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ACTUALITAT P4L’Obra Social de “la Caixa” ha donat a Via Solidària 345 joguines

Suplement 
especial 
Nadal a 
Castellar
PÀGINES CENTRALSESPORTS P15

El Parlament aprova 
encarregar estudis 
per connectar la 
B-124 amb la C-58
ACTUALITAT P9

ACTUALITAT P6

Un dels

delictius més 
baixos de la 
província

  Amparo Lorente, al menjador de casa seva, va ser diagnosticada d’esclerosi múltiple fa divuit anys. || C. díaz

Amparo Lorente pateix una malaltia neurodegenerativa, l’objecte de la Marató de TV3

Exemple de vitalitat
ACTUALITAT P3

L’any passat es van denunciar a 
la vila 33,9 delictes i faltes per 
cada 1.000 habitants, 23 menys 
respecte a la mitjana provincial

Segons la Junta Local de Seguretat, 
la policia local va fer 176 actuacions 
per cada 1.000 habitants el 2012, 
62 més que l’any 2011

índexs

Especial Nadal 2013
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Castellar manté la qualitat de 
vida en seguretat ciutadana

 Cristina Domene

Castellar del Vallès ha reduït en 
un 25% el número de robatoris a 
domicilis registrats durant el pe-
ríode comprès entre el novembre 
de 2012 i l’octubre de 2013. Així ho 
demostren les dades presentades 
conjuntament per la Policia Local i 
els Mossos d’Esquadra, en el marc 
de la Junta Local de Seguretat que 
va tenir lloc dimarts passat.

En el darrer any, s’han produ-
ït al municipi un total de 39 robato-
ris en llars, 13 menys respecte l’any 
anterior. Segons el regidor de Segu-
retat, José Leiva, “aquesta evolu-
ció confirma la tendència positiva 
que ja ens indica l’informe corres-
ponent a l’any 2012 del Cercle de 
Comparació Intermunicipal de 
la Diputació de Barcelona”. Se-
gons aquest document, que recull 
les dades de 58 municipis, “Caste-
llar té un dels índexs més baixos 
de fets delictius de tota la provín-
cia”, afegeix el regidor.

 Així, i segons dades del cer-
cle, l’any passat es van denunciar 
a la vila un total de 33,9 delictes i 
faltes per cada 1.000 habitants, 23 
menys respecte la mitjana provin-
cial. Aquesta xifra s’ha mantingut 
estable en els darrers cinc anys. A 
més, cal afegir que el percentatge 
de delictes i faltes a la vila resolts 
durant el 2012  va ser de pràcti-
cament el 39%, 2 punts més res-
pecte l’any anterior i 7 punts per 
sobre dels municipis comparats. 
“Les dades són molt positives, 
així Castellar segueix amb la 
mateixa tranquil·litat que hem 
tingut durant moltíssim temps 
i hi ha qualitat de vida en matè-
ria de seguretat ciutadana, fa 
anys que tenim aquesta sensa-
ció i la volem mantenir. Per això 
hem de seguir fent molta tasca 

de prevenció perquè no ens hem 
de confiar”, expressa Leiva.

D’altra banda, també hi ha al-
guna dada que puja, com els roba-
toris en força contra el patrimoni, 
sobretot a empreses. “Els robato-
ris amb força contra el patrimo-
ni és un tema que ens preocupa 
perquè amb la situació de crisi, 
aquests delictes han augmentat 
a Castellar”. Les entrades a em-
preses ha pujat gairebé un 50%, de 
25 robatoris a 40. No obstant això, 
els robatoris amb força a l’interior 
de vehicles ha baixat un 16%, a do-
micilis ha disminuït un 25% i en es-
tabliments comercials ha descen-
dit un 42%. 

D’altra banda, Leiva ha ma-

TRÀNSIT

Cinc accidents per 
cada 1.000 habitants

De les dades de l’informe 
corresponent a l’any 2012 del 
Cercle de Comparació Intermuni-
cipal de la Diputació de Barcelona 
es desprèn que Castellar té un 
índex de 5,1 accidents de trànsit 
en vies urbanes per cada 
1.000 habitants, un menys 
respecte la mitjana provincial. 
“Si comparem els accidents de 
trànsit amb víctimes o víctimes 
greus, Castellar està gairebé a la 
meitat de la comparativa inter-
municipal de tota la Diputació de 
Barcelona, on la mitjana és de 2,2 
víctimes per cada 1.000 habitants 
i nosaltres tenim una xifra de 
0,73 víctimes per cada 1.000 
habitants”, explica el regidor de 
Seguretat Ciutadana, José Leiva.
Aquesta dada ha anat disminuint 
anualment des de l’any 2008 (en 
què hi va haver 2,3 accidents 
amb víctimes per cada 1.000 
habitants) fins arribar a aquests 
mínims. Així mateix, el percen-
tatge de víctimes mortals i greus 
respecte el total de víctimes és 
del 4,2%, mentre que al conjunt 
de la província és del 8.5%. “Amb 
aquestes dades, s’han superat els 
objectius del Pla Local de Segure-
tat Viària que acaba el desembre 
de 2013”, afirma el regidor Leiva. 
Cal destacar també que el 
nombre de denúncies de trànsit 
per cada 1.000 habitants ha 
disminuït en el darrer any, 
passant de 215 denúncies el 
2011 a 161 el 2012, una xifra 
que es troba molt lluny de les 
226 denúncies registrades de 
mitjana al conjunt de municipis 
analitzats i que, a més, és la més 
baixa dels darrers cinc anys. 
A Castellar, el percentatge 
de denúncies greus i molt 
greus de trànsit sobre el 
total de denúncies de trànsit 
és del 14,9%, una xifra dos 
punts inferiors respecte la del 
conjunt de la província i que ha 
disminuït en més de 13 punts 
en relació amb l’any anterior.

Les dades de la Junta Local de Seguretat indiquen que la vila té un dels índexs delictius més baixos de la província

nifestat la preocupació perquè els 
furts estan pujant a Castellar. Per 
aturar-ho, s’està intensificant la 
presència policial al carrer, per 
exemple, amb la campanya Grè-
vol que s’ha posat en marxa amb la 
campanya comercial de Nadal.

el referent, la policia local || Val 
a dir que el percentatge de delic-
tes i faltes que la Policia Local va 
registrar el 2012 va ser del 62,2% 
(per 59,2% el 2011). Aquesta xifra 
és molt superior a la mitjana pro-
vincial, en què el 46% de delictes 
i faltes són registrats per els res-
pectius cossos de Policia Local. 
A més, el 50% de les detencions 
van ser practicades per la Poli-

 La Junta Local de Seguretat va presentar les dades a la Sala de la Capella del Palau Tolrà. || C. díaz

cia Local, 19 punts més respecte 
l’any anterior i 4 punts més res-
pecte el conjunt de la província. 
Segons Leiva, “això demostra 
que la població de Castellar es 
dirigeix directament a la Policia 
Local per a qualsevol incidència 
i, per tant, hi té un grau alt de 
confiança”. 

L’informe també apunta que 
el cos local va dur a terme l’any 
2012 un total de 176 actuacions de 
policia assistencial per cada 1.000 
habitants, 62 més respecte l’any 
2011. Aquest nombre és molt més 
alt que el registrat als altres mu-
nicipis analitzats, en què s’han 
comptabilitzat una mitjana de 70 
actuacions.  



ACTUALITAT
04

INFANTS

dEl 13 al 19 dE dESEmbRE dE 2013

Donació de 345 
Joguines Solidàries

 Rocío Gómez 

A dues setmanes de la Nit de Nadal 
els carrers de moltes ciutats lluei-
xen il·luminats i decorats, i el dego-
teig de ciutadans que entren i sur-
ten de les botigues preparant els 
àpats i regals d’aquestes dates, és 
constant. Però contrastant amb la 
voràgine consumista que atrapa a 
bona part de castellarencs, l’enti-
tat Via Solidària, que darrerament 
ha participat a les iniciatives Soli-
daris amb Castellar i el Gran Re-

capte, lluita perquè les més de 160 
famílies en risc d’exclusió social de 
la vila també puguin gaudir, encara 
que més modestament i com qual-
sevol altra família, del Nadal. 

En aquesta tasca, Via Soli-
dària compta amb el suport de 
l’Obra Social de “la Caixa”, que 
per catorzè any consecutiu ha dut 
a terme la campanya Joguines So-
lidàries. 3.735 joguines es reparti-
ran a catorze institucions i entitats 
de Castellar del Vallès, Sabadell, 
Sant Quirze, Sant Llorenç Savall, 
Badia del Vallès i Martorelles. En-

Via Solidària repartirà les joguines de l’Obra Social entre una vuitantena d’infants 

Recaptar fons per 
a la Sala Puigverd 

 Cristina Domene

Parades de joguines

La Plaça d’El Mirador es va omplir 
d’objectes antics aquest diumenge 
al matí. Per motiu de la 10a Fira del 
Trasto i 1a Fira d’intercanvi i venda 
de segona mà i col·leccionisme de 
joguines, es van establir un total de 
14 parades plenes de llibres, discos, 
joguines, figuretes, roba i molts al-
tres objectes antics. Amb l’únic re-
quisit de que els objectes tingues-
sin al menys 30 anys, els paradistes 
van exposar totes les antigualles   Una de les parades, diumenge passat amb cotxes de joguina. || S. Ruiz

que no fan servir per vendre-les o 
intercanviar-les. “Un trasto és una 
cosa que està apartada de la ruti-
na diària i que no té cap utilitat en 
aquests moments”, explica Josep 
Gibert, paradista a la Fira del Tras-
to. També hi va ser present Via Soli-
dària, que va vendre tota mena d’ob-
jectes antics i roba amb l’objectiu de 
recaptar diners per les famílies ne-
cessitades de la vila. “Als de Via So-
lidària se’ls permet portar coses 
que no siguin d’una antiguitat su-
perior als 30 anys perquè ells fan 
una labor social pel poble”, asse-

guany el pressupost de la campa-
nya ha augmentat un 3,8% respec-
te l’any anterior.

A Castellar del Vallès, Via 
Solidària serà l’encarregada de 
repartir les 345 joguines que ha 
donat l’Obra Social per a una 
vuitantena d’infants, seguint 
les recomacions de la regido-
ria de Serveis Socials.Les jogui-
nes, lúdiques i educatives, però 
no bèl·liques ni sexistes, funcio-
nen sense piles ni bateria, i s’han 
seleccionat tenint en compte les 
edats dels destinataris.  

“Les administracions reduei-
xen o treuen les subvencions 
però nosaltres hem de conti-
nuar donant servei cada dia i 
ens hem d’inventar maneres de 
recollir diners i apadrinar els 
tractaments dels nens que ne-
cessiten aquestes teràpies”, as-
segura Marta Prat, directora de la 
Sala Puigverd. Aquest és el motiu 
pel qual la Sala Puigverd ha deci-
dit organitzar un concert benèfic. 
Aquesta tarda, a partir de les 18.30 
hores i fins a la una de la matina-
da, la Sala Blava de l’Espai Tolrà 
acollirà actuacions per a grans i 
petits.  L’entrada té un preu sim-
bòlic de 3 euros, però es pot col-
laborar amb més, si es vol. A més, 
s’ha creat l’entrada “fila zero”, per 
a aquelles persones que no hi pu-
guin assistir, però que vulguin col-
laborar. Només cal entrar al web 
www.salapuigverd.cat i prémer al 
botó “Donar”. Els diners recap-
tats aniran íntegrament a pagar 
els tractaments dels nens i nenes 
de la Sala Puigverd. “Les famílies 
sempre fan una aportació eco-
nòmica, el que passa que no és el 

  Donació de joguines a Via Solidària, dilluns passat || R. GómEz

 Sergio Ruiz

FIRA DEL TRASTO  |  1a FIRA INFANTIL D’INTERCANVI DE JOGUINES

VIA SOLIDÀRIA  |  DONACIÓ DE JOGUINES

gura Lluís Alforja, organitzador de 
la Fira del Trasto.

La jornada va coincidir amb 
l’estrena de la Fira d’intercan-
vi i venda de segona mà i col-
leccionisme de joguines, en la qual 
tant nens com adults van poder in-
tercanviar les seves joguines anti-
gues. No obstant, es van fer pocs 
trocs. Els organitzadors coincidei-
xen que cal fer més propaganda 
per animar els castellarencs a in-
tercanviar les seves joguines. La 
Fira del Trasto té lloc cada segon 
diumenge de mes i tornarà a cele-
brar-se el proper mes. Pel que fa a 
la Fira d’intercanvi i venda de se-
gona mà i col·leccionisme de jogui-
nes, els organitzadors estan estu-
diant dur-la a terme un cop cada 
tres mesos. 

CONCERT BENÈFIC  |  ASSOCIACIÓ DE NEUROREHABILITACIÓ

cost total. La part que haurien de 
subvencionar l’administració és 
la que intentem aconseguir a tra-
vés de premis, convocatòries i ara 
amb el concert”, explica Prat. És 
molt important que els infants, que 
tenen lesions neurològiques, puguin 
avançar i assolir reptes “i per això 
han de continuar amb les seves te-
ràpies i treballat molt”. 

Des de l’Associació de Neu-
rorehabilitació Pediàtrica Integral 
ja pensen en assolir una fita: “Ens 
agradaria arribar a les 400 perso-
nes, no sé si som massa agosarats”, 
diu rient la directora. 

artistes convidats || La proposta no 
defraudarà ningú. Durant la tarda, 
fins a les 21.30 h els més petits podran 
riure amb El Pallasso Perico nas de 
mico, Mago Martín, el grup teatral 
Piruleta Antonio i el Conte i Pau el 
malabarista. A la segona franja, com-
presa entre les 22 i la 1, els adults gau-
diran amb els contes de Rosa Fité, la 
música de Marisa Gerardi i Xavier 
Ribera-Vall, Van de Vinatxo i Petit 
Comité, els monòlegs de Roger Pera 
i el ball de New Generation acadèmic 
Castellar.  A més, durant les actuaci-
ons hi haurà berenar per als nens, bo-
tifarrada i servei de bar.  

