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Amb 21 equips, la Unió Esportiva serà 
l’entitat esportiva local amb més

 representació la propera temporada
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Sant Jaume,
la revetlla 
més
estiuenca

tornem el
dia 2 de 
setembre.
Seguiu
l’actualitat 
local a 
LACTUAL.cat

El cap de setmana 
passat, el carrer de 
Sant Jaume va celebrar 
la seva revetlla.

El cap de setmana 
passat, el carrer de 
Sant Jaume va celebrar 
la seva revetlla.

Balears i Canàries, principals 
destinacions per vacances

CULTURA P19

Les agències de viatges locals assenyalen que les convulsions polítiques del nord d’Àfrica beneficien el turisme de sol i platja

Castellar 
compartirà
la despesa de 
clavegueram 
amb Sentmenat 
i Sant Llorenç

Les Nits 
d’Estiu han 
sumat 3.670 
espectadors
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Un agost en obres

Aquest agost, tot i que no hi haurà 
actuacions als carrers i places, sí 
que conviuran tres grans obres pú-
bliques: l’adequació dels antics sa-
fareigs de la Baixada de Palau com 
a espai gastronòmic, l’ampliació del 
Centre d’Assistència Primària i les 
obres de l’antic Ajuntament al car-
rer Major.

De les tres actuacions, la 
més avançada és la rehabilitació 
dels antics Safarejos. El projec-
te, amb un cost de 110.000 euros 
finançats a través del Fons Esta-
tal per a l’Ocupació i Sostenibilitat 
Local (FEOSL) podria estar aca-
bat a mitjan setembre. El regidor 
d’Urbanisme, Aleix Canalís, ha in-
dicat que aquesta setmana la bri-
gada municipal està netejant uns 
canals de la coberta i “d’aquí al se-
tembre, s’acabarà el mobiliari in-
tern i s’equiparà la cuina”. Entre 
les actuacions que s’hi estan fent hi 
ha l’enderrocament de les divisòri-
es existents per habilitar un espai 
central amb els serveis sanitaris de 
l’edifici i un altell de 20 metres qua-
drats que es farà servir de magat-
zem. Aquest volum separarà l’inte-
rior de l’equipament en dos grans 
àmbits: la cuina, amb les zones de 
cocció, preparació i postres a més 
d’un rebost i l’aula menjador.

antic ajuntament || Les obres de 
l’antic Ajuntament avancen a un 
ritme més lent. Si bé s’havia apun-
tat que l’equipament, que ha d’aco-
llir l’Arxiu Municipal a la planta 
baixa i locals d’assaig de les co-
rals al primer pis, podria estar 
llest per Festa Major no estarà 
acabat. Després que l’empresa Vi-
gaus reprengués al març les obres 
de l’equipament una vegada l’an-
terior adjudicatària, Imaga Cons-
trucciones SA presentés un con-
curs de creditors, “l’equipament 
hauria d’estar acabat a mitjan se-
tembre”, constata Canalís. Durant 
aquest agost, les obres s’alentiran 
una mica ja que en alguns dies no 
s’hi treballarà. Els treballs de reha-

  La rotonda de la B-124 ja plenament operativa, amb la senyalització i enllumenat instal·lats. || JoSEP GrAELLS

  Aquest era l’estat de les obres al CAP dimecres passat. || JoSEP GrAELLS

  La nova cuina dels antics safareigs de la Baixada de Palau. || J.G.  Un operari treballant a l’interior de la sala de plens de l’antic Ajuntament. || J.G.

 Jordi Rius

Tres obres conviuran 
a l’estiu: Baixada de
Palau, el CAP i 
l’antic Ajuntament

La Generalitat 
podria autoritzar 
el pas d’autobusos 
per la B-124

bilitació de l’antic Ajuntament estan 
finançats pel FEOSL. La nova seu 
de l’Arxiu Municipal tindrà 400 me-
tres de superfície útil amb diverses 
sales, la principal de les quals dis-
posarà de 18 punts de consulta i un 
punt d’atenció al públic. A la part 
superior hi haurà diverses sales per 
a fer-hi cerimònies, actes institucio-
nals i altres usos. L’Ajuntament està 
en converses amb les corals Sant 
Esteve, Xiribec i Sant Josep perquè 
aquestes entitats les puguin fer ser-
vir com a local d’assaig.

cap || Tot i ser una obra a més llarg 
termini, aquest agost també es tre-
ballarà en l’ampliació del CAP. Ja 

s’ha completat la primera fase de 
rehabilitació d’espais interns i l’ade-
quació de dependències ja existents 
a nous usos. “Ara començarà la se-
gona fase d’ampliació des del car-
rer Jaume I i esperem que esti-
guin acabades a finals d’any”, 
explica Canalís.

Pel que fa a la nova rotonda de 
la B-124, s’està a l’espera que el De-
partament de Ports i Transports de 
la Generalitat autoritzi reprendre 
l’itinerari de l’autobús per la car-
retera una vegada s’ha completat 
l’obra del giratori. Amb la construc-
ció de la rotonda es millora la segu-
retat dels accessos a les dues para-
des de la B-124. 
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 Rocío Gómez 

La primera trobada de la comis-
sió per compartir serveis entre els 
municipis de Castellar, Sant Llo-
renç i Sentmenat, que ha comp-
tat amb la participació de repre-
sentants polítics i tècnics dels 
tres municipis, ja dóna fruits. En 
concret, s’ha treballat al voltant 
de diverses propostes que per-
metin mancomunar serveis, com 
per exemple, la licitació conjunta 
del manteniment de clavegueram 
i la compra de material d’oficina. 
“A partir del mes de setembre 
començarem a dur a terme els 
primers actes administratius 
per tal de poder licitar conjun-
tament el manteniment del cla-
vegueram i la compra de mate-
rial d’oficina, i poder posar en 
marxa aquests serveis manco-
munats a partir de l’1 de gener 
del 2012”, explica Ignasi Gimé-
nez, alcalde de Castellar.

El manteniment de clavegue-
ram és un servei que no es pres-
ta a cap dels tres municipis i que, 
segons Giménez, és “urgent i ne-
cessari”. “Fins aleshores només 
hem dut a termes accions quan 
s’ha produït un problema al nos-
tre clavegueram, que està molt 
malmès. Com en el cas de la via 
pública, es necessita un ser-
vei de manteniment en aquest 
àmbit per dur a terme accions 
preventives”, assegura l’alcalde 
de Castellar.

D’altra banda, la comissió 
intermunicipal ha estat analit-

El cost del manteniment del 
clavegueram serà compartit
La comissió creada entre Castellar, Sentmenat i Sant Llorenç Savall per mancomunar recursos aposta també per gestionar serveis de benestar social  

  Trobada dels alcaldes de Castellar del Vallès, Sentmenat i Sant Llorenç Savall a l’Ajuntament de Sentmenat  || J. GrAELLS

zant la possibilitat que els tres 
ajuntaments puguin compartir 
personal tècnic en àmbits diver-
sos, com per exemple el de pro-
tecció civil. “Tots els equipa-
ments municipals han de tenir 
un pla de protecció civil. Estem 
estudiant la fórmula perquè el 
personal tècnic de Castellar 
pugui redactar plans propis 
però també els de Sentmenat i 
Sant Llorenç”, explica Giménez. 
A més, s’estudiarà la signatura 
d’un conveni per tal que l’Ofici-
na Local d’Habitatge, amb seu a 
Castellar, pugui donar servei al 

municipis de Sentmenat i Sant 
Llorenç Savall.

acords pel benestar social || Pel 
que fa a l’àmbit de benestar so-
cial es preveu que Sant Llorenç 
Savall es pugui adscriure el Ser-
vei d’assessorament psicològic i 
jurídic de la dona, que es presta 
des de l’Ajuntament de Castellar. 
“Les dones de Sant Llorenç que 
necessiten aquest servei s’han 
de desplaçar fins a Montcada, 
i en un futur podrien trobar-lo 
a Castellar. Això suposaria una 
lògica compensació econòmica 

L’alcalde, amb 
un nou càrrec a 
la Diputació, 
renuncia al sou 
municipal

El 15 de juliol Ignasi 
Giménez, l’alcalde de 
Castellar, va prendre 
possessió del càrrec  
de diputat provincial. 
Dues setmanes després, 
l’Ajuntament ha 
anunciat que Giménez 
renuncia al seu sou com 
a alcalde de Castellar, 
que és de 54.000 
euros anuals, perquè 
rebrà una remuneració 
econòmica per part de 
la Diputació, en qualitat 
d’adjunt a la 5a vice-
presidència, ocupada 
pel regidor de Santa 
Coloma de Gramanet, 
Antoni Fogué. “Deixar 
de percebre el sou 
ajudarà a descarregar 
econòmicament 
l’Ajuntament”, assegura 
Giménez, qui també 
explica que aquests 
diners es destinaran “a 
complementar partides 
de caràcter social, com 
educació i benestar 
social, que són les que 
més s’han de reforçar 
en la conjuntura econò-
mica actual”. || r. GómEz 

per al nostre municipi”, puntu-
alitza Giménez. 

També s’estudiarà la possibili-
tat que aquest municipi pugui com-
partir amb el de Castellar el Servei 
d’Atenció Domiciliària que es presta 
des de l’Obra Social Benèfica. 

Aquestes iniciatives van ser 
debatudes dilluns passat entre els 
alcaldes de Castellar del Vallès, Ig-
nasi Giménez, Sentmenat, Núria 
Colomé, i Sant Llorenç Savall, Ri-
card Torralba, que s’han reunit a 
l’Ajuntament de Sentmenat en el 
marc de la primera trobada de la 
comissió intermunicipal. 



El Sandri Carrozzo es un italià del 
Friül, una regió històrica i geogrà-
fica del nord-est d’Itàlia, envolta-
da per Àustria, Itàlia i Eslovènia i 
on a més del friülès es parla també 
l’italià, l’eslovè i l’alemany. Carroz-
zo fa 8 anys que viu a Catalunya i 
tres que viu a Castellar i serà pro-
tagonista d’uns dels capítols del 
Karakia, el programa del Canal 33 
que partir de la diversitat gastro-
nòmica, mostra la vida a Catalu-
nya d’aquells veïns originaris d’al-
tres cultures.

Karakia va començar fa ja 10 
anys, després de recórrer tot el 
mapa del món -explica Josep Mulet, 
director i guionista del programa-  Les càmeres del ’Karakia’ graven al Sandri comprant llet fresca al mercat. || J.G.

Un castellarenc al ‘Karakia’

van decidir fer continguts menys 
genèrics i més regionals. “Fins ara 
parlàvem de comunitats interna-
cionals, més en global. Amb dife-
rents persones fèiem el retrat del 
país en un capítol. Se’ns va aca-
bar el mapa del món i vam decidir 
concretar i ara tenim una única 
persona que durant mitja hora 
ens parla de la seva regió”.

Mulet, ho explicava al Mer-
cat Municipal de Castellar, men-
tre les càmeres de televisió grava-
ven el Sandri fent les compres per 
elaborar les seves receptes: “Fem 
un retrat del Sandri, natural del 
Friül, prop de Venècia, perquè és 
na zona molt propera que conei-
xem poc”.

De fet, la regió del Friül té una 
història i una llengua pròpia, una 

realitat semblant a Catalunya. Pre-
cisament pels paral·lelismes, Car-
rozzo ha entès molt bé el tarannà 
de Catalunya i parla el català per-
fectament. “La regió és d’exten-
sa com la província de Girona i 
compta amb quasi 1 milió d’habi-
tants. La política lingüística està 
més endarrerida que la del cata-
là i també hi ha menys recursos”, 
explica el Sandri.

Unes amigues del friülà van 
ser les que van trucar al progra-
ma sense que el Sandri sabés res. 
Mentre comprava a les parades del 
mercat fruits secs i llet fresca, Car-
rozzo detallava el plats que prepa-
rarà per al programa: “Faré un 
frico, de patates i formatge, que 
és semblant a una truita, però 
sense ous. Després prepararé uns 
tortellini molts grans, amb gust 
salat i dolç, que porten canyella i 
de postres, un dolç més típic de la 
zona d’Eslovènia, que s’anomena 
gubana i té forma d’ensaïmada i 
està farcida de fruits secs”.

El programa dedicat al Friül 
s’emetrà pels volts del gener.  

