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L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès s’ha adherit oficialment al grup 
impulsor de la B-30, una iniciati-
va que aplega 22 municipis amb la 
voluntat de promoure la zona in-
dustrial i tecnològica d’aquest eix 
viari. Dilluns passat el regidor de 
l’Àrea de Promoció Econòmica i 
Innovació, Joan Creus, en repre-
sentació de l’Ajuntament, va par-
ticipar per primera vegada en una 
de les reunions de l’ens municipa-
lista que va tenir lloc a Martorell. 

“El grup impulsor de la 
B-30 està treballant en tota un 
sèrie de sinergies entre els muni-
cipis i agents més representatius 
com ara la patronal o els sindi-
cats per lluitar pel desenvolupa-
ment econòmic del territori que 
queda immers en la B-30”, expli-
ca Joan Creus. El regidor també 
afegeix que “tot i que alguns mu-
nicipis com Castellar no formem 
part de l’eix viari de B-30, sí que 
estem en la seva àrea d’influèn-
cia ja que és un dels elements de 
comunicació més importants que 
tenim a prop”.  Durant la darrera 
sessió de l’ens municipalista es van 
aprovar les línies estratègiques a 
seguir per desenvolupar el projec-
te de la B -30. D’altra banda es va 
consensuar una declaració de su-
port al corredor ferroviari del Me-
diterrani, l’eix que connecta l’est de 
la península ibèrica des de França 
fins al nord d’Àfrica. “Seria molt 
important formar part d’aquest 

Castellar ja forma part del 
grup impulsor de la B-30
La iniciativa supramunicipal que va sorgir el passat mes de gener té com a objectiu promoure la zona industrial i tecnològica 
que configura l’eix viari donant suport a propostes com la consolidació del corredor ferroviari mediterrani 

nucli principal de comunicaci-
ons ferroviàries d’Europa per-
què potenciaria la possibilitat 
d’exportació, reduiria costos. El 
tren és un mitjà molt més soste-
nible”, explica el regidor de l’Àrea 
de Promoció Econòmica i Innova-
ció. El corredor mediterrani creua-
ria Europa fins el nord i tal i com 
apunta el regidor  “permetria ar-
ribar a països i mercats que són 
clients potencials per les nostres 
empreses”. “És el moment de 
veure quin és el posicionament 
davant del corredor ferroviari,  i 
començar a crear estratègies per 
desenvolupar les àrees que ens 

 Comitè de la B-30 celebrat dilluns passat a Martorell que va comptar amb la participació de Castellar del Vallès.|| JuanMa PELáEz       

interessa potenciar i que són co-
munes a tots els municipis”,  ex-
plica el representant castellarenc. 
Segons Creus, “el corredor ferro-
viari és una de les notícies que 
més impacte pot tenir en l’eco-
nomia del nostre territori i de la 
resta de Catalunya”.

eix per fomentar la competitivitat || 
Els ajuntaments, les organitzaci-
ons empresarials, els centres de 
recerca, els parcs tecnològics, les 
universitats i les organitzacions 
sindicals de l’àmbit de la B-30 de-
manen mitjançant aquesta decla-
ració que el corredor mediterrani 

sigui inclòs per la Comissió Euro-
pea com a corredor prioritari en la 
Xarxa Central Transeuropea (Core 
Network). 

La feina del grup impulsor de 
la B-30 és un treball a llarg termini 
ja que els resultats, segons Creus, 
“no tindran una visualització im-
minent”. “Quan es parla de po-
tenciar infrastructures de comu-
nicació els processos es fan a uns 
quants anys vista. Hem de treba-
llar per donar suport al corredor 
mediterrani  i atorgar un paper 
important al desenvolupament 
de connexions amb les vies ràpi-
des”, puntualitza Creus.  

