és pare. Ara, tot just coinci·
dint amb la castanyada, emprèn 
un projecte pedagògic al costat 
del pedagog i actor Xavier Ortiz. 
“El projecte es diu ‘Inventòries’ 
i està pensat per a  infants d’esco-
les bressol i escoles de primària”, 

S’acaben les projeccions 
de ‘Les veus del Pamano’

La setmana passada, la Bibliote·
ca Municipal va projectar la pel·
lícula Les veus del Pamano, basa·
da en el llibre de Jaume Cabré. 
Durant quatre dies (de dimarts 
a divendres), en horaris de matí 
i tarda, la sala de projeccions 
va emetre el film, dividint·lo en 
dues meitats. 

La proposta de la Biblioteca 
s’entén en el marc de l’èxit de Jo 
confesso, un llibre que, a la biblio·
teca, està constantment demanat 
“Nosaltres en tenim un exem-
plar en castellà i dos en català, 
i estan en préstecs i en reserva. 
A les biblioteques és dels llibres 

  Marina Antúnez

  M. A.

  Xavier Ortíz (a l’esquerra) i Sebastià Soley (a la dreta) engeguen un projecte que porta per nom ‘Inventòries’ . || cEdIdA

  Els usuaris de la biblioteca assisteixen a la projecció de ‘Les veus del Pamano’. || JoSEP GRAELLS

més demanats”, diu Teia Sabaté, responsa·
ble de la Biblioteca. Segons Sabaté, l’èxit de 
Cabré es deu “al gran ressò que va tenir a la 
Fira de Frankfurt, on  presentava ‘Les veus 
del Pamano’ i la resta de la seva obra”. Sa·
baté sosté que “és un autor amb una carrera 
dilatada. És bo, explica històries creïbles i 
els personatges són complexos”. Malgrat tot, 
“és un llibre llarg, difícil de llegir”. Jo con-
fesso “no té res a veure amb les altres obres, 
perquè els personatges no són bons ni do-
lents i la història va i ve constantment”.

La pel·lícula ha tingut una bona acollida 
a la Bibilioteca. “Ha anat venint gent a totes 
les sessions programades”.  Les veus del Pa-
mano “es basa en la novel·la de Cabré però 
no és la novel·la. Els personatges no són cre-
íbles perquè no parlen català occidental, 
però l’ambientació està molt ben aconse-
guida”, afegeix Sabaté. 

Mestres en ‘inventòries’
El pianista local 
Sebastià Soley 
engega un projecte 
adreçat a infants 



l recital De Mozart a Léhar va 
tenir lloc a l’Auditori Munici·
pal diumenge 23. Va comptar 
amb l’assistència de 150 per·

sones i es va poder escoltar  una interpre·
tació molt acurada de les obres que van 
de Mozart a Léhar, passant per Leonca·
vallo, Puccini i Gournod. Júlia Farrés  va 
ser la soprano que va interpretar el recital 
líric. Aquest “no és un espectacle tan-
cat, més aviat és un programa obert i 
tan variat que es pot anar modificant 
a la nostra mida”, deia la soprano, mo·
ments abans de sortir a cantar.

 Angelov, cantant baríton, també va 
demostrar la seva poderosa veu a l’esce·
nari. “A la primera part, una selecció 
d’òperes de Mozart com ‘Les noces de 
Figaro’, ‘La flauta màgica’ i ‘Don Gio-
vanni’. A la segona, Leoncavallo amb 
l’òpera ‘Pagliacc’i a més d’un parell 
d’àries d’òpera i opereta”, va detallar 
Angelov sobre el repertori. Ell és mestre 
acompanyant del Palau de les Arts Reina 
Sofia de València, on ha treballat amb 
grans mestres. Vincent Antequera ha 
actuat en ciutats com València, Madrid, 
Sevilla, Barcelona, Milà, Bolònia, Parma i 
París. El pianista Angelov és un búlgar que 
ha treballat com a mestre acompanyant de 
l’Òpera de Catalunya, així com al Gran Te·
atre del Liceu, on també ha participat en 
les produccions infantils del Petit Liceu. Ha 
participat als festivals d’estiu del Castell de 
Peralada i des de la temporada 2008·2009 
és mestre acompanyant del Palau de les 
Arts Reina Sofia de València.