 Cristina Domene

El Sandri, natural del Friül -una regió del nord-est d’Itàlia- i resident a Castellar des de fa tres anys, serà el 
protagonista d’un dels capítols del ‘Karakia’, el programa de diversitat gastronómica que emet el Canal 33

ntrem dilluns al matí a la 
Jijonenca i no hi ha cap 
gelat per escollir. Tot per-

què Luca Natale Brandonisio, el 
propietari de la gelateria, més co-
negut com a Brando, els elabora 
de manera artesana el primer dia 
de totes les setmanes. Cada any 
decideix introduir nous sabors i 
nous productes per cridar l’aten-
ció dels clients, enguany sembla 
que ho ha aconseguit: “Cornet 
amb gelat i nata montada que 
és molt típic a Itàlia i aquí de 
moment està agradant”.

Brando no tanca per vacan-
ces i no deixarà de servir durant 
tot l’agost granissats, batuts, orxa-
tes, llets merengades, creps i gofres, 
a banda òbviament dels indispensa-
bles gelats. “Treballem amb molta 
qualitat i això es nota. De tota ma-
nera, aquest any hi ha menys cli-
entela perquè no fa calor”.

Però quan arriba l’estiu, enca-
ra que sigui un estiu primaveral com 
el d’aquest any, no només ens venen 
de gust els gelats sinó que a les nits 
els cocktails també tenen el seu mo-
ment. Baixem doncs, des del carrer 
Sala Boadella fins al carrer Tarra-
gona on trobem el Boston Cocktail 
Bar, un lloc on també hi ha novetats 
cada temporada: “Enguany hem 
eliminat cocktails que no teni-
en èxit, hem introduït nous, hem 
fet una carta nova i hem fet una 
carta especial de gintònics”, co-
menta el propietari de l’establiment 
Joan Vilatersana. 

En un principi, podríem pen-
sar que els gelats i els cocktails 
no tenen res a veure però tant el 
Brando com el Joan estan d’acord 
que és molt difícil que la gent 
s’arrisqui a tastar nous gustos i 
nous sabors, els castellarencs i 
castellarenques no s’arrisquen i 
els propietaris han de treballar 
molt perquè s’acceptin nous sa-
bors. De moment, el que s’accep-

  Alba González

Qui no arrisca 
no pisca

REPORTATGE

E

 Els propietaris del Boston Cocktail Bar || boSTon CoCkTAiL bAr

 Una clienta de la Jijonenca comprant un granissat || JoSEP GrAELLS

Amb l’estiu, l’oci i el bon temps permeten el 
consum de productes nous. Tot i això, la 
innovació de sabors en gelats i cocktails són 
difícils de vendre: la gent és clàssica

ta sense problema són les ‘caipi-
rinhes’ i els ‘mojitos’ que s’han 
convertit en els cocktails estre-
lla a la vila i la vainilla, el torró i 
la xocolata són els gelats que més 
es demanen a la gelateria més co-
neguda de Castellar. 

Però, a partir d’aquesta set-
mana sembla que el Boston tin-
drà més competència pel que fa 
als cocktails, el Brando ha deci-
dit introduir el famós mojito a la 
seva carta “però no serà el típic 
mojito, ja que estarà fet amb 
granissat de llimona”. 
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L’oferta ‘d’última hora’ per 
a les vacances d’enguany 
és gairebé inexistent

Els diferents conflictes que han 
succeït al llarg d’aquest any arreu 
del món han afectat el turisme. No 
només la crisi, o la vaga de contro-
ladors aeris, que sembla que per 
les vacances d’agost es mantindran 
als seus llocs, també ha afectat les 
agències, a l’hora de planificar i 
vendre viatges la catàstrofe del 
Japó i les revoltes del nord l’Àfri-
ca. Sobretot aquestes, han modi-
ficat molts dels viatges que teni-
en programats els castellarencs 
que “han canviat els seus viat-
ges a Egipte, Tunísia o Marrà-
queix per les illes, per Menorca i 
per Tenerife, que són les més de-
mandades aquest estiu”, explica 
Gemma Porta, de l’agència de vi-
atges Ambar Tours. Aquests con-
flictes, no només afecten la desti-
nació sinó que tenen conseqüència 
a una escala major. Així, els cre-
uers que, per exemple, feien para-
da al port de Tunísia, van haver 
de modificar el recorregut, enca-
ra que ja comencen a atracar en 
aquest port. 

Els conflictes també han 
afectat  en el nombre de vols xàr-
ters, que són aquells que lloguen 
els majoristes pensant en els vols 
de vacances i que no són línies re-
gulars de vols. Ho aclareix Laura 
Triviño, també d’Ambars Tours: 
“Els majoristes no han llogat 
tants vols xàrters i, per tant, 
les places de vol a destinacions 

Les revoltes del nord 
d’Àfrica han fet que 
els turistes marxin 
a illes espanyoles

que l’any passat podien ser ha-
bituals, enguany troben que no 
hi ha places. Per exemple, aques-
tes vacances, des de Barcelona, 
hi ha menys vols xàrters a Tur-
quia, Egipte, Sardenya o Santo-
rini. Això fa que no trobin avió o 
hagin de sortir des de Madrid”.

L’oferta de vols xàrters està 
directament relacionada amb les 
ofertes d’última hora. “Com sem-
pre, hi ha gent que deixa les va-
cances per a l’últim dia, perquè 
els va bé qualsevol lloc  i perquè 
esperen trobar alguna oferta”, 
diu la Gemma. El problema, afe-
geix la Laura, “és que les ofertes 
d’última hora són les places que 
normalment no s’omplen als vols 
xàrters, i com que enguany, han 
disminuït els vols, gairebé no hi 
ha oferta”.

L’altra conseqüència d’això és 
que molta gent que s’apropa ara 
a l’agència i es decideix per visi-
tar Egipte, que fins fa poc la gent 
no s’atrevia per les revoltes, no hi 
poden anar perquè no hi ha pla-
ces de vols disponibles. “Passa el 
mateix amb les Canàries. Si bus-

 Cristina Domene

  Les agents de Barceló Viatges, de l’avinguda Sant Esteve, expliquen que Turquia és el viatge que més s’està venent. || C. D.

  Gemma, d’Ambar Tours, atèn l’Anna, que marxa de viatge a Sardenya. || C.D.

ques un bitllet per anar a l’agost 
a Tenerife, pot sortir en aquests 
moments per 400 euros l’anada i 
la tornada”, explica la Gemma.

Les agents de l’Agència Bar-
celó Viatges, també han copsat 
aquesta tendència. “Venem molts 
viatges a les illes, Balears i Ca-
nàries, però el que està sortint 
molt bé, potser el que més estem 
venent aquest estiu, són els viat-
ges a Turquia. Un combinat de 
quatre dies a Istanbul i tres a la 
Capadòcia”, explica Anna Navas. 
La crisi també es nota. “La gent 
que abans feia viatges més cars, 
ara s’ajusta el pressupost. Tot i 
això, també t’haig de dir que el 
client a qui no li afecta la crisi, 
continua realitzant els grans vi-
atges de sempre, com Noruega o 
Islàndia. Nosaltres a Castellar 
tenim un centenar de clients de 
gamma alta”.

Respecte els viatges de noces, 
a Ambar Tours n’han observat un 
augment. “Tenim moltes parelles 
que marxen al juliol i també al 
setembre i la destinació estre-
lla ha estat Tailàndia”.  
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La nova comissió municipal que 
ha d’impulsar la revisió del Pla 
d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM) s’ha posat a treba-
llar. Dilluns es va constituir aquest 
òrgan format per membres dels 
grups polítics municipals (PSC 
amb tres representants, CiU amb 
dos i L’Altraveu i PP amb un ca-
dascun) i també per tècnics muni-
cipals. Es tractava “de posar-lo al 
dia després de l’entrada de nous 
regidors”, ha explicat el regidor 
del Comissionat per a la revisió 
del POUM, Pepe González.

En aquesta primera reunió, 
a més de fer un repàs de les feines 
fetes durant l’anterior mandat, es va 
presentar la plataforma Urbanet, un 
nou entorn de consulta actualitza-
da sobre plànol del planejament ur-
banístic i de la normativa associa-
da. Aquesta nova aplicació, que es 
posarà en marxa el mes de setem-
bre, serà accessible des de l’apartat 
de planejament del portal web muni-
cipal. Segons González, “s’hi podrà 
consultar absolutament tot, des 
de marcar una parcel·la  i veure 
les seves dimensions fins saber 
què es pot construir i quines di-
mensions pot tenir”.

Es crea la nova comissió per 
avançar en el planejament
S’encarregaran les tasques d’assistència tècnica a un urbanista de renom

La tasca de revisió del Pla Gene-
ral la portarà a terme bàsicament 
la comissió i els tècnics però, com 
diu González, “necessitem un di-
rector d’orquestra”. És per això 
que “comptem amb una orques-
tra amb músics de la casa però 
necessitem algú que aporti conei-
xements tècnics més especialit-
zats”. Així, l’Ajuntament convocarà 
un concurs restringit per trobar un 

 Els integrants de la comissió que impulsarà la revisió del POUM.  || J.G.

urbanista, “de cert renom i de qua-
litat”, que faci les tasques de con-
sultoria i assistència tècnica per a 
la redacció de la fase d’avanç de la 
revisió del POUM. 

La intenció és celebrar re-
unions freqüents i que els temes 
“s’acordin per unanimitat i els re-
gidors se’n facin partíceps ja que 
el POUM trascendeix el que és un 
mandat”, conclou González. 

El torn de nit del CAP 
tanca l’1 d’agost

Castellar vol entrar 
al grup de la B-30

D’acord amb els ajustos que ha 
imposat la conselleria de Salut, 
el dia 1 d’agost, el CAP de Cas-
tellar deixarà d’oferir el torn 
de 12 de la nit a les 8 del matí. 
Treballadors i personal d’am-
bulàncies mantenen oberta 
una convocatòria per estar da-
vant del CAP  una hora abans 
que es deixi de prestar el ser-
vei. El problema és la data de 
la convocatòria. En principi, 

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès ha demanat formalment 
adherir-se al grup impulsor de 
la B-30. Els vint municipis que 
en formen part han acordat 
definir una estratègia de col-
laboració entre empreses, cen-
tres de recerca, universitats, 
ajuntaments, organitzacions 
empresarials, organitzacions 
sindicals i governs per poten-
ciar la zona industrial i tecno-
lògica que comprèn tot l’eix.

L’alcalde de Castellar, 

està fixada per al dia 1 d’agost a 
les 23 hores perquè es el dia en 
què es deixarà de prestar el ser-
vei encara que alguns col·lectius 
diuen de fer-la el diumenge 31 de 
juliol a les 23 hores per fer més 
pressió. Mentrestant, la campa-
nya de recollida de signatures 
impulsada per l’Ajuntament en 
contra del tancament ja ha reco-
llit 2.600 firmes i continua ober-
ta. || rEDACCió

Ignasi Giménez, ha enviat una 
carta al de Sabadell, Manuel 
Bustos,  per manifestar-li l’in-
terès perquè Castellar pugui 
incorporar-se a aquest grup. 
A l’escrit, Giménez destaca les 
potencialitats del municipi com 
ara la seva oferta de sòl indus-
trial, els projectes d’infraestruc-
tures, l’existència d’El Mirador 
Centre de Coneixement amb més 
de 4.000 m2,  el Centre de Ser-
veis i el recinte firal de l’Espai 
Tolrà. || rEDACCió

URBANISME  |  PLA GENERAL SANITAT  |  RETALLADES

TERRITORI  |  B-30
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Castellar i les
espècies invasores

  Cristina Domene

  A dalt, part ja netejada  

de canya americana al

costat del Pont Nou.

A baix, la farmacèutica 

mostra alguns dels

productes repel·lents de 

mosquits || J. G.

Els noms Aedes albopictus i Simulium segura-
ment no suggereixen res, però els noms vul-
gars mosquit tigre i mosca negra segur que 
provoca al lector aquell  formigueig que fa 
que es rasqui el cos de manera inconscient. 
Així com el mosquit tigre és un insecte foras-
ter, procedent del sud-est asiàtic, la mosca 
negra és ben nostra, concretament és una 
espècie autòctona del Pirineu, però ara la 
trobem habitant les Terres de l’Ebre a causa 
de les instal·lacions d’aigües residuals. 