Un ens amb 22 
municipis

La sessió de treball  a 
Martorell ha comptat amb 
la participació d’alcaldes i 
regidors dels 22 municipis 
de l’entorn de la B-30, 
empresaris, i represen-
tants d’organitzacions 
empresarials, de sindicats 
de les universitats 
de la zona B-30, de 
centres de recerca i 
tecnològics, i d’entitats. 
Els agents de l’àmbit de 
la B-30 creuen que el 
corredor del mediterrani 
és d’especial importància 
per a la competitivitat 
de la zona, un dels 
pols industrials més 
important de l’estat.
Els municipis que formen 
part del grup impulsor 
de la B-30 són Martorell, 
Castellbisbal, El Papiol, 
Rubí, Sant Quirze del 
Vallès, Sant Cugat del 
Vallès, Cerdanyola, Ripo-
llet, Barberà del Vallès, 
Badia del Vallès, Sabadell, 
Polinyà, Santa Perpètua 
de Mogoda, Mollet del 
Vallès, Parets del Vallès, 
Montmeló, Montornès 
del Vallès, Vilanova del 
Vallès, Granollers, La 
Roca del Vallès, Terrassa 
i Castellar del Vallès. 

 Rocío Gómez 
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461 alumnes passaran per 
El Mirador aquest trimestre

 Cristina Domene

Els castellarencs i castellarenques 
es fan seu, cada vegada més El Mi-
rador. I no només perquè s’inscri-
uen en els diferents cursos que 
s’imparteixen, sinó perquè, poc a 
poc, van ocupant, de manera habi-
tual els espais oberts que ofereix 
aquest equipament, com l’Open-
surf o les sales de reunions que es 
poden demanar.

Per a l’últim trimestre de 
l’any, El Mirador ha programat 
30 cursos on s’han matriculat 461 
alumnes. El programa d’activitats 
formatives presenta un ampli ven-
tall de continguts, des dels tecnolò-
gics fins a les propostes que poten-
cien la creativitat, passant, entre 
d’altres, per l’oferta relacionada 
amb els idiomes. Els cursos espe-

 Una aula d’informàtica d’El Mirador acull un curs.  || JosEP GraELLs

cialitzats en l’ús d’eines informàti-
ques són els que més demanda han 
tingut durant aquest trimestre. 
Així, 139 alumnes s’han matricu-
lat a algun dels cursos d’ofimàtica, 
Internet, preparació de l’examen 
del certificat Actic, edició multi-
mèdia i disseny gràfic. 

Els infants també tenen el seu 
lloc a El Mirador, de fet, les activi-
tats adreçades a la canalla, se situa 
en segon lloc, amb un 26% de l’alum-

nat matriculat. 119 alumnes faran 
cursos d’ofimàtica, conversa en an-
glès i tallers de jocs de taula. 

Els continguts relacionats amb 
l’alfabetització tecnològica acullen 
un total de 71 alumnes i també 71 
són els alumnes dels cursos d’ha-
bilitats socials, que compta amb 
grups de conversa en anglès i fran-
cès i iniciacions a la cata de vins i 
de caves. Finalment els cursos de 
creació d’àlbums fotogràfics digi-
tals tenen 24 alumnes i les càpsules 
del COPEVO 15 alumnes més.

fidelització dels espais || L’Open-
surf ha registrat un increment dels 
usuaris coincidint amb l’inici del 
curs escolar. El servei té una aflu-
ència mitjana de 45 usuaris diaris. 
L’equipament també ha notat un 
augment de l’ús de les sales de reu-
nions en horari de tarda i vespre. 

L’ús de les sales de reunions i del espais lliures per connectar-se a internet 
s’ha incrementat notablement coincidint amb l’inici del curs escolar

FORMACIÓ  |  CENTRE DE CONEIXEMENT

EXPOSICIÓ ‘ART A 4 MANS’

La sala Polivalent d’El Mira-
dor acull fins al 28 d’octu-
bre l’exposició art a 4 mans, 
un projecte de salut Mental 
sabadell amb qui col·labora 
suport Castellar.
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 Cristina Domene