Recital líric amb encant
Halloween, la 
nit del terror

Aquest dissabte té lloc el primer dels actes ter·
rorífics que l’entitat Rocateam ha previst per a 
la celebració de Halloween. L’Espai Tolrà aco·
llirà demà, 29 d’octubre, un túnel de la por or·
ganitzat conjuntament per Rocateam i l’Espai 
Jove de l’Ajuntament. 

Però el gruix de les activitats de Halloween 
tindrà lloc dimarts, 1 de novembre. A partir de 
les 19 h, l’empresa de maquillatges i carectarit·
zació, Mun Makillatges, farà un taller.

La botiga Fotoprix s’encarregarà de mun·
tar un fotocall, perquè totes aquelles persones 
que s’hagin maquillat puguin guardar un re·
cord de la festa. 

A les 20 hores s’iniciarà la Rua Zombie, 
l’anomenada Zombiewalk, que sortirà del car·
rer de Sant Llorenç fins a la pizzeria La Volta, 
al carrer Nou, 3. Tots aquells que ho vulguin po·
dran sopar·hi a un preu de 4 euros. Pel maqui·
llatge més el sopar, el preu conjunt és de 6 euros.  
A les 22 h s’iniciarà la Rocanzombie’s Party a la 
Sala Blava de l’Espai Tolrà. Una festa que està 
oberta a tots els públics i que tindrà lloc fins ben 
entrada la matinada, amenitzada per la música 
dels Discjòqueis de Rocateam. 

  Marina Antúnez /Alba González

  M. A.

CRÒNICA

  Vincent Antequera i Júlia Farrés interpeten ‘De Mozart a Léhar’.  || JoSEP GRAELLS

‘De Mozart a Léhar’ va fer vibrar les 150 persones que van acudir a l’Auditori

E
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‘ésser humà, segons 
diuen, es l’ésser raona-
dor per excel·lència. Grà-
cies a la seva capacitat 

d’abstracció i de pensament lògic 
ha aconseguit crear i dominar dis-
ciplines tan diferents i complexes 
com la filosofia, les matemàtiques, 
la medicina o l’enginyeria. A més, la 
qualitat del treball en equip i el seu 
afany de superació el converteixen 
en una espècie molt eficaç. Tot això, 
en canvi, queda a un segon (o fins 
i tot tercer) pla quan ens posem a 
parlar de sexe. 

El divendres passat, els assis-
tents al Auditori municipal miquel 
Pont van assistir a una classe ma-
gistral de com l’instint més bàsic de 
l’home pot transformar-se en una de 
les seves expressions intel·lectuals 
més sublims: la poesia. ‘El Jardí de 
les malícies’, recital de l’obra homò-
nima de miquel desclot, va obrir la 
caixa dels secrets de grans poetes 
com Goethe (i d’altres menys cone-
guts) per mostrar-nos les confes-
sions ocultes dels seus plaers més 
amagats. La lectura, ben amenitza-
da pels actors de la companyia Tea-
tre al detall, va transportar el públic 
a una persecució infantil i juganera a 
l’estil dels sàtirs més espietes amb 
una clau d’humor senzill i ximple, tot 
enrolat en una estètica i una atmos-
fera íntima, típica dels bordells de 
principis dels anys 20. I no només 
van escoltar-se enginyoses canço-
netes en vers: també hi va haver lloc 
per a altres anècdotes i historietes 
com ‘Les curiositats d’un bordell’, 
totes, això sí, narrades amb grans 
dosis d’humor.

després del recital, va interve-

  Parella protagonista de la representació a l’Auditori de Castellar. || J. GRAELLS