Encara que a la plana, aquestes mos-
ques -que no piquen, mosseguen- s’han con-
vertit en una veritable plaga, a Castellar, el 
que continua fent més la guitza és el mos-
quit tigre. No obstant això, ja s’ha detectat 
mosca negra a algunes zones i s’han donat 
alguns casos de persones que han hagut 
d’anar al Centre d’Atenció Primària perquè 
la mossegada els ha fet molta reacció. Aleix 

Canalís, regidor de Medi Ambient, expli-
ca que s’ha detectat la presència de mosca 
negra “a zones tocant al cursos fluvials, 
com el riu Ripoll i el torrent de Canye-
lles”.  Tot i això, Glòria Muntané, de la far-
màcia Yangüela, assegura que la venda de 
repel·lents a causa d’aquesta mosca no ha 
augmentat. “La gent continua comprant 
repel·lent i cremes, però sobretot per al 
mosquit tigre, que és el que més afecta a 
Castellar. També és cert que les quatre o 
cinc persones que han vingut afectades 
per la mossegada de la mosca negra, ve-
nien del CAP i amb una recepta mèdica 
per antibiòtics”.

Depèn de cada persona, la reacció del 
cos davant d’una picada o mossegada, varia 
molt. Hi ha persones que no els afecta i hi ha 
d’altres que necessiten fins i tot cortisona. 
La diferència és apreciable: “Amb la picada 
del mosquit surt una fava rodona i amb la 
mossegada de la mosca, la fava és allarga-
da”, sosté Muntané .

plantes, també invasores || A més dels in-
sectes trobem a Castellar una planta invaso-
ra, la canya americana (Arundo donax). Plan-
tada primer com a recurs per fer tutors de 
l’horta, la canya s’ha escampat al llarg de tot 
el Ripoll. La seva presència presenta alguns 
problemes, entre els que destaquen els de 
caire paisatgístic, hidràulic i sanitari.  Per 
aquest motiu, l’Ajuntament ha realitzat tres 
actuacions de manteniment a l’entorn del 
Pont Nou, que han consistit en l’eliminació 
dels rebrots d’aquesta canya.    

El mosquit tigre i la canya americana són algunes de les espècies foranes que trobem a la vila
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100.000 € per a cooperació

  Rocío Gómez

Castellar destinarà aquest 2011 un 
total de 99.500  euros a finançar 
cinc projectes de cooperació al de-
senvolupament presentats per di-
ferents entitats i ONG, segons es 
va acordar al Consell de Coope-
ració que va tenir lloc el passat 7 
de juliol. Un dels projectes que re-
bran subvenció municipal serà el 
de la Lliga dels Drets dels Pobles 
al Perú . “Aquest projecte és una 
continuació de la tasca que han 
estat realitzant durant els dar-
rers dos anys per tal de d’orien-
tar, capacitar i enfortir als líders 
de 64 comunitats amazòniques 

perquè puguin defensar els seus 
interessos per millorar la seva 
qualitat de vida. Enguany, s’in-
cidirà per primera vegada en les 
dones i els joves”, explica Glòria 
Massagué, regidora de Coopera-
ció. El projecte vol acompanyar a 
aquest col·lectiu del Perú en la im-
plantació dels seus plans de desen-
volupament local, per accedir a mi-
llores de la seva qualitat de vida, 
concretament en els àmbits d’edu-
cació, salut i producció.

 També es finançarà el projec-
te Suport al centre de dones de F’ni-
deq de l’ONG Entrepobles al Mar-
roc. “El projecte està adreçat a 
dones de 15 a 45 anys sense in-
gressos i vol reforçar de les capa-
citats de les dones en l’àmbit dels 
drets humans, jurídics, sanita-
ris, culturals i econòmics”, expli-
ca Massagué.  Així mateix, també 
es finançarà al projecte El Tra-
piche que duu a terme Castellar x 
Colòmbia a Medellín. “S’adequarà 
i es reconstruirà el centre educa-
tiu rural ‘La Montañita’, escola 

d’infants i adolescents amb difi-
cultats educatives que es troba a 
una zona molt pobre i conflictiva 
de Colòmbia”, afegeix la regidora 
de Cooperació.

 Un altres dels projectes que 
també rebrà subvenció municipal 

  Escola de sords IMSHA d’Éseka al Camerun amb membres de Codes Cam || J.G

  A l’esquerra, el doctor Alfredo González a la Clínica Dental Park Castellar i a la dreta, els nens saharauis a Colobrers. || J.G

La Lliga dels Drets 
del Pobles i Codes 
Cam, entres d’altres 
entitats, rebran una 
subvenció municipal

Cloenda dels tallers ‘Vacances en pau’

La festa de comiat dels tallers d’intercanvi cultural del projecte Vacances en 
Pau de l’entitat Castellar amb el Poble Saharaui ha tingut lloc aquest dimarts 
a la tarda al parc de Colobrers.  Des del mes de juliol i fins al setembre, cinc 
infants del campament saharaui estan passant les seves vacances a Cas-
tellar i Sentmenat. El balanç de les activitats  organitzades és molt “posi-
tiu”, segons Aroa Olivares, presidenta de Castellar amb el Poble Saharaui. 
“Estem molt contents perquè ha estat un èxit des del primer acte, l’es-
pectacle de pallassos, al qual van assistir més de 150 persones. La resta 
d’activitats han tingut una bona rebuda i han servit perquè els nens i 
nenes castellarencs i saharauis es coneguin i descobreixin la realitat 
del país veí”, assegura Olivares. L’endemà del berenar, els infants sahara-
uis es van realitzar una higiene dental gratuïta amb el doctor Alfredo Gon-
zález a la clínica dental Park Castellar, centre que col·labora per segon any 
consecutiu amb l’ONG castellarenca. Els infants de Vacances en Pau no és 
la primera vegada que hi participen i segons Olivares, estan “plenament 
adaptats i volen gaudir de l’estiu a Castellar amb els seus ‘germans’ ca-
talans”, cosa que faran durant tot l’agost. || r. G.

és Desenvolupament agrícola de l’as-
sociació de dones Toubakolong Wo-
men’s Kambeng Kafo de l’entitat 
UnomasUno+ a Gàmbia. “Gràcies 
a la construcció del pou, s’ampli-
arà l’àrea de cultiu de l’hort de 
les dones de l’associació i es po-

tenciarà una granja avícola ”, ex-
plica la regidora de Cooperació. 

L’ONG Codes Cam de man-
teniment i formació a l’escola de 
sords IMSHA d’Éseka al Camerun 
també rebrà el suport municipal. 
“L’objectiu d’aquest projecte és 
poder garantir unes condicions 
d’aprenentatge de qualitat entre 
els alumnes amb discapacitat au-
ditiva del centre, que tenen entre 
5 i 16 anys. Volem facilitar la seva 
integració en la societat africana 
que els margina per la seva dis-
pacitat”, afegeix Massagué. 

A banda del finançament 
d’aquest cinc grans projectes, també 
s’ha acordat col·laborar en activitats 
de sensibilitazació amb entitats que 
treballen a la vila com és el cas de les 
Vacances en Pau que cada any posa 
en marxa Castellar amb el Sahara-
ui. Les ONG Faramundi i ACNUR 
també rebran subvencions en con-
cepte d’accions d’emergència pels 
projectes de Sierra Leone i el Congo, 
i per donar suport a la població refu-
giada a Líbia. 



acaba una època per a 
una de les botigues més 
veteranes de tot l’àm-

bit del comerç castellarenc. Do-
lors, Maria i Montserrat Cos, les 
tres germanes que despatxaven 
amb delit a l’antiga tenda de que-
viures Sant Esteve, coneguda com 
‘El Castell’, es retiren del camp de 
l’alimentació deixant enrere tota 
una vida d’esforç, treball i experi-
ència. 

Fa ara 45 anys, al 1966, en 
plena dictadura, les germanes  
Cos i la seva família venien del 
camp a Castellar per començar 
un negoci que ha acabat sent re-
presentatiu de la vida a la vila. 
“La mare i el pare ens ajudaven 
però la major part del treball 
ens l’endúiem nosaltres”, ex-
plica la Montserrat, la més gran 
de les germanes. El negoci les va 
agafar ben joves, abans dels 20 
anys. Els membres de la família 
Cos havien treballat com a ma-
sovers del castell de Clasquerí i 
per això, en arribar al poble, el 
seu negoci va ser conegut com a 
queviures ‘El Castell’, que va co-
mençar com uns ultramarins on 
s’hi podia trobar qualsevol cosa: 
des de carn i hortalisses fins a 

sabó i alcohol. 
Després va venir la demo-

cràcia i, a la botiga, van fer-se 
reformes per acondicionar mi-
llor l’espai, incloent un dels pri-
mers autoserveis. Aquestes ger-
manes rialleres ens expliquen 
que el dia de la mort del general 
Franco, a causa de l’estat impo-

  Toni Alfaro

Adéu a les ‘nenes’ d’El Castell 
REPORTATGE

S’

 D’esquerra a dreta, Montserrat i Dolors Cos, una treballadora i Maria Cos. || JoSEP GrAELLS

Les actuals propietàries de l’Autoservei Sant Esteve, establiment tradicionalment conegut com 
‘El Castell’, traspassen el seu negoci després de 45 anys de servei a veïns i coneguts.

sat de “dol nacional”, tots els 
establiments van tancar i van 
quedar-se sense vendre a molts 
veïns. A partir d’aquí, un cop ja 
reformat el local, va continuar 
creixent i, amb l’arribada dels 
supermercats, va haver de can-
viar la seva estratègia: “No po-
díem competir amb els preus 

i la varietat que oferien, així 
que ens vam especialitzar en 
una carn, un formatge i uns 
embotits de qualitat”, declara 
Dolors Cos.

Ara, amb la crisi econòmi-
ca, la botiga ha hagut d’adaptar-
se a les noves tendències tan co-
mercials com de consum. “Has 

d’anar tallant i cosint: no pots 
badar a l’hora de comprar i 
vendre. De tant en tant, has 
de fiar i ajudar la gent que ho 
necessita”, diu Maria Cos. Les 
‘nenes d’El Castell’, com són 
conegudes al poble, han sabut 
adaptar-se a les noves situacions 
econòmiques i ens expliquen que 
no és per aquesta crisi que tras-
passen el negoci. L’edat i el llarg 
seguit d’anys de negoci entre els 
veïns han fet decidir a les germa-
nes que ja és hora de deixar en-
rere aquesta etapa. Tot i que els 
seus fills no han volgut continu-
ar amb el nogoci familiar, la boti-
ga podrà seguir oberta al poble. 
En Toni Santos, cuiner de Cas-
tellar, es farà càrrec ara d’una 
de les botigues de queviures més 
antigues de la vila. Les germanes 
Cos, que el coneixen, creuen que 
el nou botiguer mantindrà el ne-
goci amb el qual tants castella-
rencs han viscut. 

més que una botiga || L’Autoser-
vei Sant Esteve no ha estat només 
una botiga on comprar menjar de 
qualitat elaborat a la zona. Du-
rant molts anys, els homes i es-
pecialment les dones de Castellar 
hi han trobat un espai de reunió 
on mantenir aquest caràcter de 
germanor vilatana que cada cop 
és menys habitual. “Hem crescut 
amb els veïns”, explica Montser-
rat amb emoció. Es traspassa no 
només un negoci: també s’acomi-
ada una part de la història de la 
vila que sempre serà recordada 
per les rialles i la simpatia de les 
‘nenes d’El Castell’. 
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LA BÚSTIA Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. Deixeu nom, cog-
nom, número de telèfon i número del Dni. màxim 15 línies. Les cartes de més ex-
tensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arri-
bada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.