Castellar del Vallès ha participat, 
aquesta setmana, a la jornada que 
la Diputació de Barcelona ha orga-
nitzat per presentar els resultats 
corresponents a l’any 2010 dels 
Cercles de Comparació Intermu-
nicipal de les OMIC, les Oficines 
Municipals d’Informació al Con-
sumidor. Els Cercles de Compa-
ració Intermunicipal de les OMIC 
formen part d’un projecte del Ser-
vei de Suport a les Polítiques de 
Consum de la Diputació de Bar-
celona, que enguany ha comptat 
amb la participació de 25 munici-
pis, entre els quals hi ha Castellar. 
L’objectiu és assolir la millora de la 
qualitat dels serveis municipals de 
defensa de les persones consumi-
dores que es presten des dels ajun-
taments de la Xarxa Local de Con-
sum, mitjançant l’avaluació d’una 
sèrie d’indicadors comuns. 

L’Oficina de Castellar va dur 
a terme l’any 2010 un total de 1.227 
gestions, una xifra molt similar 
respecte la registrada l’any anteri-
or. Anna Màrmol, regidora de Co-
merç i Consum, que va assistir a la 
presentació, va explicar a L’ACTU-
AL que “de cada quatre trami-
tacions, tres corresponen a con-
sultes, mentre que una suposa la 
presentació d’un full de reclama-
ció per tal de sol·licitar una com-
pensació. Si això ho comparem 
amb la mitjana, que es calcula 

queixes sobre telefonia || El sec-
tor serveis i subministraments 
continua sent, com ja és habitu-
al, el que més tràmits concentra, 
a causa sobretot de les consultes 
i reclamacions de la ciutadania al 
voltant dels serveis de telefonia 
fixa i mòbil i internet. Al llarg del 
2010, es van atendre a Castellar 
741 casos relacionats amb aquest 
sector. D’aquesta xifra, un 25% 
dels casos va acabar amb una re-
clamació.  

Respecte la tipologia dels di-
versos casos atesos, els percentat-
ges de l’OMIC de Castellar són si-
milars als registrats al conjunt de 
municipis analitzats. En aquest 
sentit, els casos relatius als serveis 
de telecomunicacions són també 
els més nombrosos al conjunt dels 

COMERÇ  |  ATENCIÓ AL CONSUMIDOR

cada 1.000 habitants, a Castellar 
s’ha atès un 53,1 casos, quan la 
mitjana dels municipis està en 
el 42,3 casos per cada 1.000 habi-
tants. Per tant estem a 10 punts 
per sobre de la mitjana”.

Una dada a destacar és el 
mitjà a través del qual els consu-
midors es posa en contacte amb 
l’oficina. “A la jornada es comen-
tava que els costava fer els trà-
mits per internet. Normalment 
la mitjana és del 4% i nosaltres 
estem al 15%, fet que fa que les 
consultes presencials les tin-
guem en un 55%, quan la mitja-
na és del 71%”, va detallar la re-
gidora.

Val a dir que el 97% de les re-
clamacions tramitades el 2010 es 
van poder tancar durant el ma-

El 15% dels tràmits a l’OMIC 
ja es fan a través d’internet

L’Oficina d’Atenció 
al Consumidor 
resol el 63% de les 
reclamacions que 
gestiona

teix any. “Tenim un 63% de les 
reclamacions resoltes favora-
blement al consumidor, davant 
del 53% de la mitjana. Podem 
estar contents amb els resul-
tats obtinguts en general”. No 
obstant això, Màrmol és consci-
ent que també hi ha aspectes a mi-
llorar, com el temps d’espera amb 
cita prèvia: “Estem per sobre del 
termini que té la mitjana, però 
en canvi el temps de resolució 
estem bastant per sobre, 17 dies 
menys respecte al temps mitjà 
de les OMIC analitzades”.

municipis, amb un 35% del total, 
dos punts per sota respecte els re-
gistrats a l’Oficina d’Informació al 
consumidor de Castellar

El segon sector més afectat 
a la nostra vila és el del comerç, 
amb un total de 195 tràmits, dels 
quals un 43% han derivat en re-
clamacions.  Per darrere se situ-
en els temes relatius a les enti-
tats financeres, amb un 4,8% de 
les gestions. A continuació es tro-
ben els serveis turístics, amb un 
4,5%, l’habitatge i les asseguran-
ces, amb un 2,85%. 