Malícies al detall

L

nir l’autor del recull, miquel desclot, 
per a brodar un sentit artístic a la 
munió de textos eròtics, sorgits per 
un encàrrec de traducció que esde-
vingué en el llibret ja mencionat, i va 
afegir-ne d’altres no representats 
però igualment divertits com algun 
dels’Sonets luxuriosos’ o ‘El conso-
lador perfeccionat’. va destacar a 
l’obra la rellevància d’un enginy per-
vertit i alegre per sobre d’una lite-
ratura de gran qualitat, perquè és 
segons ell aquest enginy el que fa 
interessant aquestes composicions, 
sobre les que l’autor respongué a 
múltiples preguntes del públic.

Si bé la gràcia dels textos fou 
més que qüestionable, així com no 
l’excel·lent actuació i el to de la pa-
rella d’època, no podem deixar d’ad-
metre que el ritme i el bon funciona-
ment de la representació foren molt 
amens i ajudaren a transformar l’es-
pectacle en un bon passatemps. I 
tot, segurament, per a donar una 
sàvia lliçó: que la vida, com el sexe, 
val més prendre-se-la amb alegria i 
bon humor. 

dia: 21 d’octubre de 2011

Hora: 21.30 h

Lloc: Auditori Municipal

companyia: Teatre al detall

Títol: “El jardí de les malícies”

Text: Miquel Desclot

direcció: Joan M. Segura Bernadas
                i Teatre al detall

  Toni Alfaro

Actors: Xavi Idàñez
 Txell Botey

La Crònica

AAVV  |  FESTA DE TARDOR

Can Carner, de festa

El cap de setmana els veïns de Can Carner van cele·
brar la primera festa de la tardor. El gruix de la festa 
es va concentrar diumenge amb unes activitats que 
van aplegar molta canalla. En canvi, dissabte a la 
nit, el ball no va tenir tant d’èxit, així i tot l’associa·
ció de veïns valora molt positivament aquesta inici·
ativa que es repetirà. || A.G.

+ BREUS

ETC  |  LECTURA DRAMATIZADA

Compartint ‘Hora golfa’

Divendres va tenir lloc l’Hora Golfa del Conte al 
voltant dels contes eròtics dels Germans Miranda. 
Elisenda Alamany, Joan Moyà, Eloi Creus i Marc 
Serrà van ser els encarregats d’interpretar les his·
tòries, sota la direcció de Llorenç Genescà. La ses·
sió va dur·se a terme al local de la Penya Solera 
Barcelonista. || m.A.

J. GRAELLSJ. GRAELLS
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divendres, 28 d’octubre · 21 h 
Sala d’Actes d’El mirador

Preu:
Socis CCCV (gratuït)
No socis (5 €)

En tierra de nadie
(Bòsnia-Herzegovina, 2001) – VOS
cicle “Set mirades continentals al segle XXI” 
oscar a la millor pel·lícula de parla no anglesa

EXPOSICIONS

CURSOS

TALLERS

ALTRES

“Entre Molècules”
de l’1 al 30 de novembre
Sala polivalent

Llibres i DVD de terror
dia 5 de novembre
vestíbul Auditori municipal

Dibuix i Pintura
(Joan mundet) a partir 12 anys
dimarts, 19.30 a 21.30 h
937 145 051 · 639 237 613

Museu de Coca-Cola
cada dia
de 10 a 13.30 h
de 16.30 a 19.30 h
carrer Jaume I, 42

Classes de dibuix i pintura
Petits (a partir de 5 anys)
i adults. dimecres, dijous i 
dissabtes  ·  Aguilart

Sardanes
dimarts, fins al 15 desembre
Inscripcions: casal catalunya
(937 145 703)

Xerrada
c. del centre, 8 · 19.30 h
org.: L’Altraveu, dones Hipàtia i Reacciona

Cloenda exposició
“Art a 4 mans”
Sala Actes mirador · 19 h
organització: Suport castellar