La botiga ‘del Castell’ diu adéu-siau

Fa molts anys que Comestibles Sant Esteve era/és la botiga de queviures del 
barri. Quan l’avinguda Sant Esteve sols s’albirava i érem les ‘cases de l’Ajun-
tament’ i ‘Cal Pere Roura’, el senyor Jeroni i la senyora Dolors, amb llurs fills, 
Miquel, Montserrat, Dolors i la Maria (‘no picós’) amb simpatia, bon servei i 
bona teca, varen saber-se guanyar una bona clientela, i fins ara. Ara, però, llei 
de vida, per jubilació, diuen adéu i deixen la botiga en noves mans. Tornarà a 
canviar el nostre barri, trobarem a faltar aquells riure, aquell tarannà sincer, 
sempre disposat per tothom... Estic segur, i estem segurs, però, que de tant en 
tan, vindran a veure’ns i farem xerinola!!! TExT i foToS: vEïnS DEL bArri
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LA FOTO DE LA SETMANA

Condemna dels 
atemptats
a Oslo i Utoya

‘Friquis’ al poder

  JSC Castellar del Vallès

Que ningú em malinterpreti, de ‘fri-
quis’ al poder ja en tenim prou (bé a 
València n’hi ha un de menys). M’expli-
caré, som un grup de pares d’ex alum-
nes del Bonavista que amb el pas dels 
anys hem consolidat una bona amistat 
i ara que els fills ja no ens necessiten 
tant ens dediquem a fer sortides i ex-
cursions, sempre anem a llocs amb en-
cant i mai falta un bon esmorzar amb 
estovalles, pa amb tomàquet, embo-
tits, formatges, truites, etc, en llocs in-
sospitats  i és per això que els nostres 
fills ens diuen els ‘friquis’. En dos anys 
i escaig portem unes vint sortides, la 
darrera aquest passat cap de setma-
na i per a molts de nosaltres la cirere-
ta del pastís, hem fet la Pica d’Estats. 
Impressionant, gairebé tot ha sortit 
bé perquè formem un gran equip, el 
Barça de Guardiola al nostre costat és 
un aficionat i perquè quedi constància 
per a la posteritat aquí us passo l’aline-
ació del Friqui Team:
Brainstorm Joan Munbardó; Necessi-
ta una garrafa de Red Bull per activar-
se Pilar Purgimón; Anècdotes vàries 
i humor àcid Joan Padullés; Conillet 
Duracell Empar Dalmau; La navalla 
suïssa Joan Gili; La Ruscalleda del ci-

Des de la Joventut Socialista de 
Castellar del Vallès condemnem els 
atemptats que van succeir a Noru-
ega el passat 22 de Juliol, concreta-
ment a la capital noruega d’Oslo i a 
l’illa d’Utoya. 
El dret a la llibertat d’expressió ha 
estat vulnerat en tota regla i s’ha 
atemptat contra persones innocents 
que defensaven uns valors tant res-
pectables com qualsevol altre. 
La violència no és una excusa ni un 
mitjà per imposar una ideologia ni 
per demostrar que una determina-
da posició es més vàlida que qual-
sevol altra.
El dret a la vida i la llibertat d’ex-
pressió son drets fonamentals que 
s’han de respectar per tots els medis 
i mai s’han de vulnerar i menys a tra-
vés de l’ús de la violència.
Els atemptats registren un cen-
tenar de víctimes, la gran majoria 
companys de la Joventut Laboralis-
ta de Noruega (AUF), companys que 
lluitaven per la defensa dels princi-
pis socialistes de llibertat, solidari-
tat, laïcisme, igualtat i justícia soci-
al, instem a que la justícia condemni 
a l’autor dels successos, un defensor 
de la extrema dreta que ha utilitzat 
arguments que giren entorn del fei-
xisme i de la xenofòbia.
Des de la JSC de Castellar del Vallès 
ens sumem al dolor de totes les famí-

 Antoni Béjar

berespai Concepció Sagués; Sugge-
riments  i propostes alternatives Sal-
vador Graells; Delicatessen Glòria 
Martí; Iniesta és negre al seu costat 
Vicenç Lluch; Té sis agendes però 
no sap on les té Dolors Rovira; El seu 
polar és una samarreta imperi Fer-
ran Gómez; No calla ni mentre l’ope-
ren dels queixals Vicenç Permanyer; 
Divendres desendolla el desperta-
dor Paqui Sepúlveda; Però mira si és 
bona persona Rosa Mª Permanyer; 
Sempre porta la bóta i aquesta ve-
gada les botes no l’han portat Antoni 
Béjar. Déu meu quin equipàs.
Tornant al cap de setmana, va estar 
ple d’anècdotes i moments glorio-
sos com comprovar que el material 
d’acampada modern és massa so-
fisticat i  allò que treus d’una funda 
després costa Déu i ajuda tornar-ho 
a col·locar, com costa dormir embo-
tit en un sac de dormir sobretot si 
a la tenda del costat tens una pare-
lla que no va parar de parlar tota la 
nit, o que les botes tenen una vida 
útil, però alhora moments impaga-
bles com acampar a cinquanta me-
tres d’una cascada o fer un pipí a dos 
quarts de quatre amb un cel estre-
llat i la lluna il·luminant les munta-
nyes i tants i tants moments de riure 
amb els catxondos del Padu, el Vi-
cenç o el Sal, o  portar la samarreta 

   Sr. Pere Torres Costa, quan he lle-
git el seu escrit he quedat sorprès 
perquè em pensava que coneixia tot 
tipus de personatges, però en veure  
el seu  escrit he vist que no. Tinc per 
costum parlar clar i  dir les coses pel 
seu nom, però sempre amb respec-
te i tenint la informació adequada, 
però no a dir autèntiques bestie-
ses com vostè en dirigir-se a perso-
nes que no sap  qui són i tractar-los 
d’ignorants. Qui tracta el Dr. Mon-
tané d’aquesta manera no té una 
informació adient, vostè pot estar-
hi d’acord o no però mai pot insul-
tar una persona que l’únic que fa és 
demanar informació,  que per altra 
banda vostè no dóna en la seva ma-
nifestació d’opinió personal, vostè no 
ha entès la carta, l’hauria de tornar 
a llegir en calma,
 També vull que sàpiga, si és que 
està capacitat per entendre-ho, que 
el que es vol és tenir una atenció cor-
recta, que és el que ens mereixem, 
però sense  dilapidar mitjans. Vostè 
el que havia de fer,  si és tan llest, és 
respondre les preguntes que fa un 
gran professional, prestigiós, que ha 
tingut responsabilitats en la direc-
ció quirúrgica d’una unitat de cirur-
gia,  justament en l’hospital de Sa-
badell, i sap què són les urgències 
i la pressió assistencial i que, a part 
de la seva activitat professional, de-
dica una part del seu temps al ser-
vei del poble per millorar la qualitat 
de vida dels ciutadans  sense buscar 
res a canvi .         

Resposta al sr. 
Pere Torres Costa

  Ramon Montllor

de la U.E.Castellar al cim en l’any 
del centenari, gràcies ‘friquis’.    
Espero haver-me explicat bé 
i així pogueu entendre el títol 
d’aquest escrit, si voleu sentir-
vos ‘friquis’ només heu de fer un 
pas perquè quan més ‘friquis’ 
millor, o no? Carpe diem!

El senyor Emilio 
Ansio Mariscal 
ens ha deixat

  Els teus amicls del Pastel

El dissabte passat i després 
d’una curta però ràpida enfer-
metat el senyor Emilio moria 
a l’Hospital de Sabadell. Feia 
pocs anys que vivia al nostre 
barri, però amb la seva simpa-
tia i tarannà especial, ben aviat, 
es guanyà l’apreci i amistat de 
tothom. Voldríem fer arribar a 
la senyora Roser, als fills Joan, 
Roser i Pepe el testimoni del 
nostre sentit condol i que estem 
amb vosaltres. Reposi en pau 
amic Emilio.

Bodas de oro

  Xavier Soley

50 años de feliz matrimonio bende-
cido con hijos primero y nietos, y 
biznietos después... Fruto del amor 
como simiente sembrada y recogi-
da a lo largo de medio siglo que hoy 
cumplís, Juan y María Sampedro. 
Rodeados de estos frutos llenos de 
vida y alegría que hoy de forma es-
pecial, pero que con amor y ter-
nura siempre os acompañarán. 
El mismo amor y ternura que ha-
béis sabido transmitirles a lo largo 
de esta vida compartida... Sois su 
ejemplo, maravilloso!! Y lo segui-
réis siendo para seguir demostrán-
donos hasta donde puede llegar un 
amor sin final. Juan y María Sam-
pedro recibid todo el cariño y ter-
nura de todos los hijos, nietos, biz-
nietos y amigos. Os queremos.

Solucions al 
problema de les 
piscines

  Jesús Calàbria

Pel que sembla, a l’Ajuntament li 
està costant molt trobar respostes al 
problemes dels 800 usuaris que han 
signat les queixes sobre les piscines 
municipals, perquè, pel que sé, la 
persona que ho canalitza fa un mes 
que espera aquesta resposta per 
part de la Regidora d’Esports.
No crec que es pugui deixar sense 
solucions un tema recolzat per 800 
signatures, dos escrits als mitjans 
locals, força intervencions al facebo-
ok de l’alcalde, cartes i correus elec-
trònics a la direcció del centre, dues 
preguntes al Ple Municipal per part 
de grups de l’oposició i moltes quei-
xes verbals a la recepció a més de 
comentaris generalitzats a tot arreu. 
El tema ha preocupat molt, i hi ha 
hagut 650 baixes just quan s’inaugu-
ren i promocionen les noves instal-
lacions, sense comptar les altes que 
no s’han produït pel mateix motiu.
Sento haver hagut de donar-nos de 
baixa, igual que la meva dona, es-
sent usuaris habituals des de l’ini-
ci, fa molts anys, però no estem dis-
posats a pagar en excés per unes 
instal·lacions que ja hem pagat prè-
viament amb els impostos. Tant les 
instal·lacions públiques de Sentme-

nat, com les privades de Sabadell, 
ambdues absolutament renovades, 
són més econòmiques. Però, davant 
la manca de solucions, la única ma-
nera que com a consumidors podem 
lluitar és deixar de ser socis.
No crec que això sigui el que interes-
sa a ningú, perquè si les baixes con-
tinuen, dubto que es puguin man-
tenir les instal·lacions sense fer una 
nova apujada. Però, hem de preser-
var els nostres drets mentrestant no 
puguem establir un diàleg entre les 
parts interessades, per trobar solu-
cions equilibrades.
Si el que estan esperant és que la 
cosa s’oblidi, crec que es millor que 
no sigui així. Pel contrari, us asse-
guro que m’agradaria molt que es 
pogués trobar aquesta solució per 
tothom, i que es pugui recuperar 
la meva fitxa de soci, la de la meva 
dona i tantes altres, a més d’aug-
mentar molts els socis contents de 
les seves condicions. Serà la millor 
garantia que tot rutlla bé per tot-
hom, incloent per l’empresa gestora 
que podrà recuperar la seva inver-
sió i per l’Ajuntament que es podrà 
treure un problema de sobre. Si és 
que creu que té un problema, i que 
pot trobar-hi solucions.

lies i amics respectius que han per-
dut a persones estimades així com a 
tot el conjunt del poble noruec.
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Elias Canetti
Escriptor i pensador

quest 31 de juliol 
neix El Punt Avui, 
un producte inte-
grat que aglutina-

rà informacions territorials de 
tot Catalunya. La seva entrada 
en funcionament tancarà una 
llarga etapa de les edicions co-
marcals d’El Punt, per bé que 
el ‘zoom’ sobre les notícies lo-
cals hi seguirà sent i, a més, 
amb la garantia de contrasta-
ció que aquestes tindran una 
difusió d’abast nacional. És clar 
que tots ens haurem d’acostu-
mar a què esdeveniments del 
Penedès comparteixin espai, 
per exemple, amb successos 
del Maresme, però aquesta és 
una paradoxa que, de manera 
sovint inexplicable, ja vivíem 
amb l’edició pròpia del Vallès 
Occidental.
Amb dues cocapitals que viuen 
una d’esquena de l’altra, i amb 
dues àrees d’influència molt 
determinades, El Punt del Va-
llès Occidental ha estat l’únic 
mitjà escrit que ha afrontat 
la realitat de tota la comarca 
d’una manera global. Acostu-
mada als diaris propis de cada 
ciutat, la gent de Sabadell solia, 

A

  Equilibris. || JoAn mUnDET

El Vallès Occidental 
també és horitzontal

PLAÇA MAJOR

  Marc Cornet*

Castellar -com l’hoquei sobre 
herba o l’handbol- són a l’abast 
de només uns quilòmetres, i 
poden incrementar el nostre or-
gull de ser vallesans. Des de la 
nostra vila, més enllà del dèfi-
cit de comunicacions, tenim una 
posició privilegiada. I ara, en 
temps de crisi, ens podem per-
metre dues o tres excursions in-
teressants sense ni tan sols gas-
tar un dipòsit de benzina.