ANNA MÀRMOL,
regidora de Comerç i Consum

“En atenció de casos, 
l’oMIC de Castellar està 10 
punts per sobre de la mit-
jana de la província”

PRINCIPALS CONSULTES 
I RECLAMACIONS ATESES 

PER L’OMIC 

Telèfon .......................454     
Comerç ......................195 
Electricitat .................138
Gas: natural i butà .....119
Entitats bancàries .....59
assegurances ............34
Habitatge ...................35
agències de viatges ..32

 Les queixes sobre telefonia tornen a ser les més nombroses segons l’OMIC. || J.G.
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 JosEP GraELLs 

Després de la visita de l’expresident de la Generalitat Jordi Pujol, la pre-
sidenta d’Òmnium Cultural, Muriel Casals (a la imatge), ha estat l’encar-
regada de posar en marxa la programació regular de l’Aula d’Extensió 
Universitària amb una conferència titulada Catalunya: entre l’economia i la 
política. Prop de 250 persones es van apropar el passat dimarts a l’Auditori 
d’El Mirador per escoltar les reflexions de l’experta en economia i comuni-
cació. “Catalunya està en un moment de profunda transformació. La 
clau és que amb els espanyols [els catalans] volem ser veïns” , assegura 
Muriel Casals, presidenta d’Òmnium Cultural. || roCío GóMEz

L’Òmnium Cultural a l’Aula 

Quan la igualtat entre 
sexes esdevé una quimera

Marxa de torxes per commemorar 
l’afusellament de Lluís Companys

 Jordi Rius

La doctora en Ciència Política i 
professora de la Universitat Au-
tònoma de Madrid, Máriam Mar-
tínez, va protagonitzar la primera 
de les xerrades ‘Diversitat sexu@l 
i de gènere’, organitzada per L’Al-
traveu, l’associació de dones Hi-
pàtia i l’entitat Reacciona!, que va 
aplegar una cinquantena de perso-
nes a Cal Gorina. Martínez va fer 
un repàs de l’evolució del feminis-
me i va concloure que “el feminis-
me ha de reivindicar el subjecte 
a l’hora de fer polítiques públi-
ques”.  La doctora en Ciència Po-
lítica va apuntar que el feminisme 
“no pot prescindir de la catego-
ria de dona perquè hi ha estruc-
tures com la divisió sexual del 
treball que oprimeixen certes 
persones perquè s’han definit 
com ho han fet tota la vida”. 

Martínez va afegir que  hi 
ha un “imaginari col·lectiu” que 
entén la dona  com “apta per tenir 
cura dels altres”. Per això, segons 
Martínez, “abans de definir els 
atributs des de la perspectiva de 
la dona, aquests atributs s’han 
d’identificar a les estructures 
de treball”.

Dissabte s’homenatjarà Lluís 
Companys per commemorar el 
71è aniversari del seu afusella-
ment. A partir de les 20 hores, 
al carrer de les Roques, just 
davant de la casa d’estiueig de 
Companys, hi haurà una marxa 
de torxes que farà un recorregut 

 Máriam Martínez davant dels assistents a la xerrada a Cal Gorina.  || J.G.

la quimera de la igualtat|| Per la 
professora de la Universitat Au-
tònoma de Madrid, avui dia, cal 
qüestionar una de les principals 
premisses assumides des del femi-
nisme de la igualtat: “pensar que 
pot existir la categoria d’huma-
nitat universal on totes les per-
sones es puguin realitzar en ter-
mes d’igualtat”. Per Martínez, 
“ara com ara, això és una qui-
mera”. És també un error consti-

tuir la feminitat com a font de va-
lors “perquè s’estan buscant a la 
cultura patriarcal”.