Xerrada
Sala Lluís valls Areny · 20 h
organització: AvAn

Cinema
En tierra de nadie
Sala Actes mirador · 21 h
organització: cccv

Teatre · urgent 2
Sala Petit Format · 21.30 h
organització: ETc

dv 28

dS
Fira comercial · Sala boadella · 9 a 14 h · org: comerciants i Ajuntament

Once upon a time* · Ludoteca municipal · 11.30 h · org: Idiomes castellar

Festa Vellesa · Auditori municipal · 17 h · org: Assoc. Jubilats i Pensionistes

Espectacle Oral* · vestíbul Auditori · 21.30 h05
dG

Teatre Infantil · Auditori municipal · 12 h · org.: La Xarxa

12a Trobada motos · Espai Tolrà · 12.30 h · org.: A. m. caballeros de Sión

Diada Sardanista · Sala blava · 17 h · org.: ASAc

Ball amb ostres, ostres · Sala blava · 18 h · org.: Amics del ball de Saló06

dS

Fira comercial
Sala boadella · 9 a 14 h
org.: comerciants i Ajuntament

Festa de Halloween
Ronda Tolosa, s/n · 18 a 20 h
organització: club Golf castellar

Túnel del terror*
Espai Tolrà · org.: Rocateam

Teatre · urgent 2
Sala Petit Format · 21.30 h
organització: ETc

Festa Country
Sala blava · 22 h
organització: Amics del ball de saló29

dT
Maquillatges zombies
Era d’En Petasques · 19 h
organització: mun makillatges

Rua de zombies
c. Sant Llorenç, · 20 h

Festa de zombies
Espai Tolrà, · 22 h
organització: Rocateam01

dL
Donació de sang
Local cEc · 17 a 20.30 h
organització: banc de Sang i Teixits31

dv Inauguració Cau Infantil** · Local cEc · 20.30 h · org.: Grup Familiar del cEc

Cinema · Inside Job · Sala Actes mirador · 21 h · org.: cccv04

dc
Camina i fes salut*
circuit urbà
Porta de l’Ambulatori
9.30 h02

dG
Donació de sang
Local cEc · 9.30 a 13.30 h
organització: banc de Sang i Teixits

Ball amb Almas Gemelas
Sala blava · 18 h
organització: Amics del ball de Saló

Teatre · urgent 2
Sala Petit Format · 18.30 h
organització: ETc30

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
93 727 74 00
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

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

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

·  de 14 a 21 h  ·  Permanyer

28
29
30
31
01
02
03
04
05
06

vilà
Permanyer
Permanyer
Ros
casanovas
Yangüela
vilà
Germà
Ros
Ros

03dJ

* Actes organitzats per l’Ajuntament. ** cEc · cal demanar informació per a participar en aquesta activitat.

Direcció teatral
dies 19 i 20 de novembre
Informació i inscripcions:
info@espaiart.com

Manualitats, roba pintada
a mà, dibuix i pintura, pun-
tes al coixí, patchwork, mo-
disteria, labors, cuina, mitja i 
ganxet · Escola nocturna
Passeig Tolrà, 18, 1r pis
937 145 738 · 937 142 741

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

Pintura de roba
dimarts, de 18 a 20 h
Bijuteria
dijous, de 17 a 19 h
dones Hipàtia (687 960 660)

Experiments científics
amb La mandarina newton
dijous 3, de 18.30 a 19.30 h

Ceràmica a L’Argila
Per a nens i nenes a partir de 
5 anys i adults · Inscripcions:
937 143 919 - 618 841 208

La Coral Xiribec
cerca nous cantaires a 
partir de 18 anys
937 148 092 - 937 148 210

Servei d’urgència diürn: de 8 h del matí a 
24 h segons el calendari de torn que estava 
establert fins ara. 

Servei d’urgència nocturn: a partir de les 24 
h el servei d’urgència es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de Sabadell i Terrassa.