* Periodista d’El 9 Esportiu

Pla de Mobilitat

 Pepe González

U
n pla de Mobilitat és un 
gran pacte sobre l’ús 
de l’espai públic, dels 
carrers i de les places 

d’una vila.  Als carrers i a les places, 
conviuen de forma quotidiana via-
nants, ciclistes, cotxes en moviment 
i cotxes aparcats, transport públic 
i ciclistes, i persones amb mobili-
tat reduïda, amb cadires de rodes 
o amb dificultats visuals.
El Pla de Mobilitat de Caste-
llar pretén fer compatibles, de la 
forma més harmònica possibles 
tots aquests usos.
Alguns pensaran que hi ha solu-
cions diferents a les proposades 
i fins i tot que al darrere de cada 
opció hi ha una ideologia subja-
cent, i jo no ho negaré.  Per això 
el procés ha estat llarg i participa-
tiu, per intentar arribar a la sín-
tesi del que pensen els ciutadans, 
la majoria dels quals juguen  di-
versos “rols”, de vegades som vi-
anants, de vegades ciclistes, con-
ductors, usuaris del transport 

Vacances i reflexió

 Grup Municipal CiU

uan la majoria de 
nosaltres estem a 
punt d’iniciar el pe-
ríode anual de va-
cances, un temps 

de descans i de gaudir del lleu-
re, de parèntesi en les activi-
tats quotidianes, un acte de ter-
rorisme ens ha colpejat de nou. 
L’atemptat d’Oslo i la matança 
de l’Illa d’Utoya, perpetrats per 
un element d’ideologia neonazi 
ens ha sacsejat les consciències 
i ens ha mostrat l’extrema bru-
talitat del terrorisme, sigui del 
signe que sigui.
Com deia l’escriptor i periodista 
suec Larsson “quan el fanatisme 
proclama de forma reiterada el 
seu odi contra la democràcia, 
algú, tard o d’hora, farà quel-
com extremadament estúpid”.
Aquest atemptat, a banda de ge-
nerar notes de condemna, con-
dol i solidaritat cap a les vícti-
mes i familiars, ens hauria de 
servir per reflexionar. També 

Q

ens hauria de servir per consta-
tar que aquest acte terrorista, que 
ha tingut lloc en un país amb un 
model de societat oberta, demo-
cràtic, humanista i en una nació 
que sempre l’associem amb la 
pau, pot succeir a qualsevol altre 
lloc. A qualsevol part del plane-
ta hi ha integristes fanàtics, xe-
nòfobs recalcitrants, radicals i in-
transigents. 
També ens hauria de servir per 
defensar amb fermesa el sistema 
democràtic que, amb totes les im-
perfeccions i per tant millorable, 
és garantia de llibertat i ens manté 
allunyats de posicions totalitàries. 
Per això cal que els polítics d’arreu, 
i per tant també del nostre país, 
estiguin més units en temes fona-
mentals i que es moderin els dis-
cursos que alimenten cèl·lules inte-
gristes i xenòfobes. Igualment cal 
que ens faci comprendre la impor-
tància d’educar els joves -aquí hi 
ha una tasca per a pares,  mestres 
i educadors- en els valors de la de-
mocràcia i la tolerància... la llista 
podria ser interminable, però aquí 
només es tracta d’obrir un punt 
d’interès, de reflexió per a cadas-
cun de nosaltres. Que tingueu unes 
bones vacances! 

sobretot al principi, queixar-se 
de què hi havia massa notícies 
de Terrassa, i això també pas-
sava de manera viceversa. Per-
sonalment, trobo que la tasca 
de cohesió de tot el territori, a 
través d’un tractament iguali-
tari dels fets, tant si són a l’est 
com a l’oest, ha estat molt in-
teressant, ja que les exigències 
de la globalització requereixen 
que unim esforços amb les per-
sones del costat; i perquè, més 
enllà de la nostra tendència a 

mirar només cap a Barcelona -i 
les poblacions que ens trobem 
pel camí seguint el mateix eix 
de comunicació-, hi ha tot un 
món per descobrir.
Properament està previst que 
entri en servei una línia d’auto-
bús entre Granollers i Terras-
sa, i el quart cinturó també ha 
de facilitar que deixem de mirar 
només en vertical, i ens obrim a 
la perspectiva horitzontal. Pai-
satges, esdeveniments culturals, 
restaurants o esports inèdits a 

públic, buscadors d’aparcament 
o afectats per una limitació de mo-
bilitat de forma transitòria o per-
manent.
A Castellar, per la seva dimensió i 
per la seva estructura urbanística, 
l’aposta prioritària, tenia que ser el 
vianant, les actuacions  que afavo-
reixen la mobilitat a peu, el sistema 
més ecològic, més sa i més soste-
nible dels que existeixen: dos ter-
çosde les inversions totals previs-
tes en el pla, preveuen millores que 
afavoreixen la mobilitat a peu.
De pas es genera la pacificació del 
trànsit rodat, ja que a la majoria 
dels carrers es redueix la veloci-
tat, i també la creació d’una gran 
xarxa vial en la qual podran con-
viure tots els agents socials actu-
ants.
Per primera vegada es planteja 
una xarxa bàsica d’itineraris per 
bicicleta, que combina carrils se-
gregats en el vials més conflictius 
i en alguns carrers que serveixen 
d’enllaç entre els carrers de prio-
ritat invertida, els carrers de via-
nants i les zones 30.
La gran aposta de futur en el 
transport públic, és l’arribada del 
tren. També el desdoblament de 
la B-124 i la connexió amb la C-58 

suposaria una millora considera-
ble en la fiabilitat de l’actual ser-
vei d’autobús interurbà.
Es tracta d’un pla de sentits únics, 
la especialització de les vies (en 
vies primàries, secundaries i veï-
nals) amb la reducció mitja de la 
velocitat al casc urbà. La millora 
de l’eficiència de la ronda, una ro-
tonda als Pedrissos i un nou vial 
de difícil execució a Ponent, són 
les propostes més significatives 
dirigides a la millora de la mobili-
tat del vehicle privat. 
Crec que aquests apunts donen 
una mostra de l’abast, la comple-
xitat i la importància del Pla de 
Mobilitat. També hem de tenir 
clar que no és un document in-
amovible, és un full de ruta, una 
guia reflexionada i elaborada de 
les futures actuacions. 
S’ha fet un bon treball, el muni-
cipi de Castellar s’ha dotat d’un 
instrument potent, fruit d’una di-
agnosi acurada i d’un ampli pro-
cés de participació i basat en uns 
principis que, com va demostrar 
la firma del Pacte de Mobilitat, 
tenen el recolzament de la socie-
tat castellarenca.  

* Regidor de Mobilitat

Les exigències de 
la globalització 
requereixen que unim 
esforços amb les 
persones del costat 

Amor: una serp amb dos caps que es vigilen constantment
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EL TAULER

HORARIS D’ESTIU
SERVEIS MUNICIPALS

Servei d’Atenció Ciutadana
(El mirador)

De l’1 de juliol al 12 de setembre, 
de dilluns a dijous, de 8.30 a 15 
h, i divendres, de 8.30 a 14 h. 
Tancat el 15 d’agost (Santa 
maria) i el 12 de setembre (festa 
major). A partir del 13 de setem-
bre: de dilluns a dijous, de 8.30 a 
19 h, i divendres, de 8.30 a 14 h

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

De l’1 al 31 de juliol, de dilluns a 
divendres, de 8.30 a 14 h. 
Tancat el mes d’agost i el 12 de 
setembre (festa major)

Servei telefònic i/o Recepció 
Ajuntament
(Palau Tolrà)

Juliol i agost: de dilluns a diven-
dres, de 8 a 15 h. Dissabtes tancat. 
Tancat el 12 setembre (festa 
major)

Servei telefònic i/o Recepció 
(El mirador)

Juliol: de dilluns a divendres, de 
14 a 20.30 h 
Tancat el mes d’agost i el 12 de 
setembre (festa major)

Organisme de Gestió Tributària 
(El mirador)

Juliol: de dilluns a divendres,
de 8.30 a 14.30 h 
Agost: de dilluns a dijous,
de 8.30 a 14.30 h, i divendres, 
de 8.30 a 14 h

Oficina Municipal
d’Informació al Consumidor
(omiC)

Tancat del 22 de juliol al 17 
d’agost (ambdós inclosos) 
resta de dies , horari habitual 
(dimecres i dijous, de 9 a 13.30 
h). visites concertades trucant 
al 93 714 40 40 o per internet, al 
web www.castellarvalles.cat.

Biblioteca Antoni Tort 
De l’1 de juliol al 15 de setembre: 
dilluns dimecres i divendres, de 
9.30 a 14 h. Dimarts i dijous, de 
9.30 a 14 h i de 17 a 20.30 h.
Dissabtes tancat. 
 
Regidoria de Cultura 
Horari d’atenció al públic fins al 
15 de setembre: de dilluns a di-
vendres de 8 a 15 h.
festius tancat.

Regidoria de Formació, Treball, 
Innovació i Indústria
(Cal botafoc. C. Sant Llorenç, 7)

Tancat del 8 al 19 d’agost 
resta de dies, horari habitual 
atenció al Club de la feina:
de dilluns a divendres,
de 9.30 a 13.30 h

Regidoria de Gent Gran 
Tancat de l’1 al 19 d’agost

Regidoria de Nova Ciutadania 
Tancat al mes d’agost

Regidoria de Joventut 
Tancat del 8 agost al 5 setembre

Espai Jove (Espai Tolrà) 
Del 4 al 29 de juliol, obert només 
per a activitats del Juliol Jove. 
Agost, tancat. Setembre, obert a 
partir del dia 13.

Punt d’Informació Juvenil 
(Espai Tolrà)

Tancat del 8 agost al 5 setembre

Servei de Català 
Tancat del 18 al 29 de juliol (amb-
dós inclosos), i del 8 al 26 d’agost 
(ambdós inclosos). resta de dies, 
horari d’atenció al públic: de di-
lluns a dijous, d’11 a 13 h

Arxiu Municipal 
Tancat del 9 d’agost al 12 de se-
tembre (ambdós inclosos) 
resta de dies, horari habitual: de 
dilluns a divendres, de 9 a 13 h.

Casal Catalunya 
Tancat els dies 20 i 21 d’agost

Casal d’avis de la pl. Major 
Tancat els dies 6, 7, 13, 14 i 15 
d’agost

l període de crisi pel qual estem 
passant fa que, necessàriament, 
mirem el món amb uns altres 
ulls. A ningú no se li escapa que 

si volem construir un nou model de vida hem 
de canviar el model productiu que tenim. Cal, 
com diu Daniel Jover, que afrontem els pro-
blemes “ecològics, socials, de drets, de re-
distribució de la riquesa, de justícia i de de-
mocràcia”. En aquest sentit, el sistema que 
tenim ha estat incapaç de donar respostes i 
sembla que vol sortir de la crisi sostenint-se 
en els mateixos pilars i en la mateixa filosofia 
que la va veure caure (l’especulació, la des-
localització, una fiscalització feble a les ren-
des altes, la desregularització del mercat, po-
lítiques socials assistencialistes). En aquest 
context, és bo de considerar què podem fer 

E
nomia social (impulsant tota aquesta econo-
mia de producció de béns i serveis), treba-
llant amb empreses l’objectiu de les quals ha 
de ser la inserció al mercat laboral de les per-
sones més vulnerables, fent una contracta-
ció socialment responsable. Posem sobre la 
taula el fet que els elements naturals siguin 
també vectors de la nostra política econòmi-
ca (aigua, residus, energia, mobilitat i biodi-
versitat). Siguem valents i ambiciosos amb 
aquelles polítiques que costen pocs diners: 
reavaluem, reconceptualitzem la inèrcia del 
que ens ha portat fins a aquesta situació de 
col·lapse. La tasca més important és la de 
prioritzar de cara al futur en què volem in-
vertir i sobretot en què cal destinar el valor 
del nostre deute; si aquest ha de ser a llarg 
termini una inversió. 