La següent activitat serà el 
pròxim divendres 21 d’octubre a 
les 19.30. Serà el taller ‘Dones 
treballadores a la indústria 
tèxtil de Sabadell’ que anirà a 
càrrec de Virginia Domínguez, 
doctora en Antropologia social 
i cultural i regidora de l’Entesa 
per Sabadell 

La doctora en Ciència Política Máriam Martínez parla de l’evolució del 
feminisme que serveix per obrir el cicle ‘Diversitat sexu@l i de gènere’

XERRADA  |  CICLE DIVERSITAT SEXU@L I DE GÈNERE HOMENATGE A LLUÍS COMPANYS |  15 D’OCTUBRE

AULA EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA  |  MURIEL CASALS 

pel nucli antic de la vila, represen-
tant el camí que va fer Companys 
des de la cel·la fins al pati del Cas-
tell on va ser afusellat. La marxa 
acabarà davant del monument de 
la plaça Lluís Companys, on es pro-
cedirà a una lectura poètica i una 
ofrena floral . || rEdaCCIó
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La vacuna de la grip 
s’avança al fred

 Rocío Gómez 

Les temperatures gairebé estiuen-
ques que voregen els 30 graus acom-
panyen les primeres jornades de la 
tardor i també l’inici de la campanya 
de vacunació contra la grip de l’Àrea 
Bàsica de Salut que es va posar en 
marxa l’1 d’octubre i que estarà ope-
rativa fins el 31 d’octubre. La vacu-
na contra la grip està especialment 
recomanada per als anomenats col-
lectius de risc: els majors de 60 anys, 
les dones embarassades, els malalts 

 Vacunació d’una castellarenca dimarts passat al CAP  || J. GraELLs

crònics (diabetis, hipertensió, ma-
lalties cardiovasculars o respiratò-
ries), els professionals de la sanitat, 
els cuidadors de gent gran i malalts 
amb patologies greus, i els treballa-
dors que per la seva feina tinguin 
factors de risc. 

“Des de l’any passat els obe-
sos també formen part d’aquest 
col·lectiu de risc perquè tenen 
predisposició a la diabetis i també 
a qualsevol altre tipus d’infecció”, 
explica Isabel Martínez, directora 
del Centre d’Atenció Primària de 
Castellar del Vallès. 

Per primera vegada, la resta 
de ciutadans que no formin part 
dels col·lectius de risc i que es vul-
guin vacunar hauran de pagar 7,80 
euros al CAP, el preu per adminis-
trar la vacuna. “No sabem com in-
fluirà aquesta mesura en el nom-
bre de vacunes que es dispensin. 
En la campanya de l’any passat 
es van administrar  un cente-
nar. Els col·lectius de risc, però, 
quedaran coberts i no hauran de 
pagar res”, explica Martínez. 

La grip és una infecció de les 
vies respiratòries molt contagiosa. 
La seva virulència varia cada tem-
porada depenent de la soca vírica 
originària que domina en la malal-
tia. “Les condicions climatològi-
ques fan difícil predir com serà 
la grip d’aquest hivern malgrat 
que els indicadors apunten que 
serà una variant lleu. Estem es-
perant els resultats que recullen 
els centres sentinella per la vigi-
lància epidemiològica que compa-
ren  índexs com la mortalitat o els 
ingressos hospitalaris i la seva co-
incidència amb grip”, afegeix la di-
rectora del CAP. “Els virus gripals 
canvien contínuament i per això 
és recomanable vacunar-se cada 
any”, apunta Martínez.  

La vacuna de la grip està ela-
borada a partir de virus gripals 
morts, per la qual cosa mai no pot 
produir la malaltia. L’administra-
ció de la dosi protegeix contra la 
grip, però no del refredat comú. 
La vacuna s’administra als cen-
tres d’atenció primària de salut i 
des de fa tres anys també es dis-
pensa al Servei Municipal d’in-
fermeria situat al Casal Catalu-
nya i al Casal de Gent Gran de la 
plaça Major. 