Farmàcies de servei 24 hores a Sabadell:
Farmàcia carrera: carretera de Terrassa, 377
Farmàcia Trilla-Salvador: carrer Tàcit, 1



PENÚLTIMA
dEL 28 d’ocTubRE AL 3 dE novEmbRE dE 2011 23

Fa una mica més de quaranta anys, el carrer Doctor Ferran pre·
sentava una fisonomia molt similar a l’actual. Tot i això, podem 
observar com, al fons d’aquest carrer, no hi havia les cases que 
hi ha avui a l’alçada del carrer de Cerdanyola. Aleshores, i a la 
fotografia s’aprecia, hi havia un camp d’oliveres que omplia l’es·
pai on ara hi ha els nous edificis.

Carrer del Doctor Ferran, 1966Memòries
102

FoTo: JoRdI GARRÒS

Albergínia blanca 
amb bolets i brie

Jardins del Palau Tolrà
Autor: manel navas A
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Castellar mòbil
Envia’ns fotos de castellar fetes amb el mòbil: lactual@castellarvalles.cat

GARBÍ
C. Barcelona, 52

93 714 65 57

LLIBRENET.COM
C. Canaleta, 8

687 887 433

Tallem les albergínies en dues 
meitats i les buidem amb una cullera. 
Les salem i les posem cap per avall 
perquè deixin anar l’aigua i les 
enfornem. Preparem la beixamel de 
ceps sofregint la ceba amb mantega 
i el cep laminat. Afegim la farina i 
la llet fins a espessir, rectifiquem 
de sal i nou moscada i ho colem pel 
xinès. Preparem el farcit tallant la 
ceba petita i posant·la en una paella 
amb mantega. Rentem els bolets 
i hi afegim a la ceba, amb la carn. 
Afegim un xic de beixamel de ceps, 
omplim les albergínies i les acabem 
amb làmines de brie, que tornarem 
a enfornar perquè es fonguin. 

PLAT DE LA SETMANA

El mestre d’obres Prim Llombard 
rep l’encàrrec del comte de Besalú 
de construir un pont fortificat. 
Malgrat que els habitants de 
la vila veuen aquesta obra com 
a providencial, el constructor 
aviat sofreix els obstacles d’una 
intriga per afavorir que un altre 
senyor s’apoderi del comtat. Els 
conspiradors fan servir tots els 
seus poders a l’abast, naturals i 
sobrenaturals, per aconseguir el 
seu objectiu. Confinada al call, 
la comunitat jueva passa a ser 
un suport indefugible en l’intent 
d’aturar aquest atac.

Autor: martí Gironell
Editorial: columna

Any:  2007
Preu: 21.60 €

El pont dels jueus

Ingredients
(4 persones):
albergínies blanques
Bolets de temporada
Talls de formatge brie
Ceba
Carn picada
Per la beixamel: ceps, 500 
cl llet, 1 c.s. farina, 1 ceba, 
sal i nou moscada, 60 g 
mantega

2

8
1/4 kg
250 g

Què
llegir?
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· Com va entrar a la policia?
Havia acabat la carrera de Ma·
gisteri i  a l’hora de fer oposicions 
tenia antecedents familiars dins 
del cos superior de la policia. Una 
mica em va arrossegar el tema i 
després em va venir la vocació. 
Vaig estar 28 anys a Sabadell, al·
gunes temporades a la frontera 
i tres anys a la Prefectura Supe·
rior de Barcelona. Em van tocar 
els casos més importants d’aque·
lla època com el segrest de Quini 
o l’assalt al Banco Central.

· Li va tocar viure un episodi 
trist com el de l’atemptat d’ETA 
el desembre de 1990 contra un 
furgó policial a Sabadell... 
Vaig estar molt anys com a dele·
gat governatiu a l’estadi del Saba·

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
La senzillesa
Un defecte que no pot dominar?
dono la sensació de seriós
Quin personatge admira?
Jesucrist
Quin animal seria?
ocell 
La seva paraula preferida?
Amistat
Quin plat li agrada més?
La dieta mediterrània
Músic preferit?
J.S.bach
Un color? 
vermell
Un llibre?
El nou Testament
Una pel·lícula?
Qualsevol pel·lícula de l’oest
Un comiat? 
Adéu

Va treballar a la comissaria de policia de Sabadell entre 
1970 i 1998 i li va tocar viure l’atemptat d’ETA el desem-
bre de 1990 contra un furgó policial a Sabadell on van 
morir sis policies. Viu a Castellar des de fa 16 anys. 