Retallades

Sortir de la crisi,
canviar de model

  Partido Popular Castellar del Vallés

  L’Altraveu

l Partit dels Socialistes ha 
aprovat aquesta setmana una 
de les més grans retallades de 
la història de la nostra demo-

cràcia. L’augment de l’edat de jubilació i 
del període de cotització reduiran la quan-
titat mitjana de les pensions un 20%: per 
jubilar-se amb la pensió íntegra caldrà fer-
ho als 67 anys i cotitzar 37 anys.
El PSOE va rebutjar les 67 esmenes pre-
sentades pel PP. La retallada del govern 
socialista a les pensions afecta més a qui 
més pateix la crisi, els més de 2 milions 

E
d’aturats de llarga durada patiran més la 
retallada, els més de 800 mil joves a l’atur 
tenen més difícil aconseguir els 37 anys de 
cotització per poder jubilar-se amb tota 
la pensió, i els autònoms són uns dels col-
lectius més perjudicats, hauran de cotit-
zar 11.500 euros més a l’any per poder co-
brar tota la pensió.
La bona notícia d’aquesta setmana és la de-
dicació exclusiva del sou del nostre alcalde 
a destinacions socials. Per una banda, ens 
alegrem pel seu càrrec a la Diputació de 
Barcelona i valorem la seva honestedat a 

l’hora de no duplicar sous. El gest que ha 
realitzat el Sr. Ignasi l’honora, ja que le-
galment ningú l’obliga a renunciar a tenir 
dos sous, un per part d’aquest Ajuntament 
i un altre com a diputat provincial, però sí 
tenia l’obligació moral ja que seria terrible-
ment injust que donada la situació actu-
al del nostre Ajuntament cobrés dos sous 
junts. Encara més, és el seu deure com a 
responsable del nostre municipi ja que la 
situació, en part, també és responsabili-
tat seva, és un gest lògic, quan 5 milions 
de ciutadans no en tenen cap. 

des de la proximitat; des del govern local. 
Com podem engegar polítiques econòmi-
ques, d’ocupació, suportades per l’ecologia, 
la solidaritat i com podem fer que això ens 
ajudi a fer la transició cap a un model que no 
rendibilitzi la societat; que no vegi l’individu 
com un ésser destinat, exclusivament, capaç 
de produir. A Castellar, tot just ara comen-
ça a fer-se una anàlisi profunda sobre el que 
podria aportar el teixit empresarial al poble, 
però encara falta fer una passa endavant a 
l’hora d’activar les “palanques” que engeguin 
un nou model d’economia; l’Ajuntament  ha 
de ser exemplificador. La formació és un bon 
pas, però cal que l’administració també pugui 
ser una empresa de referent i fiable. Però 
no en termes d’eficiència i eficàcia, sinó una 
empresa capaç d’engegar propostes d’eco-



El futbol 
porta
la davantera
En esports d’equip, el futbol és el més prac-
ticat a Castellar del Vallès de forma conti-
nuada durant l’any. 260 jugadors i jugadores 
formen els 21 equips de la Unió Esportiva 
Castellar -que es completa a més amb la 
lliga de futbol 8-. El nombre d’integrants 
s’ha mantingut en gairebé tots els clubs du-
rant els últims anys, sense que s’hagin pro-
duït augments significatius. Per trams, les 
crescudes més grans es produeixen en les 
categories d’escola mentre que hi ha una 
certa davallada d’equips en edats més pro-
peres a júnior/juvenil i també en les cate-
gories femenines.

La crescuda d’equips de futbol sala 
s’ha consolidat en els últims anys i ja su-

 Jordi Mas
pera els 16 del Club Bàsquet Castellar, que 
darrerament ha apostat per menys equips 
i plantilles més llargues. Les tres entitats 
de futbol sala de la vila -Futbol Sala Caste-
llar, Athlètic 04 Castellar i Atlètic Almen-
dra- sumen 18 equips i més de 200 jugadors 
a més dels que disputen la lliga social del 
Futbol Sala Castellar.

L’Hoquei Club Castellar segueix una 
tònica diferent: molts equips, 17, i plantilles 
curtes. L’entitat castellarenca ha sumat un 
equip més a la seva estructura en aquest 
canvi de temporades i començarà la prope-
ra temporada amb uns 130 jugadors.

Algunes de les plantilles dels clubs de 
Castellar encara han d’acabar de tancar-se 
i per tant, des d’ara fins a meitats de setem-
bre encara podrien variar algunes d’aques-
tes xifres. 

Unió Esportiva Castellar

Jugadors 260

Equips 21

Jugadors 210

Equips 16

Club Bàsquet Castellar

Jugadors 130

Equips 17

Hoquei Club Castellar

Jugadors 205 145 35 25

Equips 18

Futbol Sala - fS Castellar Almendra Athlètic 04

DADES ProPorCionADES
PELS CLUbS

ESPORTS
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El proper onze de setembre arren-
carà la competició a la nova Sego-
na Catalana de futbol i la Unió Es-
portiva Castellar debutarà a casa. 
L’equip de Quico Díaz podrà apun-
tar-se a la Festa Major de la vila 
amb l’enfrontament contra la Sa-
badellenca, un derbi vallesà per en-
cetar la temporada 2011-2012.

La Unió Esportiva Castellar 
també haurà de jugar 34 jornades 

 Jordi Mas

Debut per Festa 
Major amb derbi
La Unió Esportiva Castellar debutarà la Diada de Catalunya a la nova 
Segona Catalana contra la Sabadellenca al camp de futbol Pepín Valls

en aquesta nova Segona Catalana. 
El primer desplaçament serà el 18 
de setembre al camp del Parets, 
mentre que la temporada s’acaba-
rà al Pepín Valls contra el Puigreig 
el dia 3 de juny.

El calendari que ha donat a 
conèixer la Federació Catalana de 
Futbol del grup 4 de Segona Ca-
talana presenta poques novetats 
respecte el provisional del juny. 
Els equips a priori més potents 
són el Granollers, el Sabadell B o 
el Tona. De fet, pràcticament tots 

els equips del grup ja són coneguts 
per a la Unió Esportiva: o bé pro-
venen del grup 4 de Primera Ter-
ritorial o bé són vells coneguts de 
temporades anteriors.

el b debuta a la planada || L’equip 
filial debutarà a Tercera Catalana 
al camp de La Planada de Sabadell. 
El primer partit a casa serà la set-
mana següent contra el Joventut 
25 de Setembre. La lliga també co-
mençarà l’onze de setembre i fina-
litzarà el tres de juny. 

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

CALENDARI TEMPORADA 2011 - 2012

 Els jugadors de la Unió Esportiva Castellar intentaran debutar amb més fortuna que la temporada anterior, que van començar amb derrota. || JoSEP GrAELLS

FUTBOL SALA  |  PREFERENT CATALANA

Ferran Marta seguirà com a en-
trenador de l’Athlètic 04 Caste-
llar la propera temporada. Pocs 
canvis per a un equip que va 
consolidar-se sense dificultats a 
Preferent Catalana i va quedar-
se a prop de la zona d’ascens a 
Territorial. El tècnic tindrà gai-
rebé els mateixos efectius per, 
si cal, millorar la bona actuació 

 Jordi Mas

Ferran Marta i 
l’equip segueixen
El tècnic de l’Athlètic 04 només tindrà la baixa
de Carles Solà de cara a la propera temporada

d’aquest any.
L’únic jugador que no se-

gueix és Carles Solà. Afectat 
per les lesions, el ja exjugador 
de l’Athlètic provarà sort a les 
banquetes com a segon entrena-
dor de l’Escola Pia de Sabadell. 
Al marge de Solà, tots els altres 
components segueixen: els por-
ters Perelló i De Roa, i els juga-
dors Esteve i Joan Perramón, 
Albert Moya, Carlos Borrego, 
Dani Fidel, Marc Godoy, Àlex  L’equip de l’Athlètic 04 en el temps mort d’un partit al pavelló Blume. || J.G.

Mas i David Franco. Una llis-
ta de deu efectius per iniciar la 
temporada el setembre que po-
dria engrandir-se quan l’equip 
torni als entrenaments. Ferran 
Marta no descarta fer alguna 
altra incorporació durant les 
primeres setmanes de pretem-
porada per tenir una banqueta 
més àmplia.

filial a segona || L’Athlètic 04 
ha rebut molt positivament la 
notícia de l’ascens del seu equip 
filial. L’equip que entrena Do-
mingo Romero va quedar quart 
de Tercera Catalana, una posi-
ció insuficient per pujar, però 
la configuració de les divisions 
que ha fet la Federació Cata-
lana de Futbol per a la prope-
ra temporada ha permès que el 
segon equip pugui jugar una di-
visió més amunt. Així, només hi 
haurà una categoria entremig 
del primer i el segon equip. 

Jornada Jornada

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

11/09/11

18/09/11

25/09/11

01/10/11

09/10/11

16/10/11

23/10/11

30/10/11

06/11/11

13/11/11

19/11/11

27/11/11

03/12/11

18/12/11

08/01/12

15/01/12

22/01/12

UE Castellar  -  Sabadellenca

Parets  -  UE Castellar

UE Castellar  -  Tona

Taradell  -  UE Castellar

UE Castellar  -  St. vicenç Torelló

Palau  -  UE Castellar

Granollers  -  UE Castellar

UE Castellar  -  Sant Quirze

Gironella  -  UE Castellar

UE Castellar  -  Sallent

marganell  -  UE Castellar

UE Castellar  -  vilanova

Canovelles  -  UE Castellar

UE Castellar  -  Sabadell b

Sabadell nord  -  UE Castellar

UE Castellar  -  oAr vic

Puigreig  -  UE Castellar

29/01/12

05/02/12

12/02/12

26/02/12

03/03/12

11/03/12

18/03/12

25/03/12

01/04/12

15/04/12

22/04/12

29/04/12

06/05/12

13/05/12

20/05/12

27/05/12

03/06/12

Data Data
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MOTOR

MOTOCICLISME  |  MOTOGP

Dani Pedrosa ha necessitat po-
ques setmanes per tornar a estar 
al màxim nivell a la categoria de 
MotoGP. Al circuit de la Laguna 
Seca només li va fallar el físic: el 
traçat, molt exigent, va fer que Pe-
drosa no resistís el ritme que de-
manava el circuit californià. El 
castellarenc, així i tot, ha demos-
trat en poques curses i abans de la 
parada d’agost que torna a estar 
entre els millors i només les qua-
tre curses d’absència li impedei-
xen estar lluitant pel títol de la ca-
tegoria de MotoGP.

Pedrosa va quedar tercer la 
nit de diumenge al Gran Premi 
dels Estats Units. El pilot caste-
llarenc de Repsol Honda, que sor-
tia des de la tercera posició de la 
graella, va fer una bona sortida i 
va dominar la cursa durant les 17 
primeres voltes. “Laguna Seca és 
el circuit més curt del Mundial i 
no té zones de descans. El ritme 
que et marca no et deixa descan-
sar ni un segon i això em va res-
tar forces a la segona part de la 
carrera”, comentava Dani Pedro-
sa al seu bloc. Casey Stoner, gua-
nyador de la prova, i el mallorquí 
Jorge Lorenzo, segon classificat, 
van superar un Dani Pedrosa que 
no va poder aguantar físicament 
la duresa del traçat nordamericà 
i va perdre dues posicions al tram 
final de la cursa.

Dani Pedrosa va creuar la 
línia de meta en tercer lloc a gai-
rebé deu segons de Casey Stoner, 

 Jordi Mas

Dani Pedrosa continua
al calaix de MotoGP
El castellarenc va dominar la cursa de la Laguna Seca fins la dissetena volta 
i es va veure superat per les dures exigències físiques del traçat californià

que continua liderant la classifi-
cació general de MotoGP amb 193 
punts. Jorge Lorenzo és segon, 
mentre que Pedrosa en suma 110 i 
avança una posició a la classifica-
ció general: ara és quart i ha su-
perat l’italià Valentino Rossi a la 
taula. “M’anirà molt bé aques-
ta parada de tres setmanes per 
descansar i recuperar el temps 
que he perdut de preparació 
física durant la lesió”, explica 
Dani Pedrosa.

 Dani Pedrosa per davant d’Stoner a les primeres voltes de la cursa. || moToGP

Ara el Mundial de Motoci-
clisme s’atura fins al 14 d’agost, 
quan es disputarà el Gran Premi 
de la República Txeca al circuit 
de Brno. El certamen a la catego-
ria de MotoGP ja ha passat el seu 
equador. Es porten 10 curses dis-
putades i en falten vuit per acabar 
la temporada 2011 amb la incòg-
nita encara de si es disputarà el 
Gran Premi del Japó. En un princi-
pi està programat per al dia 2 d’oc-
tubre al circuit de Motegi. 

MOTOCICLISME  |  MOTO2

La caiguda de Carmelo Morales 
al circuit de Sachsenring no im-
pedirà que el pilot castellarenc 
estigui el dia 14 a la graella de 
sortida del circuit de Brno a la 
República Txeca. Morales té la 
mà embenada i el dit petit frac-
turat i haurà de fer recuperació 
durant aquests dies per estar 
a punt per la següent cita del 
Mundial de Motociclisme.

El castellarenc de l’equip 
Desguaces La Torre no va 
poder prendre la sortida de la 
cursa de Moto2 del GP d’Alema-
nya a causa d’una caiguda en els 

 Redacció

Morales podrà 
competir a Brno
El pilot castellarenc de Moto2 té 15 dies per 
recuperar-se de la seva lesió a la mà dreta

primers entrenaments lliures del 
matí del divendres. L’actual líder 
del Campionat d’Espanya de Ve-
locitat es va lesionar els dits petit 
i l’anular de la mà dreta i el ma-
teix cap de setmana va ser operat 
d’urgència pel doctor Xavier Mir 
a Barcelona.