  Un infant, usuari de la Sala, parla amb un amic. || Sala puiGvERd
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Usuària de l’AVAN de Castellar, pateix una malaltia neurodegenerativa fa 18 anys i és un exemple de superació 

“Els nervis són cables 
que es van pelant”

 Rocío Gómez

Fa 18 anys que li van diagnosticar 
esclerosi múltiple. Va començar a 
notar problemes de visió i malestar 
a les articulacions. Després d’una 
revisió rutinària, i de descartar al-
tres malalties com el càncer, els 
metges van donar la notícia a l’Am-
paro Lorente que patia esclerosi. 
No té cura, i sap que l’acompanya-
rà durant tota la vida. “He provat 
tractaments més durs per frenar 
la malaltia, i ara estic força esta-
ble. El metge no em volia veure 
en una cadira de rodes, i de fet, 
no la necessito perquè tinc una 
petita moto ”, explica l’Amparo. 
Camina lentament, afiançant les 
passes, i amb humor confessa que 
ja no pot pujar a les golfes de casa 
seva: “El pis de dalt ja és com si 
fos la casa del meu marit, ja no 
hi puc pujar”. La planta baixa és 
el seu regne, on fa vida i comença 
la jornada amb un bon esmorzar i 
molta música alegre. “No vull tris-
tor a casa meva, escolto música 
de gent jove”. És una persona pro-
activa, amb ganes de viure les 24 
hores de la jornada, amb il·lusió per 
viatjar, gaudir de les seves aficions i 
seguir descobrint coses cada dia. 

Als 56 anys, i gairebé dues dè-  L’Amparo Lorente, al menjador de casa seva, fa 18 anys que pateix esclerosi múltiple. || C.díaz

AMPARO LORENTE  |  MALALTA D’ESCLEROSI MÚLTIPLE cades convivint amb la malaltia neu-
rodegenerativa que ataca el sistema 
nerviós, l’Amparo explica que aques-
ta patologia fa que sigui “de vidre, 
com un cable que es va pelant. El 
sistema nerviós falla, perds la 
força, i un dia de cop i volta caus 
al terra i ja no pots caminar”. La 
castellarenca, que és usuària de 
l’AVAN, no pateix brots, atacs que 
fan avançar l’esclerori de manera 
sobtada, sinó que l’evolució és pro-
gressiva, lenta però constant. “Fins 
fa poc encara conduïa. Ara sort en 
tinc del meu marit que m’ajuda 
molt”, afegeix Lorente. 

Iniciatives com La Marató de 
TV3, dedicada enguany a les ma-
lalties neurodegeneratives, tenen 
un doble vessant: divulgatiu i de re-
cerca. “No em sembla malament, 
però aquest tipus d’ajudes i suport 
s’haurien de veure durant la resta 
de l’any, perquè també ho necessi-
tem en petits detalls que semblen 
insignificants”, explica l’Amparo. 

En l’àmbit de sensibilització, la 
castellarenca reivindica que queda 
molt camí per fer, malgrat que cada 
cop la gent té més consciència que 
existeixen malalties minoritàries 
gràcies a la difusió que fan els mit-
jans de comunicació. “De vegades 
he patit quan caminava de mane-
ra insegura, perquè pensava que 
la gent podria imaginar que havia 
consumit alcohol. El meu entorn 
més proper va comprendre de se-
guida què em passava, i m’ajuden 
en tot moment”, comenta Lorente.

A Castellar, en motiu de La 
Marató que tindrà lloc aquest diu-
menge, s’han programat una quin-
zena d’activitats a diferents equi-
paments de la vila. Les AMPA de 
les escoles així com també entitats 
culturals i de caire esportiu s’han 
bolcat en recaptar diners per a la 
investigació d’aquest tipus de ma-
lalties neurodegeneratives, i en la 
sensibilització de la ciutadania. 
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“No a la reforma local”

 Jordi Rius

El món local ja s’ha començat a mo-
bilitzar contra el projecte de Llei de 
Racionalització i Sostenibilitat de 
l’Administració Local que el Senat té 
previst aprovar la setmana que ve. 
Ahir, seguint la convocatòria de les 
dues entitats municipalistes de Ca-
talunya i els sindicats CCOO i UGT, 
es va fer una concentració davant 
de l’Ajuntament de Castellar que va 
comptar amb l’assistència d’un cen-
tenar de persones, entre regidors, 
personal del consistori i alumnes de 
l’Escola d’Adults.

Les entitats convocants van 
consensuar un manifest contra 
aquesta aprovació, que es va llegir 
durant la concentració. El document 
destaca que, davant l’imminent 
aprovació de la Llei, el món local 
s’uneix per “defensar un model de 
competències i serveis públics de 
proximitat i de qualitat, prestats 
per uns treballadors públics i efi-
cients, ciutadans al servei de ciu-
tadans i amb una ferma voluntat 
de servei i compromís”.

El regidor de l’Àrea de Serveis 
Centrals, Òscar Lomas, ha precisat 
que tot i les esmenes introduïdes, 

 La concentració davant del Palau Tolrà d’ahir al migdia. || C. dOmENE

CONCENTRACIÓ  |  REFORMA ADMINISTRACIÓ LOCAL

CIUTADANS  |  ‘MEJOR UNIDOS’

“poques s’han introduït al do-
cument definitiu”. Per tant,  “es 
manté la majoria de problemes 
que consideràvem essencials 
quan es va presentar l’avantpro-
jecte i que perjudiquen greument 
l’autonomia local”.

Lomas ha avançat que, d’apro-
var-se la llei, el món municipalista 
“recorrerà davant el Tribunal 
Constitucional per considerar 
que atempta contra l’autonomia 
local i ha de ser una llei que no es 
pugui aplicar”.

paga de nadal || L’Ajuntament i el co-
mitè unitari de treballadors han acor-
dat l’abonament al personal al servei 
de l’Ajuntament de la part proporci-
onal de la paga extraordinària de de-
sembre de 2012 retirada pel govern 
central, concretament la part merita-
da entre el període comprès entre els 
dies 1 de juny i 14 de juliol de 2012, tant 
per al personal funcionari com per al 
personal laboral. Aquest acord anirà 
al ple de desembre per a la seva apro-
vació per cobrar la part proporcional 
a la nòmina de desembre. 

Un centenar de persones es van concentrar ahir davant de la porta del consistori

Taula informativa a 
la plaça d’El Mirador

Diumenge passat, el partit Ciu-
tadans va instal·lar a la plaça 
d’El Mirador una taula infoma-
tiva per explicar la seva cam-
panya Mejor unidos. També van 
aprofitar per a donar a coneixer 
la plataforma Movimiento ciuda-
dano, que ja compta amb 40.000 
adhesions.  || REdaCCió
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 Una fotografia d’arxiu del carrer Sala Boadella || i. maRTíNEz

 J. R.

L’Ajuntament engega una campanya de promoció per fer les compres a la vila

Impuls al comerç

A Castellar tenim de tot...aquest 
Nadal, compra a la vila! Aquest és el 
lema de la campanya que l’Ajunta-
ment de Castellar engega avui amb 
un anunci a L’ACTUAL i que tin-
drà continuïtat la setmana que ve 
a més d’una destacada presència 
a les xarxes socials. “Vam creure 
que havíem de fer una campanya 
de sensibilització perquè a Cas-
tellar tenim de tot i pensem que 
el comerç local ens pot donar a 
tots els vilatans molts avantat-
ges”, constata la regidora de Co-
merç, Anna Màrmol. 

El fet que el comerç local 
pugui oferir productes “amb aten-
ció personalitzada és tota una 
garantia”, assegura la regidora, 
que afegeix que, a diferència dels 
grans centres comercials o establi-
ments de fora de Castellar, “aquí 
normalment tens a l’altra banda 
del mostrador un veí o un amic i 
et pot oferir allò que necessites i 
rebre el millor assessorament”. 

La intenció de la Regidoria 
de Comerç és donar continuïtat a 
la campanya. “Comerç Castellar 
ens ha demanat de fer imputs 
conjuntament amb ells perquè 
la gent participi de l’activitat 
comercial que tenim a la vila”.  
Màrmol ha destacat que la campa-
nya és una acció municipal de sen-
sibilització i que l’Ajuntament col-
labora amb les entitats comercials 
en les diferents activitats.  

NADAL  |  CAMPANYA COMERCIAL

+ COMERÇ

El dia 21, a fer 
compres a Castellar 

El dia 21 coincidiran a  la vila 
dues activitats comercials de 
força volada. D’una banda, hi 
haurà un tió gegant entre les 
16.30 i les 19.30 hores a la plaça 
d’El Mirador per fer-lo cagar en 
família. A les 17 hores hi haurà 
xocolatada, mitja hora més tard 
hi haurà el concert “Neven na-
dales” a càrrec d’El cor de la Nit 
i Espaiart. També serà l’ocasió 
per veure la darrera actuació 
de la temporada dels Castellers 
de Castellar, els Capgirats. El 

final de festa consistirà en un 
sorteig de paneres, gentilesa dels 
comerços associats a Comerç 
Castellar. L’avinguda Sant Esteve 
es convertirà per segona vegada 
en una avinguda de compres, la 
Shopping Christmas. L’activitat, 
que es farà tot el dia en certs trams 
de l’avinguda, comptarà amb un 
Pare Noel, diverses actuacions i 
passejades en poni. El mateix dia 
21, el Mercat Municipal sortejarà 
40 espatlles de pernil i 30 miralls 
de tocador entre els clients que 
hagin emplenat la butlleta per les 
compres que hagi fet a les parades 
de Rosa dels Alps, Carnisseria 
Casé, Cárnicas Merche, Prat-Tor-
ras, Carme Pi, O’Pan, Bona Teca, 
Vila-Borrull i El Racó del Mercat.

PARC NATURAL  |  SANT LLORENÇ DEL MUNT I L’OBAC

Reunió sobre el parc 
de Sant Llorenç a 
Castellar del Vallès
La Sala de les Golfes de Ca l’Al-
berola va acollir la setmana pas-
sada la darrera reunió ordinària 
del 2013 del Consell coordinador 
del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac. La trobada va 
comptar amb l’assistència de 
l’alcalde, Ignasi Giménez, i del ti-
nent d’alcalde de Territori, Aleix 
Canalís, a més del diputat adjunt 
d’Espais Naturals de la Diputa-
ció de Barcelona, Andreu Carre-
ras, i del director del Parc Natu-
ral, Àngel Miño.

 Consell coordinador del Parc Natural. || aJ. CaSTEllaR

La reunió va servir per donar 
compte de les qüestions tractades 
a la darrera sessió de la Comis-
sió Consultiva i del Fòrum Perma-
nent de la Carta Europea de Turis-
me Sostenible (CETS). Així mateix 
també es va presentarl’informe de 
gestió del 2013 i les línies generals 
del programa 2014. El darrer punt 
de la sessió va consistir en la presen-
tació del nou portal web dels parcs 
naturals de la Diputació, parcs.diba.
cat, que ha entrat recentment en 
funcionament.  || REdaCCió

RIU RIPOLL  |  SANT FELIU DEL RACÓ

Nova passera a Can Juliana

 Redacció

El Consorci de Turisme del Va-
llès Occidental ha finalitzat re-
centment els treballs de recu-
peració de la passera de Can 
Juliana, que travessa el riu Ri-
poll a prop de Sant Feliu del 
Racó. Aquesta construcció, 
que estava absolutament mal-
mesa per dos episodis de riua-
des dels anys 2010 i 2011, pos-
sibilita el pas a peu per l’antic 
camí que porta a aquest nucli de 
població. Els treballs han anat a 
càrrec de l’empresa CIPO, sota 
la direcció dels serveis tècnics 
de l’Ajuntament, i han suposat 
una inversió de 12.000 euros 
que s’han finançat íntegrament  Imatge de la nova passera. || l. plaNaS

Sant Feliu del Racó recupera el pas a peu en aquest tram del riu Ripoll 

amb ajuts procedents de la Di-
putació de Barcelona.

La nova passera, que està 
situada a una alçada de 50 cen-
tímetres sobre el nivell del 
riu, consta d’una planxa cen-
tral de fusta de 7,5 metres re-
colzada sobre dos pilars situ-
ats als extrems i d’una rampa 
de fusta d’1,8 m que connecta 
amb una escullera de pedres al 
marge dret del riu. Amb previ-
sió de possibles nous episodis 
de riuades, les estructures de 
fusta estan anclades als dos pi-
lars amb un cable d’acer perquè 
s’obri cap al marge més proper. 
L’actuació ha inclòs també la 
col·locació d’un segon rètol in-
formatiu de zona inundable si-
tuat a l’alçada del camí de can 

Juliana i que s’afegeix a un de ja 
existent a l’accés oposat. Res-
pecte l’anterior construcció, 
que s’havia instal·lat el 2006, 
la nova passera s’ha desplaçat 
uns metres aigües avall per tal 
que la distància entre marges 
sigui menor. Així, l’estructura 
és més funcional i maniobrable. 
D’aquesta manera, es dóna res-
posta a la reivindicació la ciu-
tadania de Sant Feliu del Racó, 
que demanava recuperar aquest 
pas del riu Ripoll.

Al llarg de l’any 2014 també 
es preveu la construcció d’una 
nova passera a l’alçada del Molí 
d’en Busquets, que serà execu-
tada també pel Consorci de Tu-
risme del Vallès Occidental a 
través d’uns fons PUOSC.  
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Col·laboradors socials

  Rocío Gómez

  R. Gómez

Nou programa de 
l’Ajuntament i el SOC 
que beneficia cinc 
aturats de la vila

  Els cinc benficiaris del programa amb tècniques de l’Ajuntament i el regidorJoan Creus, a la dreta. || R. GómEz

‘Col·labora amb Castellar’ és la nova 
iniciativa adreçada a persones en situ-
ació d’atur que tenen més de 45 anys 
que ha posat en marxa l’Ajuntament 
amb la col·laboració del Servei d’Ocu-
pació de Catalunya. Des de la setmana 
passada, cinc castellarencs participen 
al programa de Col·laboració Social 
en administracions públiques, propos-
ta que té una durada prevista de sis 
mesos. “Volem donar opcions a per-
sones de més de 45 anys de realitzar 
un programa de formació i treball 
que els doni l’oportunitat de trobar 
una feina amb dignitat”, explica el 
regidor de l’àrea de Promoció Econò-
mica i Innovació, Joan Creus.