Felipe Simón

dell. La tarda del 8 de desembre 
de 1990 jugava el Sabadell contra 
el Màlaga en un partit televisat de 
segona divisió. El partit comença·
va a les set del vespre però nosal·
tres hi anàvem una hora i mitja 
abans per muntar el dispositiu.  A 
l’arribar a la confluència dels car·
rers Aparici i Ribot i Serra, una 
furgoneta amb vuit policies dins 
es va trobar un cotxe mal aparcat 
intencionadament pels terroris·
tes perquè hi arribés l’ona expan·
siva del vehicle bomba que supo·
sadament van accionar des de la 
Gran Via. La furgoneta va sortir 
volant pels aires.

· Quin balanç de víctimes hi va 
haver?
Dels vuit companys, tres van sor·
tir disparats del furgó: un va morir 
com a conseqüència d’impactar 
contra la vorada, un altre va per·

dre alguns dits i l’altre va tenir 
malestar durant molts anys. Els 
altres cinc van morir dins.

 · Com va reaccionar Sabadell 
després de l’atemptat?
La ciutadania de Sabadell va ser 
totalment solidària amb nosaltres. 
Tot i haver passat 21 anys, aques·
ta entrevista és també una mica 
d’homenatge als companys morts. 
També haig d’agrair el paper de 
l’alcalde Antoni Farrés en tot el 
tema. Va ser condecorat amb la 
medalla al mèrit policial.

· Ha anat seguint les nego-
ciacions que s’han anat fent 
amb ETA?
L’experiència personal que tinc 
amb la banda és negativa. He tin·
gut diversos intents d’atemptat: 
un amb els GRAPO el 1978, el de 
Sabadell el 1990 i més tard, quan 

era a la comissaria de Rubí, vaig 
aparèixer a la relació d’objectius 
de la banda. 

· Ha tingut mai al davant un 
terrorista?
Vaig tenir un terrorista del 
GRAPO que em comentava com 
em farien l’atemptat. Aleshores 
era un inspector sense respon·
sabilitat. El terrorisme és un risc 
amb el que ha de córrer un poli·
cia igual que un paleta pot caure 
de la bastida.

· Què li sembla l’anunci d’ETA 
de la setmana passada on expo-
sava que deixava les armes?
L’únic que vull és que fos veritat 
de totes totes. És el tercer comu·
nicat que fan en aquest sentit. No 
ho dic com a policia en senyal de 
ressentiment cap a ells. El ciuta·
dà normal ho posa en dubte. Tant 

de bo no hi hagi cap més mort per 
terrorisme!

· Ara que està jubilat, tracta 
d’evitar els carrers on es va fer 
l’atemptat?
No, tot el contrari. Cada any, quan es 
compleix l’aniversari procuro visitar 
aquests carrers en senyal d’home·
natge. Tots els companys estaven a la 
meva brigada i jo era el seu cap. Eren 
amics. No vull martiritzar·me. És una 
cosa natural com aquell que va a visi·
tar els difunts el dia de Tots Sants.

· Encara segueix en contacte 
amb els seus companys de Sa-
badell?
Sí, hi vaig cada setmana. Cada 
vegada hi ha gent més nova però 
amb els de la meva època ens se·
guim veient. No he renegat mai 
d’un cos on vaig adquirir la voca·
ció després d’entrar·hi. 

Quan era a Rubí vaig 
aparèixer a la relació 
d’objectius d’ETA

“

”
Inspector jubilat que va viure l’atemptat d’ETA a Sabadell el 1990
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