Des que Morales es va con-
vertir en pilot oficial del Mundi-
al de Motociclisme, a partir del 
GP de Catalunya, els seus resul-
tats amb la Moriwaki van ser 
més aviat discrets. Per això el seu 
equip va decidir canviar la moto 
per la Suter amb què Morales li-
dera el CEV. Una caiguda a Ale-
manya va evitar que es veiessin 
les primeres millores. 

 Morales en una de les darreres proves del Campionat d’Espanya. || CEDiDA
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Alan Rovira va finalitzar en quar-
ta posició de la primera prova del 
Mundial de biketrial disputat a la 
República Txeca. El castellarenc, 
que participava a la categoria 
‘poussin’, va penalitzar set punts 
en total, quedant-se a només un 
punt d’entrar al podi.

Alan Rovira va fer un mal 
inici de cursa. A la primera zona 
el pilot de Castellar del Vallès va 
fer cinc peus i va anar a remolc 
durant tota la prova. El vencedor 
va ser el britànic Adam Morewo-
od, seguit dels japonesos Seiya 
Ujikawa i Nagamasa Masuda; el 
tres corredors del podi són nas-
cuts l’any 2002, de manera que 
Alan Rovira va ser el millor clas-
sificat del 2003.

Aquest cap de setmana es fa 

 Redacció

 Rovira en una prova d’aquest any 2011 a Catalunya. || CEDiDA

Alan Rovira es jugarà 
entrar al podi de ‘poussin’
El castellarenc va quedar quart a la República Txeca i aquest cap de 
setmana disputarà la segona i última prova del Mundial a Catalunya

BIKE TRIAL |  MUNDIAL

la segona i última prova del Mun-
dial de biketrial a Catalunya. Els 
millors especialistes del món de bi-
ketrial es desplaçaran a Sant Mi-
quel de Campmajor, prop de Ba-
nyoles, per decidir els podis finals 

de cada categoria. El castellarenc 
Alan Rovira, amb només vuit anys, 
va quedar fa dues setmanes segon 
d’Europa a Itàlia i ara té l’opor-
tunitat d’entrar al podi final del 
Mundial. 

Oriol Alcaraz va quedar campió de ciclisme infantil en carretera a la 
categoria benjamí. El castellarenc va guanyar a Campredó (Baix Ebre) 
en un circuit de 2.200 metres. La propera prova per a Alcaraz ja no 
serà fins a finals d’agost. 

CEDiDA

Oriol Alcaraz queda campió benjamí

CICLISME  |  CAMPIONAT INFANTIL EN CARRETERA

Assemblea de socis aquest vespre

El Club Bàsquet Castellar fa 
aquest vespre (21:00 h) l’assem-
blea general extraordinària de 
socis a Ca l’Alberola. L’acte es 

realitza a partir de la petició que 
van fer 21 socis a la junta directiva 
de convocar una assemblea i retre 
comptes. 

BÀSQUET  |  ASSEMBLEA
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ENTITATS

Comerç Castellar

Diumenge 4 setembre, de 10 a 14 h
Plaça del Mirador

Els comerços de la vila, especialment 
els del sector de la moda, oferiran els 
productes de final de temporada a uns 
preus irresistibles. La resta, oferiran 
ofertes especials dels seus productes o 
serveis. A més, a les 12.30 h “Un conte 
contes en anglès”, activitat adreçada a la 
mainada, a càrrec d’Idiomes Castellar.

FIRA FORA ESTOCS

+ INFO:
Tel. 937 146 739
a/e: comerccastellar@comerccastellar.cat

Casino del Racó

Aquagym per a joves i adults
Dissabtes i diumenges d’11 a 12 h.

Jocs i tallers en família
Diumenges de 13 a 14 h.
Per a pares, mares, nenes i nens:
relleus, maquillatge, jocs d’aigua, con-
cursos, ...

I per festa major no et perdis el 
concurs de dibuix infantil i els 
inflables!

ACTIVITATS D’ESTIU 
FINS L’11 DE SETEMBRE

+ INFO:
www.casinodelraco.cat

Club Cinema Castellar Vallès

Si la teva empresa o establiment co-
mercial vol patrocinar el cinema que 
farà aquesta nova entitat, pots po-
sar-te en contacte al tel. 619 003 530 
(Josep Lluís Martino). Col·labora amb 
aquesta nova activitat cultural!
Club Cinema Castellar agraeix el su-
port de restaurant Passaparola, Pastel 
Bar Cafeteria, Clusellas Dental, Stils 
reformes, Clínica dental Park Castellar, 
Ielou Comunicació i disseny&rauxa.

VOLS SER PATRO-
CINADOR DEL CLUB 
CINEMA CASTELLAR?

+ INFO:
wwww.clubcinemacastellar.com
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Les Nits d’Estiu diuen adéu al ju-
liol 2011 i ho fan amb un balanç 
positiu. Els concerts als Jardins 
del Palau han comptat amb 1.220 
persones en total, “una xifra 
que supera la de l’any anteri-
or”, explica la regidora de Cul-
tura, Pepa Martínez. 

De tots els concerts, el de 

  Marina Antúnez

Les activitats del cicle han comptat amb una assistència global de 3.670 persones

Nits d’Estiu, nits acústiques

1. Pol Cruells. 

2. La iaia. 

3. Sant Andreu Jazz Band.

4. Moments.

5. Suicide Brothers || JoSEP GrAELLS

Pel que fa al cinema orga-
nitzat per l’entitat Club Cinema 
Castellar Vallès, hi ha hagut un 
total de 640 espectadors. Les 
pel·lícules més vistes han estat 
El discurso del Rey i Más allá de 
la vida, que han comptat -cadas-
cuna- amb 180 persones. De di-
oses y hombres ha tingut 150 as-
sitents, mentre que Alicia en el 
país de las maravillas s’ha que-
dat amb 130.

Finalment, de les progra-
macions de les Nits d’Estiu, cal 
destacar l’alta participació del 
correfoc, amb 600 persones. 

La regidora considera que 
“l’alta participació demostra 
que les activitats han agradat 
i que, segurament, es mantin-
dran l’any que ve”. Ara, però, la 
cultura s’atura fins al mes de se-
tembre, que es reprendrà amb la 
Festa Major. 

més èxit va ser el de la jove big 
band Sant Andreu Jazz Band, 
el dia 9, que va comptar amb 
350 persones. La segueixen de 
prop els concerts de La Iaia i 
Moments, amb 250 especta-
dors. En quart lloc tenim Suici-
de Brothers, amb 200 persones i, 
finalment, Pol Cruells, amb 170. 
“Aquests dos últims concerts 
es van traslladar enguany a 
l’Auditori per por de pluja, 

però van funcionar igualment”, 
apunta Martinez

Les sardanes han tingut 
una audiència de 440 persones 
en total a les quatre audicions, 
“xifra que ha anat en augment 
respecte l’any 2010”, comenta 
Martínez. El curs de salsa, no-
vetat d’enguany, ha aconseguit 
770 persones repartides en els 
cinc dies de les sessions de ball 
realitzades. 

1 3 4

2

5
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Aguilar exposa a Menorca

El pintor castellarenc, Enric 
Aguilar, exposarà la seva obra a 
la galeria Artara de Maó (Menor-
ca) del 5 al 30 d’agost. La mos-
tra és un recull de pintures que 
tenen com a tema central Las 
Meninas, tot i que també s’hi 
poden contemplar altres motius. 
La proposició de realitzar aques-
ta exposició va arribar a princi-
pis d’aquest any 2011, “quan em 
van trucar els de la galeria per 
veure què estava fent”. Aguilar 
els va ensenyar algunes de Las 
Meninas que tenia fetes i que ja 
havia exposat a l’Hotel Vela de 
Barcelona ara fa uns mesos, “i 
els van agradar molt. De se-
guida em van demanar si vol-
dria exposar durant tot el mes 
d’agost”, afegeix l’artista. “És 
un dels millors mesos per ex-
posar a l’illa perquè hi ha més 
ambient i més gent pot visitar 
l’exposició”.

Anteriorment, Aguilar ja 
havia venut algunes peces en 
aquesta galeria menorquina, 
“com ara les que es van expo-
sar a Firart l’any 2008 i que 
vaig titular ‘Ciclistes’’, explica 

 Redacció

Primera festa després de les vacances

L’últim cap de setmana d’agost 
tindrà lloc la Festa Major de 
Sant Feliu del Racó. Ja és tra-
dició que se celebri en aques-
tes dates, servint de preludi a 
la Festa Major de Castellar del 
Vallès.

Enguany s’ha hagut d’ajus-
tar el pressupost, tot i que no 
s’ha prescindit de les activi-
tats per a totes les edats, amb 
l’objectiu d’oferir una oferta 
variada.

Els actes arrenquen diven-
dres, 26 d’agost, a les 21:30 hores, 
amb el Pregó de Festa Major. El 
seguirà un concert jove a les 23 

  Marina Antúnez

  Pintura de Las Meninas, obra de gran format d’Enric Aguilar. || CEDiDA

el pintor. Llavors, el motiu cen-
tral era la bicicleta.

Aquesta vegada, s’hi po-
dran veure 28 quadres. 12 d’ells 
són de format petit, sobre paper 
i emmarcats; uns altres quatre 
són mitjans, de 28x130 cm, i la 
resta són de mida més gran, 
de 180x150 cm. Enric Aguilar 
també explica que “aquesta ve-
gada he utilitzat molt més els 
colors fúcsia, el vermell, el 
gris, el taronja i el rosa, entre 
d’altres”.

També s’observa un gran 
treball en les textures, una ca-
racterística ja molt habitual en 
l’artista de Castellar.  “A més, 
hi he elaborat molt de ‘colla-
ge’ amb robes de grans dimen-
sions, combinant colors i es-
tampats en tots els quadres”, 
afegeix Aguilar.

En aquesta última exposi-
ció, l’artista abandona un dels 
temes  que més li agraden i que 
tant ha plasmat a través dels 
seus quadres, les bicicletes, i en 
aquesta ocasió fa protagonis-
tes Las Meninas de Velázquez, 
“però reinterpretades de ma-
nera molt personal, combinant 
el traç de ‘collage’ de robes, la 
textura i molt color”. 

Del 5 al 31 d’agost, les obres del pintor castellarenc es podran visitar a la galeria Artara de Maó

La Festa Major de 
Sant Feliu del Racó 
tindrà lloc del 26 
al 29 d’agost

  Animació a la plaça de Sant Feliu durant la Festa Major 2010. || ArxiU

h i, a dia d’avui, encara s’ha de 
confirmar si també hi haurà una 
cercavila. 

Dissabte 27, els veïns i ve-
ïnes de Sant Feliu es desvetlla-
ran amb una repicada de cam-
panes, a les 12 h. Al vespre, hi 
haurà correfoc i revetlla popular, 
a partir de les 23:30 h. Probable-
ment, també s’organitzarà un es-
pectacle infantil a la tarda. 

Diumenge 28, a les 11:30 h, 
s’ha previst la tradicional cele-
bració eucarística a l’església. 
A continuació, a les 12:30 h, es 
farà una audició de sardanes a la 
plaça del poble. A les 19 hores hi 
haurà havaneres i, ja a les 22:45 
h de la nit, es podrà gaudir d’un  
espectacle de màgia. S’intentarà 
que per diumenge es pugui dis-
putar una tirada de bitlles.

Dilluns 29, darrer dia de la 
festa, els actes començaran a les 
11 h amb jocs infantils i xocolata-
da. A les 13 h s’encetarà el bany 
d’escuma, molt esperat pels més 
petits. A les 19 h de la tarda, les 
activitats seran infantils. 

  M.A.

Exposició 
d’escriptors 
centenaris a 
la Biblioteca

La biblioteca Antoni Tort con-
tinua oberta durant el mes 
d’agost, de dilluns a divendres 
al matí, i dimarts i dijous a la 
tarda. A més de poder fer ús 
del servei de préstec, els usu-
aris podran visitar una expo-
sició al voltant de diversos es-
criptors que enguany farien 
100 anys.

La biblioteca ha cercat 
els  fons que té de Carmen 
de Rafael Marés, guanyado-
ra de diversos premis lite-
raris, i que va aconseguir la 
fama als anys 60 amb la sèrie 
de llibres infantils d’Óscar. 
També s’exposaran les obres 
de William Golding, escrip-
tor gal·lès guardonat amb el 
Premi Nobel de Literatura 
l’any 1983; Naguib Mahfud, es-
criptor egipci que va rebre el  
1988 el Premi Nobel de Litera-
tura l’any 1988, i Enric Valor, 
gramàtic, lexicòleg, rondallis-
ta i novel·lista valencià.