Així, tres dels cinc participants 
donaran suport a la brigada munici-
pal (dues a la de jardineria i una a la 
d’obres), mentre que els dos restants 
s’han integrat a l’Àrea Social assu-
mint feines de monitor de projectes i 
de neteja d’instal·lacions municipals i 
domicilis, respectivament. Cal desta-
car que el programa també aposta per 
la formació, per ampliar competènci-
es i millorar el posicionament dels be-
neficiaris al món laboral i en definitiva 
la seva ocupabilitat. “Són persones 
amb experiència, que han treba-
llat a múltiples feines, però que en 
aquest context de crisi necessiten 
reciclatge professional per poder 

arribar a l’edat de jubilació treba-
llant”, corrobora Creus. En aquest 
sentit, es duran a terme 50 hores de 
formació professionalitzadora sobre 
competències de base i transversals: 
competències digitals, competències 
lingüístiques i competències d’auto-
nomia i iniciativa.

Les cinc persones beneficiàri-
es cobraran a través d’un conveni de 
col·laboració, que els permetrà ar-
ribar a cotitzar la mateixa base que 
tenien en la seva darrera feina. La 
Generalitat subvencionarà una part 
de la retribució, amb un màxim de 
400 euros mensuals per persona, i 
la resta la pagarà l’Ajuntament. A 
més, el SOC subvencionarà amb 300 

NOVEMBRE

Baixa l’atur

El mes de novembre ha deixat 
a Castellar 2.013 persones a 
l’atur, una xifra lleugerament 
inferior que el mes anterior, 
que es va tancar amb 2.032 
aturats. Aquesta dada fa 
preveure que el 2013 es tancarà 
amb una xifra de desocupats 
millor que la del 2012. En 
concret, l’any passat va sumar 
2.069 castellarencs a l’atur.

euros per persona les despeses deri-
vades de la formació.

D’altra banda, el SOC ha adjudi-
cat a l’Ajuntament set places del Pro-
grama mixt Treball i Formació, adre-
çat a persones en situació d’atur que 
tinguin com a mínim 30 anys i que 
no estiguin cobrant cap prestació.  
En aquest cas, les persones que ac-
cedeixin a les feines hauran de tenir 
un perfil d’auxiliar administratiu, ja 
que es preveu que realitzin tasques 
de suport administratiu a les diferents 
àrees municipals. El contracte de tre-
ball inclourà entre 80 i 120 hores de 
formació i tindrà una durada de sis 
mesos a jornada completa, i finalitza-
ran el 18 de juny.  

Consens al 
Parlament per 
connectar la 
B-124 i la C-58

Dimecres passat la comissió de 
Territori i Sostenibilitat del Par-
lament va aprovar per unanimi-
tat una proposta de resolució 
que va presentar ERC, on es de-
mana a la Generalitat que iniciï 
els estudis necessaris per fer la 
connexió entre la C-58 i la B-124. 
“És la primera pedra. Valorem 
molt positivament que es pren-
gui consciència i que s’aprovi 
per unanimitat. Tot i que anà-
vem amb un model molt clar, 
hem fet un gest per acollir a 
tothom. El que interessa és 
que entri a debat”, explica el 
diputat vallesà d’ERC al Parla-
ment, Marc Sanglas. Quant al 
Quart Cinturó, projecte “res-
suscitat pels alcaldes de Saba-
dell i Terrassa”, que han secun-
dat una proposta al Ministeri de 
Foment, Sanglas el defineix com 
“un error”. “El Govern central 
no té cap voluntat d’invertir. 
Cal replantejar els grans pro-
jectes amb altres criteris”, con-
clou Sanglas.

Des d’un comunitat, la sec-
ció local d’ERC, assegura que 
aquesta decisió és “un punt 
d’inici per resoldre l’histò-
ric dèficit de comunicació per 
carretera que suposa haver de 
creuar Sabadell.” D’altra banda, 
els republicans agraeixen la feina 
feta per la Plataforma Sant Julià, 
autors de la proposta.  

ERC  |  INFRAESTRUCTURES
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 Glòria Massagué*

Mandela i la lluita 
pels drets humans

P

 Grup municipal PP

arecía muy lejos, 
pero volvemos a 
tocar las fiestas de 
Navidad. Es un mo-

mento en el que la actividad co-
mercial y lúdica se incrementa 
significativamente. Es tiempo de 
regalos y de reuniones entorno a 
una mesa  (siempre según las po-
sibilidades de cada uno; convie-
ne no olvidarlo), y son momentos 
en los que nuestros comercian-
tes, sean del ramo que sean, pue-
den ver su actividad gratamente 
recompensada. Es época de va-
caciones para nuestros niños, lo 
que aumenta las posibilidades de 
ocio para la familia. 

Un deseo
al cambio

a pocs dies que ha mort 
Nelson Mandela. Sens 
dubte un dels grans 
personatges de la his-

tòria de la humanitat i un dels més 
actius lluitadors a favor dels drets 
humans. Madiba, com se’l conei-
xia popular i carinyosament, fent 
referència al seu clan, no va llui-
tar només per l’abolició del règim 
criminal de  l’apartheid, on la mi-
noria blanca exercia la reprensió, 
opressió i segregació envers la ma-
joria negra, durant més de quaran-
ta anys a Sud-àfrica. Mandela va 
lluitar per a tots nosaltres, per 
aconseguir la igualtat entre totes 
les ètnies de la raça humana, per 
la igualtat, la dignitat, la llibertat, 
la justícia i la pau. 
Malgrat els 27 anys empresonat 
pels seus “enemics”, Mandela no 
només va perdonar sinó que es va 
reconciliar amb aquells pels quals 
havia estat perseguit, torturat i fi-
nalment captivat. I no només això, 
amb el seu carisma, discreció, les 

seves accions càlides i somrients 
però fermes, va aconseguir que tot 
un país de 35 milions de persones 
entengués la necessitat de la con-
ciliació, l’entesa i la comprensió 
envers els altres, mitjançant el di-
àleg i la cooperació.
El seu tarannà diari, amb una gran 
càrrega d’humanitat, estava ple de 
petits detalls i fets que impulsaven 
a aconseguir el veritable objectiu 
dels drets de totes les persones a 
qualsevol lloc del món. 
No tenia por i lluitava per les 
seves idees de justicia social i 
educació, per fer l’home més lliu-
re i més digne.
La lluita de Madiba a favor dels 
drets humans és i ha estat reco-
neguda arreu del món fins i tot 
per adversaris ideològics i dicta-
dors que, avui han aprofitat la seva 
mort per fer declaracions elogio-
ses i  mediàtiques, quan ells prac-
tiquen tot el contrari. Les seves 
accions els perpetuaran.
Ratifico totalment les paraules que 
va  va expressar l’embaixadora de 
Sud-àfrica a l’estat espanyol, Fiki-
li Magubane “No ha mort el líder 
de Sud-àfrica, ha mort el líder de 
totes les persones que creiem que 
un món millor és possible”.
Tata Madiba, que el teu esperit 

ens ajudi a seguir lluitant contra 
les  vulneracions flagrants i siste-
màtiques dels drets humans.

*Tinent d’alcalde de

  l’àrea de Serveis a les Persones

Y si un sentimiento es muy común 
entre la gente es el de ganas de hacer 
cosas que normalmente no harían. 
Entonces aquí es donde podemos 
caer en un cierto desánimo dado que 
Castellar es como es, con una buena 
oferta comercial aunque sin la ampli-
tud de otras poblaciones muy cerca-
nas, y con una oferta de ocio cierta-
mente limitada. Entonces es cuando 
se echa en falta un poco más de espí-
ritu festivo (por no decir navideño) 
por parte de algunos rectores de nu-
estro equipo municipal, ya que las 
posibles ofertas de actividades de 
recreo en nuestra población apro-
vechando estas fiestas son más bien 
escasas. Reclamamos incentivar aun 
más la campaña de apoyo instituci-
onal al comercio Castellarense, tan 
poco se hace inapreciable, es que por 
no gastar no lo hacemos ni en ilumi-
nación, vaya que se vuelva contami-
nación lumínica.
Es que resulta muy curioso que, apro-
vechando estas fechas, en todos los 
municipios se organizan actos festi-
vos de carácter familiar, y cualquie-
ra puede poner los supuestos que se 
quiera. No pedimos trampolines para 
hacer saltos de esquí, evidentemen-
te, pero sí algún tipo de actividad tí-
picamente navideña para estas fec-
has. Tampoco vemos en ningún lugar 

unas tristes papeletas fomentando el 
comercio de Castellar, con todo lo que 
estas fechas les pueden representar. 
Resulta triste decirlo, Castellar del 
Vallès no es lo que era hace años, la 
sensación de desidia de nuestros rec-
tores municipales duele. 
Lamentablemente, si ahora por Na-
vidad tenemos esta alegría, a lo largo 
de todo el año las cosas no suelen ir 
mucho mejor con todo lo que signi-
fique hacer algo de ruido en favor de 
Castellar y de su gente (excepto mu-
ecas con extremismos que hoy no son 
del caso). Empieza a ser hora de un 
cambio de actitudes por parte de los 
que llevan la dirección municipal, de-
jando de lado definitivamente esta ac-
titud negativa ante cualquier ánimo 
de hacer cosas en el pueblo y poner un 
poco más de ganas. No se piden gran-
des inversiones económicas (lo que 
sabemos perfectamente), pero sí un 
poco más de compartir con la gente lo 
que normalmente hacemos todos en 
estas fiestas: ganas de hacer algo es-
pecial y dejar a un lado nuestras preo-
cupaciones del día a día. Ya ha llegado 
el momento de decir basta a la falta 
de espíritu por parte de algunos, que 
además mandan, y trabajar en buscar 
acciones que redunden en beneficio 
de toda la comunidad. Este será nu-
estro deseo para estas fiestas.

LA BÚSTIA podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cog-
nom, número de telèfon i número del dNi. màxim 20 línies. les cartes de més 
extensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’ar-
ribada. les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

LA FOTO DE LA SETMANA

Calendaris dels pagesos

És la publicació en llengua catalana que fa més anys que s’edita de forma 
periòdica. Inclou informació astronòmica molt variada -les fases de la 
lluna, els eclipses, la visibilitat de planetes-, el santoral, celebracions de 
fires, mercats i festes majors a Catalunya i consells agrícoles i ramaders. 
El calendari del pagès era i és encara una eina de gran utilitat perquè 
també ajuda a tenir informació meteorològica, com ho acredita la pre-
sència de diversos exemplars -alguns veritablement antics- a l’exposició 
que complementa la mostra de pessebres de la Capella de Montserrat, 
dedicada als fenòmens del temps.

 montse Estrada

Rolihlahla 
Mandela 
“l’esvalotador”

Convicció, encant, unitat, resis-
tència, reconciliació, pau, empa-
tia, humanitat, lliçó, heroi, uni-
versal, líder, símbol, llibertat, 
figura, somriure, fermesa, prin-
cipis, tenacitat, objectius, mis-
satge, emoció, bondat, lluita, 
mite, denúncia, missatge, digni-
tat, exemple, disciplina, referent, 
inspiració, humilitat, generositat, 
orgull, solidaritat, respecte, espe-
rit,  guia, magnanimitat, coratge, 
valor, construcció, desobedièn-
cia, olfacte, personalitat, incan-
sable, respecte, empremta, in-
tegritat, grandesa, perdó, icona, 
amor, passió, llegenda, noblesa, 
compromís, cohesió, resistència, 
habilitat, tacte, elegància, camí, 
nació, exigència, responsabilitat, 
esperança, entusiasme, canvi, 
deure, harmonia, justícia.
Ell, la figura més rellevant del 
segle XX és immortal. Ha estat 
una raresa entre la classe gover-
nant, i encara que aquests darrers 
dies molts l’han exaltat i s’han om-
plert la boca d’elogis, ben pocs se-
gueixen el seu exemple. Mandela 
no era com ells, no era com els lí-
ders polítics que coneixem. Ell era 
i serà sempre de la classe d’homes 
que lluiten, que perdonen però no 
obliden. Era un esvalotador, que és 
el que significa el seu nom.
Ha mort l’home, queda el símbol. 
Adéu Tata Madiba. 
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 Francisco Torrecillas padilla

Libertad
de 
expresión

La misma libertad de expresi-
ón que ampara a Ramón Falco 
a la hora de expresar y difundir 
sus ideas extremistas, sectari-
as e intolerantes a todo aque-
llo que es español el Sr Aznar 
expresa sus sentimientos y 
opiniones en libertad sobre la 
gente como usted. Al igual que 
usted no se sentía representa-
do por Aznar, yo no me sien-
to representado por el Sr Más 
pero no tengo otra que admitir-
lo y aguantarme., dicho esto mi 
opinión sobre usted es que es 
un guerracivilista  anti demó-
crata de los que si no se piensa 
como usted se permite lanzar-
nos toda clase de improperios. 
Donde está su talante demó-
crata? Y el respeto a la liber-
tad de pensamiento?
Le recuerdo en alusión al juicio 
de Nuremberg ,que durante la 
república hubo Paracuellos del 
Jarama y en Barcelona había 
cuatro Checas y un barco en 
el puerto de Barcelona donde 
se torturaba y mataban a las 
personas, así que tenga usted 
cuidado con hacer apología del 
odio y el rencor por sus ganas 
de expresar sus sentimientos 
ya que es un error gravísimo y 
un acto de irresponsabilidad.

 antoni Comas

Una altra manera 
d’ensenyar, 
recomanable avui

Ja iniciat el segle XXI cal exa-
minar algunes tares educati-
ves que s’utilitzaven durant 
el segle passat i que coneixem 
prou bé; no trobem recomana-
ble continuar-les perquè no 
són convenients, al nostre ju-
dici, per als alumnes d’avui.
Fins fa poc, el que importa-
va més per als bons resultats 
dels alumnes era que apren-
guessin totes les lliçons. Els 
afartàvem de fórmules i dates, 
omplint-los la memòria, però 
no els ensenyàvem a pensar, 
reflexionar i conduir les seves 
ments cap a la vertadera savi-
esa en el sentit més compro-
mès del terme.
Per al professor era més sen-
zill ensenyar així, a penes 
sense complicar-se més la 
vida ja que li donava la sensa-
ció que complia bé la seva co-
mesa. I no era així. 
I em direu: és que ensenyar 
a pensar no és fàcil! És clar 
que no!
Es pensava que una major ins-
trucció equivalia a una major 
cultura. Doncs, no. Instrucció 
i educació no és el mateix i es 
tendia a confondre’ls. La ins-
trucció solament ens ensenya 
simples dades. Moltes. Però 
l’educació ens converteix en 
millor ésser humans.

quim paSCual



o deixem mai 
que les futures 
generacions ens 
diguin que la in-

diferència, el cinisme o l’egoisme 
ens varen fer fracassar a l’hora de 
complir els ideals humanistes que 
condensa  el Premi Nobel de la 
Pau”. Nelson Mandela.
Segons l’Agencia europea de les 
Fronteres, Frontex, només en el 
primer  semestre de 2013, es re-
gistraran 34.522 immigrants sense 
papers  a les portes d’entrada dels  
països de la UE.
 Un dels esdeveniments més colpi-
dors i  comentats però  amb poques 
actuacions-  és el  drama de Lampe-
dusa – amb més de 300 morts-  que 
no és fruit de la fatalitat. Les morts 
de Lampedusa  són víctimes d’una 
Europa cada vegada més  tancada 
–  marcada pel creixement  del po-
pulisme,  de la precarietat laboral 
i social  –  i que segueix  una lògica 
de seguretat,  renunciant als valors 
que ella mateixa pretén defensar.
Sovint es tracta de fluxos mixtes 
-immigrants econòmics i refugi-
ats- els quals, segons la Conven-
ció de Ginebra-  inclouen les per-
sones que escapen dels seus països 
per motius de “raça, religió, opinió 
política,nacionalitat o pertinença a 
un grup social determinat”.
En el cas d’ Itàlia, la majoria de per-
sones que arribaren són de Síria, 
Eritrea, Somàlia, Etiòpia... països 
en guerra, o amb greus conflictes 
interns.  
Actualment, Líbia – considerat un 
estat fallit - és el principal terreny 

  Que simpàtic, saluda i tot!. || JOaN muNdET

Per què recordar el Dia 
Internacional del migrant, 
el  18 de desembre?

drets fonamentals. El silenci de la 
Comunitat internacional  la fa còm-
plice d’aquesta situació. I la seva 
resposta – podríem dir hipòcrita – 
és tancar fronteres i multar.... 
El govern espanyol disposarà en 
2014 d’uns 35 milions d’euros  de 
la UE  per “totes les actuacions de 
caràcter humanitari i assistencial 
als immigrants i refugiats”, el doble 
de l’ajuda del 2011. En el context del 
creixement pressupostari per “la 
millora general de les infraestruc-
tures policials per la immigració” 
Interior  invertirà per instal·lar 
“concertines” en la tanca de Me-
lilla, comprarà un helicòpter per 
reforçar la vigilància en Melilla, 
instal·larà teles metàl·liques  més 
atapeïdes per que els subsaharians 
no puguin posar els dits per esca-
lar. Són mesures repressives, que 

oculten  les causes de la immigra-
ció i deneguen assistència  a perso-
nes en situació desesperada.
I si ens falla la memòria,   l’UNHCR 
( Alt Comissionat de les NU pels 
Refugiats)  ens recorda que des 
dels anys 90, més de 20.000 perso-
nes migrants  han mort en l’àrea de 
la Mediterrània.
Frontex  desplega des de l’any 2005 
vaixells, helicòpters, avions, radars 
,càmeres tèrmiques i aviat “drons”, 
des del Estret de Gibraltar fins a les 
illes greques per tal de “protegir” Eu-
ropa contra persones no desitjades. 
Però,  després de l’ indignació , 
torna la calma  i poc a poc la nor-
malitat i l’oblit....
                                                                                                 
* Presidenta-Lliga dels Drets dels
   Pobles i SCAI (Servei ciutadà
   d’Acolliment als Immigrants)

“N

persona d’aquí i d’allà.
Tancar fronteres i multar les per-
sones en situació irregular o  elabo-
rar una llei de delit  de complicitat 
amb la immigració clandestina no 
són respostes  realistes ni respon-
sables a les demandes de milers i 
milers de persones que  fugen de la 
pobresa, del patiment, de la repres-
sió i aspiren  senzillament a  viure  
una mica millor, en llibertat.
Cal  donar resposta a les arrels del 
problema:  la explotació dels recur-
sos africans (minerals, fusta, pe-
troli, urani, aigua...) està en  molts 
casos en mans europees , occiden-
tals, ocasionant una sortida de ri-
queses que  no generen beneficis  
per les poblacions locals  sovint sot-
meses a unes condicions  de vida 
infrahumanes, de conflictes, amb 
una vulneració constant dels seus 

Habitatges 
públics

 Grup municipal CiU

D

L

 L’Altraveu

La campanya contra 
el 4t Cinturó reclama 

que s’abandoni 
definitivament el 

projecte

  Rita Huybens*

PLAÇA MAJOR

en el qual operen les màfies encar-
regades del tràfic de persones amb 
destí a Europa.
Segons ACNUR (Agencia de  Naci-
ons Unides pels Refugiats), els viat-
gers que intentaren arribar a  Lam-
pedusa, varen pagar 1600 euros per 
persona a una màfia de la xarxa de 
traficants que després de cobrar, so-
vint abandonen la gent a la seva sort, 
sense menjar, sense aigua...Aques-
tes xarxes es reorganitzen quan 
canvien les legislacions, coneixen 
les rutes més fàcils i els punts dè-
bils d’entrada. Però  culpar les mà-
fies  i excusar-se darrere les seves 
actuacions,  amaga la poca voluntat 
dels diferents països de la UE a tre-
ballar conjuntament per unes poli-
tiques d’immigració i de control de 
les fronteres  respectant el dret  uni-
versal a una vida digna a qualsevol 

arrerament alguns 
mitjans de comuni-
cació han fet públic 
que el Govern de la 
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’acord pel tram Terras-
sa-Sabadell presentat 
pel Conseller Vila no té 
consens ni justificació.

La contínua fragmentació en trams 
evidencia la manca de solidesa del 
projecte. 
(Ja que l’Actual no ha publicat 
aquesta nota de la Campanya con-
tra el Quart Cinturó, l’Altraveu 
cedim l’espai que disposem per 
opinar per la seva publicació).
Davant la presentació per part del 
Departament de Territori i Sos-
tenibilitat de la Generalitat d’un 
acord amb els Ajuntaments de 
Sabadell i Terrassa, la Campanya 
Contra el Quart Cinturó vol tornar 
a posar sobre la taula que el Quart 

Generalitat tenia intenció de ven-
dre els 14.000 habitatges del parc 
públic de lloguer a un fons d’inver-
sió especulador.
El Govern de la Generalitat de Ca-
talunya no es planteja la venda dels 
14.000 habitatges, i menys a tra-
vés de fons d’inversió internacio-
nals. El que sí que s’està estudiant 
és, en el cas que fes falta, vendre’n 
una part per destinar-ho a les polí-
tiques d’habitatge. Qualsevol venda 
anirà exclusivament orientada a la 
construcció d’habitatges nous en 
règim de lloguer i, en cap cas, l’àni-
ma social del parc públic d’habitat-
ges es veurà menyscabada.
Si s’arribés a aquest extrem seria, 
principalment, per la desastrosa 
gestió que va fer Iniciativa per Ca-
talunya Verds (ICV-EUiA) d’aquest 
Departament en els dos governs 
tripartits. L’any 2003 l’Incasòl 
tenia un deute d’uns 300 milions 
d’euros; en acabar el 2010, després 
dels dos governs tripartits, l’Inca-
sòl tenia el triple de deute: més de 
900 milions d’euros. L’Institut Ca-
talà del Sòl (Incasòl) és un organis-
me que depèn del Departament de 
Territori i Sostenibilitat que diri-

geix el Conseller Santi Vila.
La mala gestió d’ICV.EUiA també 
ha acabat repercutint en més en-
deutament de la Generalitat donat 
que Brussel·les el passat mes d’oc-
tubre ha corregit a l’alça les xifres 
del deute de Catalunya en quasi 
800 milions d’euros amb motiu 
de que el deute actual de l’Inca-
sòl és considerat com a més deute 
públic de la comunitat autònoma. 
Per tant, Catalunya s’ha vist molt 
afectada per aquesta reclassifica-
ció del deute.
Ja per acabar, cal posar de mani-
fest que la possibilitat de vendre 
habitatges del parc públic ja la va 
contemplar el Govern tripartit i, 
concretament, ICV-EUiA. L’enca-
ra vigent Decret 13/2010 del Pla 
pel dret a l’habitatge, aprovat pel 
Govern tripartit, en el punt 5 de la 
Disposició addicional quarta esta-
bleix que: El resultat de la venda 
dels habitatges del parc públic es 
destinarà a la rehabilitació o a la 
remodelació de la resta d’habitat-
ges del parc públic, a la nova ad-
quisició o a la nova construcció 
d’habitatges amb protecció ofici-
al de titularitat pública.

Cinturó o B-40, com a projecte del 
Ministerio, no és la via adequada 
per servir als trànsits locals i co-
marcals. 
 L’anàlisi de la mobilitat presentat 
en l’acte d’avui en cap cas apunta a 
la necessitat d’una nova via de pas 
com la que defensa el Ministerio. 
De les dades presentades tampoc 
se’n desprèn la necessitat d’una via 
d’alta capacitat com la que es di-
buixa, sinó que es posa de relleu 
l’existència d’una xarxa amb trams 
i moments puntuals de saturació. 
Una diagnosi correcta d’aquesta 
situació posaria més en evidència 
l’origen concret d’aquests proble-
mes i les particularitats específi-
ques d’un territori que no es pot 
voler simplificar amb una proposta 
ja antiquada que justificaria qual-
sevol nova carretera. 
La concertació a què es fa referèn-
cia no ha comptat amb la partici-
pació de bona part del món local, 
sinó que s’ha fet d’esquenes als 
agents locals. Nombroses entitats 
han mostrat des de fa vint anys la 
oposició a aquest projecte i han de-
fensat la necessitat d’optar per al-
tres solucions més barates, més 

eficients, d’acord amb els reptes 
de la mobilitat sostenible i més res-
pectuoses amb l’entorn natural.  
A dia d’avui, seria inversemblant 
considerar el Quart Cinturó com 
una actuació prioritària, tenint en 
compte l’actual context econòmic i 
els reptes territorials i ambientals 
de la comarca i del país. 
Fragmentar aquest projecte en 
trams cada vegada més curts no 
fa més que demostrar la seva fe-
blesa i evidenciar la manca d’ar-
guments sòlids per seguir tirant-
lo endavant.
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sa a MotoGP.
Pel que fa a aquesta tempo-

rada, el del Team Calvo, s’ha topat 
amb el valencià de Ducati, Xavi 
Forés, un altre il·lustre del moto-
ciclisme espanyol i exmundialista. 
Forés i el Team Ducati Twelve, in-
tractables, han aconseguit guanyar 
cinc de les nou curses del campio-

Si en el món del motociclisme par-
les de Carmelo Morales tothom 
pararà atenció: l’historial del pilot 
de Castellar ho val. Morales és un 
d’aquells pilots que surten de tant 
en tant al món de les motos i que, 
potser amb més sort i oportunitats, 
hauria estat un dels pilots capda-
vanters en qualsevol de les catego-
ries del Mundial, i fins i tot, arribar 
a ser campió del món.

El pilotatge agressiu i espec-
tacular és la tarja de presentació de 
Carmelito, a més del seu impressio-
nant palmarès.  El castellarenc és 
el millor pilot, històricament par-
lant, de la categoria d’Stock Ex-
trem del CEV: amb 18 victòries és 
el més llorejat del campionat, des 
de el seu inici al 2002, amb la gens 
menyspreable xifra de tres Campi-
onats d’Espanya d’Stock Extrem 
(2008, 2009 i 2012), tres subcam-
pionats (2006,2007 i 2013), i el pri-
mer campionat de Moto2 que es va 
disputar (2010).  A més de tot això, 
també cal afegir-hi els títols inter-
nacionals on el ‘31’ també ha deixat 
la seva marca guanyant tres cam-
pionats d’Europa de Superstock 
1000 (2008, 2009, 2012) i partici-
pant a 10 curses del Campionat del 
món de Moto 2 (2010 i 2011). Gai-
rebé res.

No cal afegir gairebé res més 
per adonar-se de les excel·lents 
aptituds d’un pilot com el castella-
renc, que si s’hagués fet justícia, 
probablement, l’hauríem pogut 
gaudir  lluitant amb el Dani Pedro-

  Albert San Andrés

El valor de l’experiència al CEV

 Carmelo Morales a la cursa del circuit de Los Arcos de Navarra on va quedar per darrera de Xavi Forés. || CEv.

nat, a més de tres segones posici-
ons i una tercera. És a dir: no ha 
baixat del podi en tota la tempo-
rada.

Morales amb dues victòri-
es (Alcanyís i Jerez), cinc segones 
posicions (tres a Albacete, Navar-
ra i una a Xest), una cinquena (Ca-
talunya) i una caiguda (Jerez), no 

ha pogut seguir el ritme d’un tàn-
dem fortíssim. L’elecció dels pneu-
màtics tampoc ha estat el punt fort 
del castellarenc, i en algunes cur-
ses ja va mostrar el seu disgust 
amb l’elecció de les gomes.  

Tot i el subcampionat del ‘31’, 
la segona posició final al CEV és una 
meritòria plaça ja que els seus rivals 

directes, Forés i el barceloní Iván 
Silva, han aconseguit fer pujar el 
nivell del campionat d’Stock Extre-
me d’aquest any, amb la seva rivali-
tat màxima i la seva competitivitat, 
tot i que Forés hagi estat intractable 
durant tot el campionat i això no és 
vegi reflectit en els resultats finals.

En el campionat d’Europa de 
Superstock 1000 disputat per sise-
na vegada consecutiva al circuit de 
“La Torrecica” d’Albacete, el Car-
melo tampoc va poder aconseguir el 
campionat d’Europa, en detriment 
del valencià de Ducati, que ha estat 
intractable durant tot l’any amb la 
seva Panigale. El podi el va comple-
tar Silva, confirmant la potència 
dels pilots del CEV envers la resta 
de pilots europeus. 