Tots aquests escriptors 
i escriptores tenen en comú 
que van néixer l’any 1911. 
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  M.A.

Macedònia 
treu nou disc 
a la tardor

El mes de maig passat es va 
donar a conèixer la il·lustració 
guanyadora del nou disc de 
Macedònia, una dibuix d’An-
na Aparicio (la Pek). El con-
curs es va promocionar des 
de la web amb l’objectiu de 
trobar una imatge que repre-
sentés el grup en el seu nou 
treball. S’hi van presentar di-
verses candidatures i també 
hi va haver un accèssit per 
Elena Díez (Nicalejen).

Aquesta setmana, ja s’han 
donat a conèixer més detalls 
d’aquest CD a la web de Ma-
cedònia. Es tracta d’un treball 
produït per DiscMedi que es 
dirà Els nens dels altres i que 
inclourà versions detemes pro-
tagonitzats per nens.

L’àlbum inclourà 13 versi-
ons: Coses de nens, d’Els Amics 
de les Arts; Bestiabou, d’Erm; 
Petit, de La Carrau; I’m a Boy, 
de The Who; El petit Príncep, 
de la Companyia Elèctrica 
Dharma; Que feliç era mare, de 
Lluís Llach; Vuelve, de La Oreja 
de Van Gogh; Pantalons curts 
i els genolls pelats, d’Els Pets; 
Trepitja fort, de Lax’n’Busto; 
Pol petit, de N’Gai N’Gai; Ma-
ma’s Got a Girlfriend Now, de 
Ben Harper; Mama nen, de Pau 
Riba, i Màgia vermella, de les 
mateixes Macedònia. 

Tot i més en un sol carrer

  A.G / M.A.

La revetlla al carrer de Sant Jaume 
és una festa molt tradicional i molt 
típica que fa 27 anys consecutius 
que se celebra però que encara 
compta amb més anys d’història. 
Enguany, la festa del Pla no ha 
pogut comptar amb cap novetat 
i, de fet, s’han hagut d’anul·lar al-
guns actes que ja s’havien conver-
tit en habituals. 

Així i tot, els veïns del car-
rer de Sant Jaume i d’altres car-
rers han volgut ser participatius 
i formar part d’aquesta revetlla. 
Ana Moreno, una de les veïnes que 
més anys porta sent fidel a aques-
ta festa: “Porto més de 40 anys en 
aquest carrer i el mateix temps 
celebrant aquesta revetlla”.  

Per molta gent, el més impor-
tant és poder formar part de la re-
vetlla i aconseguir que aquesta es 
faci. “Si no hi ha diners, no n’hi 
ha. Però no tenim cap problema 
perquè els petits s’ho passen bé 
de totes maneres”, assegurava 
Lourdes Avellaneda. 

De fet, en aquesta festa, els 
protagonistes són els més petits, ja 
que la majoria d’activitats lúdiques 
estan dirigides a ells. “Jugo amb 
tots els amics d’aquest carrer” i 
“ faig fotos i després les penjo a 
Internet, a més d’organitzar acti-
vitats” han comentat dos d’aquests  
protagonistes, el Xavi i el Marc.   A dalt, el sopar de veïns. A sota, a l’esquerra, les havaneres amb Terral. A la dreta, sardanes amb la cobla Vila d’Olesa. || J.G.

El carrer de Sant Jaume va celebrar la revetlla amb diverses activitats durant tres dies
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EXPOSICIONS

Casal Catalunya
Prat de la riba, 17

Col·lectiva de fotografies
La Sagrada família
i Parc Güell
Tot el mes

TALLERS

ALTRES

Dibuix i pintura

Adults:
          Dilluns,
          de 19.30 a 21.30 h

nens:
          Dimecres,
          de 18 a 20 h

inici al setembre:
          Escola nocturna
          (629 254 367)

48è Concurs de
Fotografia Artística

34è Trofeu Joan Riera

31è en Color

inscripcions:
fins al 2 setembre, al CEC

Museu de Coca-Cola
De 10 a 13.30 h
De 16.30 a 19.30 h
Carrer Jaume i, 42

31DG
Balls de Saló
Casal Catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes

Donació de sang
Local del CEC
de 9.30 a 13.30 h
organització: banc de Sang

La Coral Xiribec
cerca nous cantaires a 
partir de 18 anys

informació:
937 148 092 - 937 148 210

Donació de sang
Local del CEC
de 17 a 20.30 h
organització: banc de Sang01DL

Cinema
Casal Catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes02  09  16  23  30DT

Balls de Saló
Casal Catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes03  10  17  24  31DC

Balls de Saló
Casal Catalunya · 17 h
organització:

Associació de Jubilats i Pensionistes07  14  21  28DG

30DS
Fira comercial
a l’aire lliure
Sala boadella · 10 a 20 h
org.: Comerciants i Ajuntament

Festa de comiat amb ofertes 
Avinguda Sant Esteve · 18 h
organització: Queviures El Castell

AGOST

26, 27, 28 i 29 FESTA MAJOR SANT FELIU DEL RACÓ



Aquesta va ser la primera botiga de di-
aris que hi va haver a Castellar. Va ser 
creada per Teresa Casé, casada amb 
Josep Pineda, l’home conegut com 
Pepet ebanista. La venedora era ano-
menada la Teresa dels Diaris, ja que els 
repartia per tot el poble, casa per casa. 
En fer-se gran, va traspassar el negoci 
al seu nebot Joan Creus, que el va man-
tenir encara durant molts anys. 

foTo: JorDi GArrÒS

Centro de Periódicos, 1960
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92
94
A

93
A

93

93

Dissabte 30 de juliol  ·  10 a 20 h

Carrer de Sala boadella

org.: Comerciants i Ajuntament

Dimarts 2 d’agost  ·  17 h

Casal Catalunya

organització: Associació de 

Jubilats i Pensionistes

Fira comercial a 
l’aire lliure

Cinema
Pretty Woman

Aquest dissabte tindrà lloc la darrera proposta de 

juliol dels comerciants al carrer Sala de Boadella 

per animar als castellarencs a fer les últimes com-

pres d’estiu en aquest carrer. De 10 a 20 hores, els 

botiguers col·loquen diversos dels seus articles al 

carrer amb preus molt atractius pels clients. 

Pretty Woman és una comèdia ro-
màntica dirigida per Garry Mars-
hall i protagonitzada per Julia Ro-
berts i Richard Gere. La història 
readapta el conte de la Ventafocs, 
amb una prostituta com a prota-
gonista que arriba a reconvertir-
se en una dona benestant. Aquest 
personatge arribaria a ser el pa-
radigma de l’èxit comercial del ci-
nema modern. El film va tenir un 
èxit extraordinari a les taquilles, 
es va convertir en un fenomen so-
ciològic i la pel·lícula preferida per 
milions de joves a tot el món.

Ajuntament 
Policia Local
(urgències)

Avaries enllumenat 
bombers

CAP (Ambulatori)
Ambulància

funerària
Tanatori

mossos d’Esquadra
Taxis Castellar

93 714 40 40
93 714 48 30
092
900 13 13 26
93 714 49 51
93 747 11 11
061
93 727 74 00
93 747 12 03
088
93 714 37 75

Farmàcia Casanovas
93 714 33 76 · Av. St. Esteve, 3

Farmàcia Permanyer
93 714 38 29 · Ctra. de Sabadell, 48

Farmàcia Germà
93 715 86 78 · balmes, 57

Farmàcia M. D. Ros 
93 714 50 25 · Av. St. Esteve, 71

Farmàcia Pilar Vilà Boix
93 715 90 99 · barcelona, 58

Farmàcia Yangüela 
93 714 52 89 · Torras, 2

TELÈFONS INTERÈS

FARMÀCIES GUÀRDIA

29
30
31
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

Permanyer
Germà
Germà
Permanyer
ros
Germà
Permanyer
ros
Permanyer
Permanyer
ros
Germà
Permanyer
ros
Germà
ros
ros
Germà
Yangüela
vilà
Casanovas
Yangüela
Casanovas
Casanovas
Yangüela
vilà
Casanovas
Yangüela
vilà
Yangüela
Yangüela
vilà
Casanovas
Yangüela
vilà
Casanovas
vilà
vilà
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· Se’n va a Estats Units amb 18 
anys. Quin canvi que li farà la 
vida!  
No estic espantada. A més m’agra-
da la universitat que aniré. La de 
Nova Orleans és una universitat 
molt grossa. De les 3.000 univer-
sitats americanes està entre les 
100 millors.

· Com la van seleccionar?
Has de presentar-te i després és 
la universitat qui et tria en funció 
del teu nivell de tennis i d’estudis. 
Arriba un moment que comences 
a rebre trucades de diversos en-
trenadors, et pregunten quin és el 
teu estil de tennis... em van tru-

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Constant
Un defecte que no pot dominar?
Desordenada
Quin personatge admira?
novak Djokovic
Quin animal seria?
Un ocell
La seva paraula preferida?
Amistat
Quin plat li agrada més?
El marisc
Músic preferit?
The Strokes
Un color? 
El blau
Un llibre?
‘L’ombra del vent’, de ruiz zafón
Una pel·lícula?
‘Un ciudadano ejemplar’, de f. Gary
Un comiat? 
fins ara!

El 22 d’agost entrarà com a alumna de la Universitat 
de Nova Orleans. Amb el seu esforç en els estudis i 
com a tennista ha pogut obtenir una beca per viure 
als Estats Units.

Marta Sans Escofet

car d’Ohio, Kentucky... però em va 
agradar més Nova Orleans. 

· I ja té quatre anys de American 
way of life assegurats?  
T’ho has d’anar guanyant amb re-
sultats cada any. Amb la beca em 
paguen la matrícula, el menjar, 
l’habitació, els llibres, els viatges 
pels tornejos de tennis ... 

· Ara el que potser té menys 
clar és la carrera.
He escollit Química però es pot can-
viar. El primer semestre ens donen 
assignatures molt generals: història 
dels Estats Units, oratòria, ciènci-
es polítiques... Si vull canviar tindré 
temps per pensar-m’ho.

· Com hi ha pogut accedir?

Per entrar-hi es miren el meu ren-
diment esportiu al tennis i també 
l’acadèmic. He hagut de fer la se-
lectivitat d’allà i un examen d’an-
glès americà, el TOEFL.

· S’hi deu sumar un any com-
plicat. Entre tennis i estudis no 
ha parat. 
El segon de batxillerat ha estat 
complicat. Feia cada tarda tres 
hores de tennis, dues de tècnic 
i una de físic. On entrenava, a 
l’Atlètic Terrassa, hi ha una bi-
blioteca i estudiava allà quan 
podia. Als exàmens finals de 
batxillerat vaig haver de faltar 
a algun entrenament.

· Com està al rànquing de ten-
nis estatal?

A nivell d’Espanya vaig arribar a 
estar al 290 del rànquing absolut. 
L’any passat vaig haver d’esforçar-
me més amb els estudis i vaig bai-
xar una mica. Ara dec estar al vol-
tant del número 300. La llista s’ac-
tualitza a finals d’agost.

· Ja s’adaptarà al tennis norda-
mericà?
Als Estats Units els punts als par-
tits de tennis només duren de mit-
jana tres cops. Tiren molt fort. 
Hauré de treballar la força.

· No és el seu estil de tennis?
Acostumo a jugar liftat, sóc molt 
lluitadora i corro molt per la pista. 
Sóc petita d’estatura, físicament 
no tinc molta força i intento tre-
ballar el punt.

· Quan començarà la competi-
ció a Estats Units?
La lliga universitària no comença 
fins al gener. Durant els primers 
mesos jugaré tornejos individuals 
per anar-me entrenant. El proble-
ma és que ara a l’estiu allà fa mol-
tíssima calor.

· Sempre ha tingut afició pel 
tennis?
Sí, he fet tennis i música, tocava 
el piano. Però vaig haver de dei-
xar la música quan vaig començar 
primer de batxillerat. Havia de de-
cantar-me cap a algun cantó i crec 
que no vaig ser jo qui va decidir 
cap a on tirar. Amb el tennis em 
van tibar, m’anava bé i amb el meu 
entrenador cada vegada fèiem més 
hores d’entrenaments. 

Als Estats Units els 
punts només duren 
de mitjana tres cops

“

”

 Jordi Mas

Tennista
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