El mític ‘31’, que ha participat 
aquest any amb la Kawasaki del 
Team Calvo – Laglisse, no sap enca-
ra on correrà la propera temporada, 
ja que ha rescindit el seu contracte 
amb l’equip amb el que ha triomfat 
en el CEV en els últims anys i en el 
que ha guanyat quatre campionats. 
Malgrat aquest revés, al Carmelo no 
li faltaran ofertes per la tempora-
da que ve i immediatament després 
de l’ultima cursa de Jerez ja va pro-
var la Suzuki del Team Speedracing. 
Carmelo ha declarat als últims dies 
que està estudiant ofertes de Suzu-
ki, Kawasaki i Bmw, sense tenir en-
cara decidits els pneumàtics que es-
collirà.

L’any que ve el campionat 
d’Stock Extrem del CEV, passarà 
a anomenar-se Superbike i s’ampli-
aran les proves, sortint d’Espanya 
per primera vegada. 

La UE Castellar rep el 
Cardedeu FC al Pepín Valls

El primer equip de la uE Castellar 
rebrà dissabte (16.30 h) al pepín 
valls el quart classificat, el Carde-
deu, que ha guanyat els últims 4 

partits i només ha cedit una derrota 
a fora.  la setmana passada, els 
homes de david pirri van jugar un 
amistós al camp del montcada, de 
primera Catalana. van perdre 2-0 
per dues errades defensives en un 
duel on van jugar sis juvenils.

Pedrosa i Puig separen els 
seus camins al Mundial

alberto puig, assessor del pilot 
castellarenc dani pedrosa des 
de 2006, ha deixat el seu càrrec 
i passarà a ser el supervisor de 

diverses activitats a l’escuderia 
Honda Racing Corporation (HRC) 
i que se centrarien a la troballa de 
nous  talents a l’asia Talent Cup i la 
selecció i direcció de joves pilots.
Raul Jara serà el nou assessor de 
pedrosa al mundial de motoGp.

El pilot castellarenc ha acabat en una meritòria segona posició al Campionat d’Espanya de Velocitat en la categoria d’Stock Extrem
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FUTBOL SALA  |  FS CASTELLAR

Els tretze equips federats del Fut-
bol Sala Castellar, onze de futbol 
sala i dos de voleibol femení, es 
presenten oficialment aquest diu-
menge (18 h) al pavelló Joaquim 
Blume. L’acte tornarà a ser tota 
una festa on la vistositat compar-
tirà protagonisme amb l’orgull ta-
ronja, atès que fins a 150 jugadors 
desfilaran pel parquet. La xifra era 
de 170 la passada temporada, però 
l’estat de salut de l’entitat és excel-
lent tenint present que no fa pas 
tants anys, el 2006, només comp-
tava amb tres categories. “Aquest 
any hem perdut l’equip preben-
jamí i un benjamí, no sabem si a 
causa de la crisi o del futbol, que 
tira molt. En canvi, però, la sec-
ció de voleibol femení ha cres-
cut amb un equip més”, destaca 
el president del club, Josep Tous. 

Vistositat garantida 
en la presentació

  Marc Cornet

 Un pla general de la presentació de la temporada passada dels diferents equips del Futbol Sala Castellar. || J. GRaEllS

El líder del grup 2 de Copa Ca-
talunya, el Martorell-Solvin, vi-
sita el pavelló Puigverd aquest 
dissabte (19 h). Serà l’últim par-
tit oficial de l’any per al CB Cas-
tellar -quedarà el Torneig Vila de 
Castellar contra el Sant Adrià-, 
que arriba en un moment delicat 
quant a l’infermeria. A la baixa de 
Larry Ewulu per a tota la tempo-
rada s’hi ha de sumar la de l’aler 
Dani Benítez,  que encara des-
coneix l’abast exacte de la seva 
lesió al genoll. Els seus problemes 
a l’espatlla, segons els últims re-
coneixements, no serien cap pro-
blema per a saltar a la pista, però 

  M.C.B.

Contra el líder sense 
els punts de Benítez

CB CASTELLAR  |  COPA CATALUNYA

sí els que pateix en una zona tan de-
licada, que fa recomanables tots els 
tipus possibles de precaucions. La 
seva habitual aportació de punts, 
per tant, encara haurà d’esperar

En qualsevol cas l’entrenador 
de l’equip, Mario Lousame, fa una 
crida als seus jugadors per a què 
“es reivindiquin, com ja han fet 
més d’una vegada aquesta tem-
porada, per als jugadors que no 
podran disputar el partit”. El 
tècnic és conscient de la dificultat 
de superar el líder que, a més, ha 
pogut recuperar els jugadors lesio-
nats durant la jornada de descans, 
de manera que té clar que l’única 
opció que hi ha per a plantar cara és 
“afrontar el duel amb la mateixa 
intensitat de l’últim mes”. 

 Dani Benítez, durant un entrenament, en una imatge d’arxiu. || m. CORNET

Pel què fa a la posada en esce-
na, Tous destaca que hi haurà “al-
guna novetat” que prefereix no 
revelar amb la intenció de mante-
nir l’expectativa fins a l’últim mo-
ment. Tot i això, dóna alguna pista: 
“Dintre dels marges que ens ofe-
reix el pavelló, intentarem tornar 
a jugar amb els efectes de la llum 
i de la música i farem una mica 
xou per donar una mica més de 
color i d’alegria a la presentació”. 
Aquesta vegada l’acte no coincidi-
rà amb el partit del primer equip, 
que jugarà dissabte (18 h) contra el 
Puigcerdà. El motiu és que, abans 
de la presentació, es requereix un 
temps per a preparar l’espectacle 
sobre el parquet i, si es jugués des-
prés, els de la Cerdanya tornarien 
massa tard a casa. El partit és vital 
per a les aspiracions de permanèn-
cia dels de Rubén Jiménez, ja que 
s’enfronten a un rival directe al qual 
podrien atrapar.  

El primer equip jugarà 24 
hores abans un partit vital 
per a la permanència a la 
Divisió d’Honor contra un 
rival directe, el Puigcerdà

El president del FS Castellar, Josep Tous, destaca que hi haurà novetats lluïdes

Encara es desconeix l’abast de la lesió de l’aler
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 Salva Navarro i Paco Marquina comenten l’evolució dels jugadors. || m. CORNET

No és cap secret que el pàdel és l’es-
port que més ha crescut quant a nom-
bre de practicants entre la població 
adulta. Els més menuts, per mimetis-
me, també estan desenfundant cada 
vegada més les raquetes amb forats, 
però, tot sovint, amb objectius més 
aviat lúdics que competitius. Salva 
Navarro, responsable des de un mig 
any del projecte N PADEL, creu que 
és un error no apostar més decisiva-
ment per la dedicació intensiva a un 
esport de tant de futur, que a mig ter-
mini té opcions de ser olímpic. És per 
això que està treballant en la tecni-
ficació d’un grup reduït de jugadors 
que albiren bons resultats a Catalu-
nya i Espanya, que pot créixer arran 
de les proves de selecció de joves ta-
lents que va organitzar Racó Esports 
la setmana passada. 

“Ser bon tennista val molts 
diners i una dedicació molt inten-
sa. En canvi, un jugador normal 
de tennis pot ser molt competi-
tiu en pàdel. No veig perquè un 
nen ha de ser el 20.000 de Catalu-
nya en un esport quan, en l’altre, 
potser pot esdevenir el 20”, ex-
plica Salva Navarro, que ja comp-
ta amb 4 dels 10 millors jugadors 
benjamins i alevins del país, alguns 
d’ells de Vilanova i la Geltrú o de 
Barcelona, que vénen a entrenar 
a Castellar del Vallès. “Jo sóc de 
tennis de tota la vida però vaig 
preferir que el meu fill fes pàdel 
perquè estava competint contra 

  Marc Cornet

nens que s’entrenen cinc dies a 
la setmana. Jo vull que disfruti 
i més endavant, quan tingui més 
força, podrà fer el pas al revés 
perquè la tècnica ja la tindrà. 
Aquesta idea que hi ha que no es 
pot canviar d’esport és falsa”, afe-
geix en Salva sobre Noè Navarro, 
que ja està entre els millors pade-
listes alevins del país tot i estar en 
edat benjamí. En la seva opinió, “és 
una llàstima que a Castellar, on 
hi ha tants nens que juguen mig 

bé al tennis, es perdi l’oportuni-
tat de tenir millors jugadors de 
pàdel”, atès que “amb dos o tres 
entrenaments a la setmana ja es 
pot aspirar a fer alguna cosa inte-
ressant en l’àmbit català”. 

Evidentment, però, no tothom 
val per a despuntar en una disciplina 
on “no compta tant ni el físic ni la 
força, però sí que s’ha de ser espa-
vilat”. És en aquest context que ha 
entrat en escena Racó Esports, que 
vol que la mainada provi les seves 

habilitats en un esport tan divertit 
com ple d’oportunitats. La de dime-
cres passat només va ser la primera 
jornada de selecció de joves talents, 
però és molt possible que n’arribin 
més, tal com comenta el responsa-
ble de màrqueting i comunicació del 
club de Sant Feliu, Víctor Cuervo, 
que especifica que la iniciativa està 
“oberta a tots els nens de la vila”. 
De fet, els dies 28 i 29 de desembre 
l’entitat ha organitzat un Open de 
menors. “La nostra és una aposta 
de futur que diria que és la prime-
ra vegada que es fa, almenys a la 
nostra zona. Anirem de la mà de 
N PADEL i la idea és que els nens 
es puguin formar aquí. Estem bus-
cant espònsors i vies de finança-
ment perquè això està pensat per 
tal que no surti car”, comenta Cu-
ervo, totalment convençut de les pos-
sibilitats d’una “escola competiti-
va potent”. En aquest sentit, s’ha de 
destacar que els campionats d’Espa-
nya només els disputen els millors de 
Catalunya, de manera que, tal com 
subratlla Navarro, “al contrari que 
en el tennis, quan viatges per jugar 
ho fas amb possibilitats d’arribar 
lluny en els tornejos”.

En les proves, on també hi col-
laborava el capità de l’equip de  la 
Penya Sports, Paco Marquina, hi 
havia un porter de futbol, l’Adrià, a 
qui els supervisors van veure con-
dicions “si es decideix a venir”. 
També a la Ivet, tot i que “du al-
guns vicis del tennis”. El Gerard, 
el Noé, els dos Biels... El talent, ben 
treballat, no té límits. 

Duatló, tenis, 
pàdel i fitness 
per La Marató

Les entitats esportives castella-
renques no són alienes a la ce-
lebració de La Marató de TV3 
i aquest proper cap de setma-
na tenen preparades diverses 
activitats esportives a la nos-
tra vila. El CT Castellar orga-
nitza durant el cap de setmana 
el torneig Tie Break de tenis, un 
altre de pàdel, així com una ex-
hibició i un clínic per a diumen-
ge. Totes aquestes activitats es 
faran a les instal·lacions del CT 
Castellar del carrer Sant Feliu. 
D’altra banda la Penya Esports 
Club Arlequinada organitza dis-
sabte 14, a les seves instalacions 
de Ca n’Avellaneda 24, el torneig 
solidari de pàdel “Torneig del 
pernil” de 9 a 15h. 

Per diumenge, Racó Es-
ports ens porta el 2n Torneig de 
pàdel solidari (10h) en categoria 
masculina i femenina, el 2n Fit-
ness Solidari, amb més de qua-
tre hores de fitness dividides en 
dues classes d’spinning (10h i 12h) 
i dues de zumba (11h i 13h). Com 
a prova reina, Racó Esports or-
ganitza la primera Duatló Soli-
dària (10 h), organitzada amb la 
col·laboració de Bike Tolrà, que 
tindrà lloc pels voltants de Sant 
Feliu del Racó, amb sortida i ar-
ribada a la seu de Racó Esports, 
i un recorregut de 25 km de BTT 
i 5 km running. El preu de les ac-
tivitats de Racó Esports és de 5 
euros. La recaptació es destinarà 
integrament a la Marató.  

POLIESPORTIU  |  MARATÓ TV3

  Albert San Andrés

PÀDEL  |  RACÓ ESPORTS

Pàdel i futur són sinònims 
Diversos nens de la vila participen en les primeres proves de selecció de joves talents a Racó Esports
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El castellarenc marc Torrecilla, de 
només 14 anys d’edat i alumne del 
Club Kyokushin Castellar, va obte-
nir un magnific resultat en el el Cam-
pionat internacional Fuji mae d’es-
til Kyokushinkai que va tenir lloc a la 
ciutat de Santa Coloma de Gramenet. 

Torrecilla va ser tercer en la catego-
ria cadet masculí de menys de 70kg 
(pes mitjà), en una competició que va 
comptar amb la participació de més 
de 20 països de tot el món i un total 
de 250 competidors. El castellarenc 
s’ha preparat i ha entrenat dur durant 
tota la temporada i això s’ha reflectit 
en  els seus resultats. la final per a 
aconseguir el tercer lloc va ser molt 
renyida i de molt nivell.

Marc Torrecilla, 3r 
a Santa Coloma

DISSABTE 14 de desembre
Pepín Valls
09:00   aleví F – Sant quirze vallès FC 
09:00   aleví d – Cercle Sabadellès 1856
10:30   infantil b – EF barberà andalusia   
12:00   benjamí E – C. Sabadellès 1856
12:00   benjamí d – EF Sabadell 
13:00   prebenjamí C – EF Sabadell 
13:00   prebenjamí d – EF Sabadell 
14:00   prebenjamí E – pb Castellbisbal 
14:00   aleví benj.fem. – viladecans ud 
16:30   Sènior a 2ª cat. – Cardedeu FC 
19:00   Juvenil a – Sant quirze vallès FC 

Partits a fora
09:00   mercantil CE - aleví b
09:30   Sabadellenca uE – aleví C
10:30   EF Sabadell – prebenjamí b
12:00   mercantil CE – benjamí b
13:00   Sant pere Nord – aleví E
13:30   Roureda vdF – prebenjamí a
15:30   pb Castellbisbal – aleví G
15:45   Can Rull R. T. CFu - Cadet b
16:00   C.C.Terrassa - Sènior b 4ª cat.

DIUMENGE 15 de desembre 
Pepín Valls
08:15   veterans – mercantil CE 
10:30   benjamí a – C.Sabadellès 1856 
10:30   aleví a – Sant quirze v.  
12:00   infantil a – EF base Ripollet ad
16:00   Cadet a – EF Sabadell
18:00   infantil C – Sant quirze vallès FC 
   
Partits a fora
09:30   San Cristobal Cp – benjamí C
10:00   lourdes ud – benjamí F
12:00   Sant quirze vallès FC - Juvenil b

FUTBOL (uE Castellar)

BÀSQUET (Cb Castellar)

DISSABTE 14 de desembre
Pavelló Puigverd
11:00   premini b masc. – E. pia Sabadell
12:30   premini a masc. – E. pia Sabadell
17:00   mini masculí – bàsquet almeda
19:00   Sènior a masculí – Cb martorell

Partits a fora
09:15   Sant ignasi – preinfantil a masc.
11:00   Sagrada Família – Cadet fem.
11:30   Gramanet bC – infantil femení
19:90   basquet Cardona – Sots 21 fem.

DIUMENGE 15 de desembre   
Pavelló Puigverd
09:30   Cadet C masc. – CN Sabadell
11:00   Cadet b masc. – Cb Sant pere
12:30   Cadet a masculí – Cb Cerdanyola
17:00   Sots 25 masculí – Cb Cubelles
19:00   Sènior b masculí – E.pia Sabadell
 
Partits a fora
10:30   vilafranca – mini femení
17:30   vilafranca – Sènior femení
18:00   b. Can parellada – Júnior masc.
19:00   viladecavalls – Sènior b masc.

HOQUEI PATINS (HC Castellar)

DIUMENGE 15 de desembre 
19:45   palau plegamans– Sènior

FUTBOL SALA (FS Castellar i athletic)

DISSABTE 14 de desembre
Pavelló Joaquim Blume
15:30   Sènior femení – blancafort
16:45   Cadet – Futsal arenys de mar
18:00   Sènior a – Futsal puigcerdà
20:00  athl. 04 sènior fem. – parets FS

Partits a fora
09:00   E. pia Sabadell - Juv. cadet fem.
10:45    FS Cardedeu – aleví b
11:15      aE montornès - infantil a
15:00    Ripollet FS - benjamí
19:15     S. S. Santa perpètua - aleví a
18:30    FS Casserres - ath. 04 Sènior b

DIUMENGE 15 de desembre 
Pavelló Joaquim Blume   
10:00   infantil b – Futsal Cervelló CE
12:00   Sènior b – EF barberà andalusia
17:15   presentació Futsal fins les 20 h

Partits a fora
12:00   polinyà FS - athlètic 04 Sènior a
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manresa
Gironella
Sant quirze
Cardedeu 
Tona
Súria
Taradell
lliçà d’avall
Sabadellenca
San mauro
San lorenzo
Sabadell Nord
uE Castellar 
palau Solità
lliçà d’amunt
Oar vic
Roda de Ter
Sant Feliu C.

32
28
24
23
22
20
18
18
16
16
16
15
15
13
10

7
4
3

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

10
9
7
7
6
6
5
5
4
4
5
4
4
3
2
2
1
0

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

0
2
2
3
2
4
4
4
4
4
6
5
5
5
6
9

10
9

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

SÈNIOR A · amistós
montcada - uE Castellar 2 - 0 
VETERANS
Cerdanyola - uE Castellar 1 - 6
BENJAMÍ E · Grup 35
Roureda - uE Castellar 3 -2 

COPA CATALUNYA · Grup ii Jornada 11

martorell
River andorra b
JaC Sants
igualada
CB Castellar
SESE
Grup barna 
Ramon llull
Sant Cugat
El vendrell
Sant pere 
barberà
lluïsos Gràcia
Gavà
Salle Reus
Sfèric Terrassa

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

9
8
7
7
7
7
7
7
7
4
4
4
4
3
2
1

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

2
3
4
4
4
4
4
4
4
7
7
7
7
8
9

10

CEdida

DIVISIÓ D’HONOR, grup 2 · Jornada 9

molins 99
Gavà
Frederic mistral 
Ripollet
CN Sabadell b 
balsareny
E. vallseca
viladecans
Cervelló
Cerdanyola
vacarisses
pla llobregat
Castelldefels
puigcerdà 
Sant vicenç
FS Castellar

24
24
21
20
19
18
16
15
14
12
9
8
6
6
6
3

9
10

9
10
10
10
10
10

9
8
9

10
9
8

10
9

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

0
0
0
2
1
0
1
0
2
0
0
2
0
0
0
0

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL

BÀSQUET

FUTBOL SALA AGENDA

PRIMERA DIVISIÓ, grup 3 · Jornada 8

Sant Joan at. 
penya b. Johan
Athletic 04 
Olímpic Floresta b
picnic N. barris
Rapid S. Coloma b
isur H. Sánchez
Can parellada
baganés
prosperitat
Cerdanyola 
polinyà
Castellnou
Grups arrahona

25
24
18
18
16
15
13
12
12
9
7
6
6
3

9
9
8
9
9
9
8
9
9
9
9
9
9
9

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

1
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0

0
1
2
3
3
4
3
5
5
6
6
7
7
8

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

XXXVI Cros Vila de Castellar
XXV Memorial Pere Hernández 

Sènior masculí (8.840 m)
1 Roger Campoy 28:49 
2 marcos García 29:15
3 Carlos Cera 29:20
4 Jaume domingo 29:26
5 miguel quesada 29:36 
24 david Jaén (CaC) 33:44

Sènior femení (6.510 m)
1 loida Reyes  25:11 
2 montse mas 25:17
3 Ester Guerrero 25:51
4 vanessa Sancho 27:13

Promesa masculí (8.840 m)
1 alex bosch 31:15
2 Gerard arderius (CaC) 31:49
3 Francesc aguiló 32:22 
4 aitor martín 32:39

Promesa femení (6.510 m)
1 laura Gómez  24:50 
2 Cristina Saladrich 27:23

Open masculí (6.030 m)
1 Jordi Jiménez 21:07
2 víctor delgado 21:54
3 Joan melo 22:08
4 daniel Fernández 22:37 
25 Gervasio García (CaC) 29:11

Open femení (6.030 m)
1 Núria puig  25:28 
2 alícia Cano  26:21
3 mariona Jordà (CaC) 27:09
4 dolores mata  27:49
6 mònica Córdoba (CaC) 30:04

Veterans A masculí (6.030 m)
1 andrés acuña 19:40 
2 Javier Ojeda 19:52
3 Ramón Cuenca 19:57 
4 bernat monter 20:10

Veterans B masculí (6.510 m)
1 pere melero  21:57 
2 diego García 22:04
3 pascual vicente 22:16
4 lluís maqueda 22:29

Veterans A femení (4.660 m)
1 Encarna Garcia 18:30 
2 Sara prescoli 18:57
3 Natàlia Hugas 19:24 
4 Encarna Núñez 19:46
12 Sònia molina (CaC) 23:24

Veterans B femení (4.660 m)
1 britta Stemmler 21:18

Júnior masculí (6.030 m)
1 mourad mounim 18:59 
2 Jesús Hurtado 19:43
3 llorenç Esteve 19:50 
4 Sergi beltran 20:01

Júnior femení (4.660 m)
1 Jasmina martín  18:24 
2 Carlota Corbella 18:34
3 mercè barris 18:49
4 Gemma Carreira 19:11

Juvenil masculí (6.030 m)
1 Jordi Torrents 19:02 
2 alexis Rodríguez 19:51
3 marwan El Fadili 19:57 
8 Juan losada (CaC) 22:00
10 manel Rusinyol (CaC) 22:36

Juvenil femení (3.290 m)
1 Najwa Chouati  12:24 
2 Clàudia martínez 12:41
3 Judit bellido 13:07

Cadet femení (3.290 m)
1 paola Carmona 12:41 
2 Geena Stephens 12:53
22 Judith viñas (CaC) 14:26

ATLETISME

TENNIS DE TAULA

CLASSIFICACIÓ

2a B PROVINCIAL · Grup 1 Jornada 9

vilassar de dalt

Cercle Gràcia

ATT Castellar

Edelma Calella

pep palés

lluïsos Gràcia b

Castelldefels

Esparreguera

Sant andreu

Cubelles

ateneu poblenou

Cardedeu

18

16

14

12

8

8

8

6

6

6

2

2

9

9

9

9

8

9

9

9

9

9

8

9

9

8

7

6

4

4

4

3

3

3

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

5

6

6

6

7

8

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ
2a B PROVINCIAL · Grup 2 Jornada 9

bombons blasi

unió montcada

Sant quirze

badalona

Falcons

ateneu 1882

ATT Castellar B

molins de Rei

Torre Claramunt

lluïsos Gràcia a

iES maC

vilafranca

16

12

12

12

12

12

8

8

8

6

2

0

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

9

8

6

6

6

6

6

4

4

4

3

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

3

3

3

5

5

5

6

2

0

PT PJ PG PE PP

CLASSIFICACIÓ
3a PROVINCIAL · Grup 3 Jornada 9

El Ciervo

Sallent

mollet b

Congrés

lluïsos Horta

Falcons

Ripollet

Sant Cugat b

ATT Castellar C

Sant quirze b

badalona

16

14

10

10

8

8

6

6

6

4

2

8

8

8

8

8

9

8

8

9

8

8

8

7

5

5

4

4

3

3

3

2

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

3

3

4

5

5

5

6

6

7

PT PJ PG PE PP

Cadet masculí (4.180 m)
1 antonio lópez  
2 Sergi martín 
3 Joan piñana  
8 Suriol avellaneda (CaC) 

Infantil masculí (2.810 m)
1 marc Fernández 10:02 
2 david bosch 10:10
8 Suriol avellaneda (CaC)
7 marc Garriga (CaC) 11:06

Infantil femení (2.070 m)
1 Clàudia alcolea  7:37 
2 Elna Cornellas 25:17
8 Suriol avellaneda (CaC)
16 aina muñoz 8:27 

Aleví masculí (2.070 m)
1 alejandro acedo  7:32 
2 miquel Riera 7:34
3 miquel prenafeta 7:35
5 Jan Casamada (CaC) 7:40

Aleví femení (1.440 m)
1 berta Teruel 4:45 
2 alejandra Camps 4:49
3 daniela martínez 4:54
11 Clàudia alarcón (CaC) 5:10
24 Gisela Surroca (CaC) 5:15

Benjamí masculí (1.120 m)
1 Younes dahak  4:18 
2 arnau Castro 4:26
3 martí molins 4:27
4 arnau querol (CaC) 4:29

Benjamí femení (1.120 m)
1 Júlia lahosa 4:41 
2 dora lambea 4:43
3 Carla manzano 4:50 
13 laia arderius (CaC) 5:19
14 mireia Sánchez (CaC) 5:21

Prebenjamí masculíí (700 m)
1 Erik modrego  2:39
2 marc quirant 2:49
5 daniel martín (CaC) 2:58
8 manel pascual (CaC) 3:07

Prebenjamí femení (700 m)
1 Xioaodan avellaneda (CaC) 3:11 
2 Elin marín 3:18
6 laura martínez (CaC) 3:32 
7 Clara alba (CaC) 3:35
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Miquel Torrecilla exposa a la 
galeria Subex de Barcelona

El castellarenc miquel Torrecilla in-
augura una exposició d’olis a la ga-
leria Subex, al carrer de mallorca 
253 de bacelona, entre passeig de 

Gràcia i Rambla de Catalunya. l’expo-
sició estarà oberta fins a l’1 de febrer.  
la inauguració es farà el dia 10 a les 
19.30 h i l’autor parlarà de les seves 
obres, que mostren el paisatge del 
nostre rodal: la mola, camins de To-
gores, camps de blat al vallès, etc.

Premis del concurs de 
fotografia apícola

dimarts 17 de desembre es lliuren 
els premis del iX Concurs de Foto-
grafia apícola organitzat per l’as-
sociació d’apicultors de barcelona. 

l’acte tindrà lloc a les 11 h al mercat 
municipal. un any més, les fotografi-
es premiades destaquen per la quali-
tat i referencien el món de les abelles 
des de diversos vessants. l’acte és 
obert a tota la població. les fotogra-
fies quedaran exposades al mercat.

Tastets nadalencs
Fires, pessebres, teatre i més propostes obren les portes als primers actes culturals relacionats amb el Nadal

l’entitat castellarenca de Cal Gorina celebra 
demà dissabte l’arribada de Nadal amb la 
Festa del Solstici. a les 11 hores del matí ar-
rencaran les activitats a la plaça major. S’hi 
podrà trobar una fira d’artesania, oberta fins 
les 19 hores, on s’hi vendran productes fets 
a mà, únics, de qualitat i d’autor. Seran arti-
cles de roba, complements, decoració, etc, 
que poden ser un bon regal de nadal. Enmig 
de les parades hi haurà un photocall on tot-
hom qui ho vulgui podrà fer-se fotos. També 
hi haurà un taller demostració de com fer 
cistells de vímet, i un taller infantil, entre 
d’altres. a les 11 del matí també s’ha previst 
un espectacle familiar de pallassos. a les 12 
horeses podrà gaudir d’una demostració de 
ball swing a càrrec de SonaSwing Castellar, 
que podran dansar amb la música de Har-
lem Congo Trio, un conjunt de piano, saxo i 
contrabaix. d’altra banda, Cal Gorina també 
ha previst un servei de bar que estarà obert 
durant tot el dia amb la venda de productes 
a preus populars. 

des de l’any 1993 Colònies i Esplai Xi-
ribec té cura de construir i instal·lar el 
pessebre a la Casa de la vila, als Jar-
dins del palau Tolrà. És el que s’anome-
na com plantada del pessebre. Enguany 
es farà dissabte 21, abans de Nadal. En 
acabar l’activitat, els membres de l’Es-
plai faran una primera cantada al pes-
sebre. d’altra banda, aquest diumenge 
15 tindrà lloc la 8a mostra de Caganers 
que també organitza el grup Xiribec. Es 
tracta de fotografiar el màxim de perso-
nes en posició de caganer. Tothom qui 
es faci la fotografia al local de l’Esplai Xi-
ribec col·laborarà amb un euro a la mara-
tó de Tv3. d’altra banda, també segueix 
endavant la col·laboració de l’esplai amb 
via Solidària, fins al 21 de desembre per 
a recollir aliments per les cases. Colòni-
es i Esplai Xiribec també oferirà un ser-
vei de Casals per les festes i també rea-
litzarà el 28è pessebre vivent, el proper 
5 de gener.

Els pares i mares de l’escola El Sol i la 
lluna han programat una representació 
teatral per divendres i dissabte per tal 
de col·laborar amb la marató de Tv3. la 
col·laboració serà a través de la taqui-
lla inversa, és a dir, un cop vista l’obra, 
el públic farà el pagament que vulgui 
a la sortida.  Els actors seran els ma-
teixos pares. El conte es diu ‘El dibuix 
de Nadal’ i és de la  Clara Simó. parla 
de dues nenes que arriben a casa des-
prés d’haver anat a la piscina. una de 
les nenes, la Nina, comença a dibuixar. 
li encanta dibuixar històries amb les 
coses canviades de lloc, però vet aquí 
que el seu dibuix es fa realitat. El dimo-
ni dolent s’emporta l’estel i tot queda 
capgirat. El tió té cagarrines, el caganer 
no pot cagar, els reis no troben l’estel, 
el ninot de neu també fa de les seves,.. 
el món del Nadal perilla i tots els per-
sonatges hauran d’ajudar a recuperar 
l’ordre.

per primera vegada, i fruit de la col-
laboració amb l’associació Catalana de 
pessebres vivents, Sant Feliu del Racó 
participarà, juntament amb altres tres 
poblacions catalanes, a la primera mos-
tra de pessebres vivents de Catalunya 
que el poble Espanyol durà a terme du-
rant els dies de Nadal. la data prevista 
d’escenificació és la del 4 de gener de 
2014. d’altra banda, els dies 22, 26 i 29 
de desembre, de 19 a 20.30 h, el poble de 
Sant Feliu del Racó escenificarà diverses 
escenes de la nativitat. Ja consolidat des 
del a primera edició, l’any 2010, els veïns 
i veïnes participen activament al pesse-
bre com a figurants. la plaça doctor puig 
es converteix també en un escenari du-
rant els dies d’escenificació, d’un mercat 
on es venen diversos articles artesans, 
comestibles i de decoració. Enguany, el 
mercat està organitzat per la recent cre-
ada associació d’artesans del vallès. la 
fira romandrà oberta fins a les 22 h.

SOLSTICI D’HIVERN
a càrrec de Cal Gorina

20a PLANTADA DEL PESSEBRE
a càrrec de Colònies i Esplai Xiribec

Dissabte, 14 de desembre
d’11 a 19  h  ·  plaça major

Dissabte, 21 de desembre
matí  ·  Jardins del palau Tolrà

Divendres i dissabte, 13 i 14 de desembre
19 h i 12 h  ·  auditori miquel pont

22, 26, 29 de desembre i 4 de gener
Sant Feliu del Racó i poble Espanyol

TEATRE: ‘EL DIBUIX DE NADAL’
a càrrec de l’ampa El Sol i la lluna

PESSEBRE VIVENT A SANT FELIU
a càrrec de l’aavv Sant Feliu del Racó
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 Marina Antúnez

Primers concerts
de les festes de Nadal

Artcàdia oferirà, el proper dissabte 
a les 12 hores, un concert de Nadales 
a la Capella de Montserrat, al car-
rer de Doctor Pujol, 26, a càrrec dels 
alumnes més petits de l’escola.

Els protagonistes de l’actes 
seran, en total, més de cinquanta   
nens i nenes que formen part dels 
grups de Sensibilització i Iniciació 
musical (3 a 7 anys) que realitzen 
aquests cursos al mateix centre i a 
les escoles El Sol i la Lluna i Esco-
la Emili Carles Tolrà. 

“Serà un petit concert fami-
liar on es cantaran cançons per 
donar la benvinguda al Nadal i 
on també participaran alguns 
alumnes d’instrument de l’esco-
la per acompanyar algunes de les 
peces”, explica Laia Rocavert, res-

ponsable d’Artcàdia.
L’Artcàdia promou la forma-

ció musical ja des dels més petits i 
aquest concert forma part de l’ac-
tivitat pedagògica del curs.

D’altra banda, la setmana vi-
nent es farà l’audició de l’Aula de Pe-
dagogia Suzuki Artcàdia(violí i vi-
oloncel) a la Sala de Petit Format. 
Dimarts 17 de desembre a les 18:30h 
actuaran els violins, i dijous 19 de de-
sembre a les 19h, els violoncels. L’en-
trada és lliure i obert a tothom. 

Diumenge 15 de desembre 
també es podrà gaudir d’un con-
cert de Nadales a càrrec de la Coral 
Sant Josep, a les 17.30 hores, a l’Au-
ditori Municipal. Enguany, les co-
rals convidades són Cor Saraban-
da, dirigit per Mariona Castelar; la 
Coral la Joia de Montjuic, dirigida 
per Núria Gaig, i Els amics de Co-
llserola, dirigits també per Núria 

  Detalls d’alguns dels pessebres que es poden gaudir a la Mostra de la Capella de Montserrat. || q. paSCual

Gaig. La Coral Sant Josep esta-
rà dirigida per Montserrat Gurri. 
Tots la recaptació servirà per a col-
laborar amb la Marató de TV3.

El TEB representa, dissabte 
14 de desembre a les 18 hores, l’obra 
de teatre Hi havia una vegada..., on 
hi actuarà la Coral Pas a Pas.

Aquesta nit, l’Escola Munici-
pal de Música Torre Balada oferirà 
una jam session a Cal Calissó, a les 
22.30 h. Dilluns 16, a les 19 hores, 
celebra el fi de trimestre amb un 
gran Concert de Nadal a l’Auditori 
Municipal, on participaran els di-
versos grups de l’escola, tant els 
d’iniciació com els de perfecciona-
ment. Tocaran els estudiants d’ins-
truments, combos, veus, i també el 
grup de gospel.  Pel què fa a aquest 
grup gospel, divendres 20 oferirà 
de nou un concert, en aquest cas, 
al Mercat Municipal.  

LES PEL·LÍCULES DE LA SETMANA

drama sobre el conflicte palestí-
israelià com teló de fons. Salma, 
una vídua palestina, decideix inici-
ar una batalla contra el ministre de 
defensa d’israel, la casa del qual 
frega amb el seu camp de llimo-
ners, a la frontera entre israel i els 
Territoris Ocupats. la policia no 
triga en decretar que els arbres  
de Salma representen una autèn-
tica amenaça pel ministre.

dia: 13 de desembre

Hora: 21 h

lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

Los limoneros
direcció: Eran Riklis

país: Israel

any: 2008

zipi i zape, dos bessons trapelles, 
són internats a l’Esperanza, una es-
cola on els jocs estan prohibits. allí 
fundaran el Club de la Canica, la re-
sistència infantil que desafiarà l’au-
toritat dels adults. Gràcies a la seva 
intel·ligència i la seva valentia, zipi 
i zape i la resta del club descobri-
ran un misteriós secret que s’ama-
ga a l’escola i viuran  l’aventura més 
emocionant de les seves vides.

dia: Diumenge 15

Hora: 12.00 h

lloc: Auditori Municipal

‘Zipi y Zape y el club...’
direcció: Oskar Santos

país: Espanya

any: 2013

l treball més acurat dels 
pessebristes castella-
rencs es troba exposat, 
un any més, a la tradici-
onal Capella de mont-

serrat, oberta de l’1 de desembre al 
2 de febrer, i recull 19 pessebres de 
diferents ambientacions, tots ells 
al voltant de l’eix temàtic comú de 
la meteorologia. l’acollidor interi-
or del recinte de l’exposició divideix 
l’oferta en 15 pessebres encastats 
de grans dimensions i minuciós re-
sultat i 4 de format més petit, d’en-
tre els que en trobem un de circu-
lar i tres amb presentació clàssica 
frontal, més humils que la resta, 
destacant-ne Tornant de mar- Cap 
de fibló per la innovació tècnica d’un 
cap de fibló interactiu. Els que més 
criden l’atenció són, no obstant, els 
15 de grans dimensions que es situ-
en a les parets i demostren un ex-
traordinari domini del color, la llum 
i les formes d’edificis i paisatges. 
alguns dels models més impressi-
onants són els relacionats amb la 
neu com anant a missa del Gall-Co-
mença a nevar (pere Estapé, Jordi 
altimira, R. Subiranes, G. Enrique), 
que destaca per oferir un mecanis-
me de neu artificial així com pel do-
mini de la llum. però la llista de fenò-
mens meteorològics és ben àmplia: 
el visitant troba des de pessebres 
dedicats a forts aiguats, com l’es-
pectacular anunciata-pluja (Jaume 
muntada, quico pèlachs, Toni pe-
nalva), fins una suggerida tempesta 
de sorra a Fugida a Egipte-Tempes-
ta de sorra de Joan Romeu i mont-
se Santander. 

Pessebrisme al temps
  Toni Alfaro

dia: Oberta fins el 2 de febrer

Hora: Diferents horaris

lloc: Capella de Montserrat

Títol: 63a Exposició de Pessebres

Organitza: Grup Pessebrista de la
                   Capella de Montserrat

La Crònica
d’altra banda, s’ha d’accentu-

ar que a molts models l’espai remet 
a finals del segle XiX i principis del 
XX (en comptes de l’època bíblica), 
entre els quals s’aprecia l’obra d’art 
infància de Jesús-pilar solar (Gerard 
prat, adrià Rodriguez, Elvira arde-
rius, marta Serrà, mireia Homet), on 
l’atenció als detalls fa que el visitant 
hi entri com una més de les figure-
tes de fang. Tema a part és, també, 
la peça Nadal a iguazú- llàgrimes 
de Sant llorenç/ arc de Sant martí 
(Joan Juni) que amb una ambienta-

ció indígena a amèrica del Sud, un 
curs d’aigua ben treballat i un cel 
canviant de colors impressionants 
acaba demostrant-se com tot un 
prodigi modelístic.  

a part dels pessebres cal re-
marcar l’exposició del museu del 
recinte on el públic pot gaudir de 
peces de gran valor cultural, des 
d’un abric de l’exèrcit rus i uns esqu-
ís dels anys 30 fins a un senzill vano, 
passant per un escalfallits, uns es-
clops, un braser o unes estufes de 
serradures i petroli.  Hi destaca, a 

més, un complex penell múltiple de 
Josep mañosa (pepet de la comerci-
al) així com també l’espai dedicat a 
la figura pessebrística de “l’home de 
la neu”, un personatge desaparegut 
del panorama català però present a 
d’altres cultures europees. la visita 
a l’entitat pessebrística, doncs, es 
torna una oportunitat única per gau-
dir de l’artesania més treballada, un 
més que bon pla per a petits, grans 
i, en definitiva, tot aquell qui estigui 
disposat a sorprendre’s amb la joia 
del treball ben fet. 

E
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Material pedagògic que 
ha nascut de la música

  Marina Antúnez

L’Emma Plana Alió presenta un lli-
bre titulat Blocs el proper 17 de no-
vembre a les 17.30h a la Biblioteca 
Municipal. El treball és “fruit de 
la meva experiència professional 
realitzada amb grups escolars i 
formació pedagògica del profes-
sorat, amb famílies i escoles de 
pares i mares i també amb per-
sones amb necessitat d’educació 
especial o sense”, diu l’autora.

Blocs és un llibre autoedi-
tat que va  tirar endavant perquè 
l’Emma es trobava amb un materi-
al pedagògic insuficient. Ella té, so-
bretot, formació musical, i “la idea 
del llibre era vincular la música 
amb la psicomotricitat, la plàs-
tica, i fer-ho extensible a altres 
àrees curriculars com  a centre 
d’interès, o per donar idees als 
professors i, sobretot, als pares”, 
afegeix.  Al llibre, es faciliten ac-
tivitats per a poder desenvolupar 
altres capacitats: la memòria, la 
concentració, la psicomotricitat, 
la coordinació corporal, l’orienta-
ció espacial, la creativitat, la ima-
ginació i el treball en equip. 

“Són activitats que no tenen 
límit d’edat, tot i que a nivell d’es-
cola estan pensades per a nens i 
nenes de 0 a 12 anys, i també es 
poden practicar amb infants 
amb malalties mentals o necessi-
tats educatives especials”. L’au-
tora explica que ella s’ha assesso-

rat amb una llicenciada de l’art, 
amb mestres de primària i infantil 
i també amb professionals experts 
a l’educació d’infants amb discapa-
citat, “que no en sabien, de músi-
ca, i per tant m’assegurava que el 
llenguatge fos intel·ligible per a 
tothom, encara que no es tinguin 
coneixements musicals”. 

La idea del libre és desenvo-
lupar un treball actiu i viu vincu-
lant la psicomotricitat, la música i 
la plàstica amb les matemàtiques, 
medi natural, social i cultural, etc. 
Es titula Blocs perquè està presen-
tat per apartats: el color, el traç, 
la forma i el volum. “I a partir 

dels blocs podem extreure idees 
que es vinculen amb els quatre 
blocs”.

El material s’acompanya de 
dibuixos de pal, molt explicatius 
i acolorits, fàcils d’entendre, al-
guns d’ells, fets per ella. Fins i tot 
les parts interiors de la coberta 
són dibuixos que funcionen com 
un joc. Hi podrem trobar jocs que 
treballen amb la música, “però 
no només la música concebuda 
com una peça musical, sinó que 
també hi intervenen els sons, so-
rolls, el ritme”, diu Plana. Hi ha 
jocs d’onomatopeies, i un llenguat-
ge que dóna vida a la música. 

  Emma Plana mostra el seu llibre ‘Blocs’. || m. aNTúNEz

Seguint la tradició del Centre Ex-
cursionista de Castellar, des de 
fa 48 anys, els seus responsables 
portaran aquest diumenge el pes-
sebre dalt del cim de la Castellassa 
de can Torres, amb la col·laboració 
dels socis escaladors. Aquest Pes-
sebre és una idea i obra del soci Al-
bert Antonell, “a qui volem agrair 
la feina i el gust esmerçats”, ma-
nifesten els responsables del CEC. 
Per acompanyar els grups del CEC, 
cal disposar de la llicència federa-
tiva (l’assegurança de muntanya). 

El pessebre puja a la Castellassa

La castellarenca Mariona Roca i el sabadellenc Joan 
Calsina, que van quedar guanyadors del Premi del 
Jurat i el Premi del Públic del Primer Concurs de Can-
tautors de Ponent, un certamen celebrat a Tàrrega els 
passats 2 i 9 d’agost, han volgut sumar-se a l’any d’Es-
priu. En concret, tenen al seu repertori musical, el 
poema de Salvador Espriu Ja mai més no podré dor-
mir. Mariona Roca i Joan Calsina ofereixen al seu 
canal de youtube i que també podreu escoltar en una 
interpretació en directe que van oferir a Ràdio Caste-
llar, el passat dimarts 3 de desembre.  || REdaCCió

Roca i Calsina canten Espriu

Emma Plana presenta el primer llibre dimarts 17 a la Biblioteca Municipal

Capteu el QR
i mireu la cançó 
interpretada per 
Roca i Calsina a 
Ràdio Castellar

És el primer any que s’exigeix, “però 
a partir d’ara ho demanarem sem-
pre, ni el Centre ni els organitza-
dors no assumiran cap respon-
sabilitat en cas d’accident d’una 
persona sense cobertura d’asse-
gurança”, s’especifica des del CEC. 
La sortida es farà del CEC a les 7.30 
hores del matí en punt, per poder ser 
al coll de la roca a les 10 hores, i poder 
tornar no gaire més tard de les 14 
hores. Al llarg del matí es faran diver-
ses activitats, que inclouen un ‘Caga 
Tió’ per als més petits.  || m. a.
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Conversa en anglès · Cada 
dilluns fins Nadal, de 9.30 a 
10.30 del matí, a Cal Gorina
inscripcions:
castellarbdt@gmail.com

Aguilart · dibuix i pintura 
petits grans i adults · de di-
lluns a dijous de 17 a 19 h 
inscripcions: 937 144 878

Escola - Taller d’escultura 
de talla i escultura en fusta, 
dibuix a llapis i altres
Rafel Gil · 937 147 568

“Explosive box” (targetes 
explosives)
divendres 13, de 18 a 20 h 
al Taller 4 d’El mirador
inscr.: espaijove@castellar-
valles.cat

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

Actes inclosos a 
l’Especial Nadal
més informació 
al suplement,
pàgina 4

La Marató de TV3
més informació  al
suplement Especial Nadal
pàg. 6

dv 13

Actes inclosos a 
l’Especial Nadal
més informació 
al suplement,
pàgines 9 i 10

Ple municipal*
Ca l’alberola · 20 h

dJ 19

Actes inclosos a 
l’Especial Nadal
més informació pàg. 9

Presentació cursos
Parla.cat
Sala ll. valls arenys · 10 h
Org.: Servei local de Català

Caminada saludable
Camina i fes salut
Sortida Cap · 9.30 h
Org.: ajuntament i Àrea bàsica de SalutdC 18

Actes inclosos a 
l’Especial Nadal
més informació 
al suplement,
pàgines 5, 6 i 7

La Marató de TV3
més informació  al
suplement Especial Nadal
pàg. 6

dS 14

Actes inclosos a 
l’Especial Nadal
més informació 
al suplement,
pàgina 8

dl 16
Actes inclosos a 
l’Especial Nadal
més informació 
al suplement,
pàgines 8 i 9

3a sessió de debat*
de la Revisió de l’orde-
nança de participació
Ca l’alberola · 19 h

dT 17

Actes inclosos a 
l’Especial Nadal
més informació al
suplement  ·  pàg. 6 i 8

48a Pujada del 
Pessebre a la Castellassa
de Can Torres
local CEC · Sortida 7.30 h
Org.: CEC

La Marató de TV3 · més
informació  al suplement
Especial Nadal pàg. 6

Ball · amb de Gala
Sala blava · 18 h
Org.: amics del ball de Saló

dG 15

* actes organitzats per l’ajuntament.

dv 20 Actes inclosos a l’Especial Nadal
més informació al suplement, pàg. 10

dS 21 Actes inclosos a l’Especial Nadal · pàg. 10, 11 i 12

Juguem amb els contes* · ludoteca · 12 h

Nit de Ball · duet Shákata · Sala blava · 22.30 h · Org.:  assoc. pas de ball

Actes inclosos a l’Especial Nadal · pàg. 12, 13 i 14

Ball · a càrrec d’Estel bages · Sala blava · 18 h · Org.:  amics del ball de SalódG 22
Nom edat data defunció

Ignàcia Torras Monistrol 80 04/12/2013
María Nicolasa Rebollo Valero 88 05/12/2013
Magdalena Moya Martínez 77 07/12/2013
Ana Karim del Luján Pichinini 47 07/12/2013
Giovanni Strazzanti  51 07/12/2013
Ramon Cases Vera  91 08/12/2013
Juan Ibos Brianso 88 08/12/2013

DEFUNCIONS

EXPOSICIONS

TALLERS

CURSOS

ALTRES

Dibuixos · l’horror dels 
camps de concentració. la 
deportació explicada per 
Ramon milà
biblioteca · Tot el mesExposició digital:

dibuixos de Francesc daví
Fins al 27 de desembre, al 
nivell E d’El mirador

Pessebres a Sant Feliu del 
Racó · més informació al su-
plement, pàgina 13

Ceràmica Mercè Trabal
dimecres de 18 a 21 h
insc.: 937 145 051 i 639 237 613

Dibuix Joan Mundet
dimarts de 19 a 21 h
insc.: 937 145 051 i 639 237 613

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Casanovas
Ros
Germà
permanyer
Germà
vilà
Europa
Yangüela
Casanovas
permanyer

ajuntament 

Fax ajuntament

policia local

(urgències)

avaries enllumenat 

biblioteca

bombers

Ràdio Castellar

Casal Catalunya

Casal plaça major

Cap (ambulatori)

Servei de Català

Centre de Serveis

ambulància

Funerària Castellar

Tanatori

mossos d’Esquadra

Jutjat de pau

OSb 

aCC

Recollida de mobles

Taxis Castellar

937 144 040

937 144 093

937 144 830

092

900 131 326

937 144 735

937 144 951

937 144 340

937 158 998

937 143 655

937 4711 11

937 143 043

937 471 055

061

937 277 400

937 471 203

112

937 147 713

937 145 389

937 146 739

901 120 214

937 143 775

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · av. St. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de Sabadell, 48
Farmàcia Germà
937 158 678 · balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · av. St. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · Torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · barcelona, 78-80

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 servei 24 hores Sabadell:
Farmàcia Carrera: ctra. de Terrassa, 377

La Rondalla de Castellar
necessita diversos compo-
nents de guitarra, llaüt i ban-
dúrria. interessats trucar al 
Sr. Ramon 937 147 364
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PASTISSERIA ANDREVÍ
c/ Major, 54 / C. Prat de la Riba, 32

937 145 438 / 937 144 747

PLAT DE LA SETMANA

Comerciants, podeu fer-nos propostes al
correu electrònic: mantunez@castellarvalles.cat o al telèfon 937 144 340

Polvorons de Nadal

Ho barregem tot alhora fins a aconseguir 
una massa que poguem treballar bé sobre 
la taula. Estirem la massa amb l’ajuda d’un 
corró fins al gruix que nosaltres desitgem. 
Agafem un tallapastes de la forma que més 
ens agradi i fem les porcions. Ho posem a la 
safata per enfornar i ho coem a 185-190ºC 
durant uns 10 minuts, aproximadament. 
Ho treiem del forn i ho deixem refredar. Els 
acabats dels polvorons  també poden ser 
al gust. Nosaltres, en aquest cas, els fem 
empolsinats amb una mica de sucre llustre 
i també ho decorem amb uns fils i un bany 
lleuger de xocolata desfeta.

IDIOMES CASTELLAR
Crta. Sentmenat, 52-54

937 142 769

Les ‘Christmas Carols’, també 
conegudes com a ‘Noël’, són cançons 
amb lletres que parlen de Nadal i de 
l’hivern. El primer himne nadalenc el 
trobem a la Roma del segle IV. Amb 
el temps, van passar a formar part 
del repertori nadalenc eclesiàstic. 
Actualment, han evolucionat i avui,  
arreu dels països europeus,  és 
tradició cantar nadales tant a casa 
com al carrer. El proper divendres 20 
de desembre a les 17:45h de la tarda, 
els alumnes més menuts d’Idiomes 
Castellar oferiran un petit recital de 
nadales en anglès. Cada grup cantarà 
una nadala i també ho faran els 
professors. Les nadales que oferirem 
seran: “Mr Snowman”, “Snow Flake”, 
“Up on the House top”, “Let it Snow” 
i “All I want for Christmas is you!” 
Us animem a passar pel mercat a 
veure’ns. No hi falteu, us hi esperem!

Aquesta és una imatge de l’any 1886, feta sota el carrer del 
que és l’actual Bonavista. Tots els infants presents a la foto-
grafia ens són del tot desconeguts, llevat del nen primer de 
dalt a l’esquerra, que no és altre que Joan Sampere i Homet, 
avi matern de Jordi Garròs, que va ser el constructor de la 
font, escales i paret de la plaça Major que encara segueix 
essent un dels símbols del passat del nostre poble.

Alumnes del mestre Anyé, 1886Memòries
199

FONS: JORdi GaRRòS

auTOR: dESCONEGuT

Castellar mòbil
Envia’ns fotos fetes amb el mòbil:lactual@castellarvalles.cat

Puigerdà is life
autor: marc Taló

Mr. Mario
autor: óscar moreno

Ingredients

g de farina torrada
g de mantega
g de sucre llustre
g d’ametlla en pols torrada

250
180
125
90

On
aprendre?

Les cançons 
‘Christmas Carols’

projectes
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· Des de quan es va interessar 
per la fotografia? 
Des de sempre m’havia cridat 
l’atenció ja que el meu avi de jove 
tenia una sala fosca a casa on reve-
lava i ampliava les seves fotografies 
i les de companys. Després, el  meu 
pare es va dedicar a la fotografia 
d’astronomia i tot seguit em vaig 
decidir a seguir la tradició però de 
manera professional.

· Què va fer abans d’obrir el seu 
establiment? 
Una vegada vaig acabar d’estudi-
ar a l’Institut d’Estudis Fotogrà-
fics de Catalunya, vaig començar 
a fer encàrrecs per a gent que co-
neixia. Com que vaig veure que la 
cosa anava a més, vaig optar per 

Cristina Cánovas

obrir un estudi.
 
· En una època en la qual tot-
hom es fa les fotos ell mateix, 
encara hi ha gent que tria un 
estudi per fer-se books?
Sí que és veritat que tothom té una 
càmera per fer-se fotos. La majo-
ria, però, encara és conscient que 
el resultat final no té la mateixa 
qualitat que si t’ho fa una perso-
na que es dedica exclusivament a 
la imatge.

·Com ho fa per treure el millor 
de cada persona?
Quedem per fer la sessió fotogràfi-
ca amb el client. Una vegada dins 
de l’estudi, hi ha gent que es posa 
molt tensa perquè mai s’ha fet 
un reportatge de fotos. Llavors, 
la meva funció és relaxar-los, no 
anar amb presses i que vegin que 

tinc tot el temps per a ells. A més, 
podem repetir la sessió, podrem 
mirar les fotos plegats i triar les 
millors... A més, els dic com que-
den d’afavorits a través de la cà-
mera.

· Per què la gent ve a fer-se un 
book, a part de motius profes-
sionals?
Crec que ve per plasmar els re-
cords en fotografies. Tothom té a 
la seva vida etapes que vol tenir 
immortalitzades en paper: quan 
estàs embarassada, quan ha nas-
cut el teu nen o quan et cases.

· Tothom és fotogènic?
No fa falta ser guapo per sortir bé 
en una foto. Tothom té coses bones 
i és aquí on entro jo després a triar 
la llum, el pla, l’enfocament per 
treure  el millor de cadascú. La fo-

togènia és cosa de dos, del model 
i del fotògraf perquè és un treball 
en equip.

· Ara a l’estudi, amb l’arribada 
del Nadal, té molta feina. Com 
ho fa per organitzar-se?
A causa de la demanda que tinc, 
em poso mitja hora per client. En 
aquest temps, faig la foto, la post-
producció de la imatge i faig el lliu-
rament. Això és per a les postals. 
Si volen un book nadalenc, això 
porta més feina.

· Som una societat molt hedo-
nista. Fins i tot les xarxes soci-
als han potenciat aquest aspec-
te. Què en pensa?
Crec que des que existeixen les 
xarxes socials, hi ha certa gent a 
qui li agrada mostrar en cada mo-
ment el que està fent i on és. Penso 

que aquí perds la intimitat i qual-
sevol pot  trobar-te.

· A les trobades familiars o 
d’amistats, sempre fa les fotos, 
no?
Sí i no. Quan tinc una celebració 
familiar, sí que faig fotos però no 
m’agrada estar tota l’estona amb 
la càmera. Vulguis o no, quan 
fas fotos perds moltes coses per-
què estàs pendent d’altres coses. 
M’ho passo molt bé fent fotos, però 
també hi ha moments que no te’ls 
pots perdre i que els vols gaudir.

· Enyora el temps dels rodets i 
la fotografia analògica?
A mi m’agradava molt el procés de 
revelar el negatiu que obtenia des-
prés de fer les fotos. Era una es-
tona meva on jo em quedava a la 
cambra fosca revelant. 

La fotogènia és 
cosa de dos, del 
model i del fotògraf

“

Fotògrafa i propietària de Sweet Photo Estudi

 Jordi Rius
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Especialitzada en fotografia de moda, reportatge soci-
al i postproducció digital, fa tot just un any va obrir el 
seu estudi a l’avinguda Sant Esteve. La dedicació a la 
fotografia li ve per herència familiar. 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
alegre
Un defecte que no pot dominar?
desordre
Quin animal seria?
la meva gossa
La seva paraula preferida?
T’estimo
Algú a qui admiri?
Els meus nebots
Quin plat li agrada més?
Cabrit arrebossat
Un color? 
Fúcsia
Un músic?
me first and the Gimme Gimmes
Un llibre?
la majoria sobre fotografies
Una pel·lícula?
la saga de ‘Crepuscle’
Un comiat
adéu

”