Fins al 31 d’octubre els col·lectius de risc 
es podran vacunar de manera gratuïta 

SALUT  |  CAMPANYA VACUNACIÓ
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vui dia és molt difícil escoltar frases 
fetes en el llenguatge col·loquial o a les 
converses del dia a dia. Les noves ge-

neracions troben les dites antigues i carques, per 
això sorprèn i s’agraeix que a l’hora de treure un 
bistec del frigorífic, trobem a l’embalatge que el 
protegeix rodolins relacionats amb la cuina i amb 
el menjar, com per exemple “La taula ben parada 
honora la vista i fa entrar la gana”.

Es tracta d’un sobre de paper i plàstic que 
ve a substituir el típic embolcall o les safates de 
porexpan i plàstic que posen normalment a les 
botigues d’alimentació. La carnisseria-xarcute-
ria Casé és un dels negocis que van apostar fa ja 
uns anys per aquest tipus d’embalatge, una opció 
que, segons explica David Casé, deixen que triïn 
les clientes o clients: “Normalment, si el pro-
ducte és per menjar en el mateix dia posem el 
paper de sempre, però si és per congelar, de-

 La carnisseria-xarcuteria Casé és una de les botigues que fan servir el sobre de paper || JosEP GraELLs

El sobre de paper és un embalatge que cada vegada utilitzen 
més els comerços perquè ocupa menys espai i és més higiènic

Un embolcall 
molt il·lustrat

A
manem a la senyora si vol safata de plàstic, de 
porexpan o el sobre, que podria ser el substi-
tut a les safates”.

Els avantatges del sobre són múltiples: té 
una part transparent que permet veure el pro-
ducte que hi ha dins, “cosa que amb el paper no 
ho pots fer” i a més ocupa menys espai que la 
safata. A més, afegeix Casé: “Si hi ha més d’una 
unitat i només en necessites una, la safata 
t’obliga a trencar el plàstic protector i tornar 
a posar-ne un, cosa que amb el sobre no has de 
fer perquè té una pestanya que deixa desen-
ganxar i enganxar unes 6 vegades”. 

Un bon pernil has guanyat per haver presen-
tat tan bon plat és un dels altres rodolins que 
es poden llegir en aquests sacs, ja que el paper 
permet estampar allò que el botiguer vol.  “A la 
gent li agrada, però cada tirada dura uns 3 o 
4 mesos, per tant, durant un temps, hauran 
de llegir els mateixos versos”, diu el xarcuter 
somrient. Tan somrient com la cara que surt en 
el paper. És una icona, semblant a les que es fan 

servir a les xarxes socials, que ha esdevingut el 
logo de l’associació Emprenjunt.

Emprenjunt és una associació d’establi-
ments especialitzats i familiars d’un mateix sec-
tor - xarcuteries, cansaladeries, carnisseries, 
formatgeries i restaurants- de la qual en formen 
part 55 associats, entre ells, la carnisseria Casé.

Normalment forma part un establiment de 
cada municipi, així, per exemple trobem el Vivet 
a Sentmenat, la Salabert de Sabadell o l’Aluju de 
Rubí. Són botigues d’alimentació que no es fan 

la competència perquè cadascuna té la seva cli-
entela, però que fan accions conjuntes com per 
exemple, les inscripcions d’aquests sobres, que 
les distingeix amb l’eslògan “la qualitat ens dis-
tingeix” i el rostre somrient. “Ara estem portant 
a terme una promoció conjunta on regalem 
cada mes dues entrades per veure el Barça 
en butaca vip, una acció que si no estiguéssim 
associats no ens podríem permetre el preu de 
lloguer d’una tribuna al Camp Nou”, explica 
en David Casé.  

  Cristina Domene



ACTUALITAT

dEL 14 aL 20 d’oCTuBrE dE 2011 09· CasTELLar dEL vaLLès

500 persones s’interessen 
per la nova etapa del Casino

Durant tot el matí de diumenge pas-
sat, el Casino del Racó va fer una 
jornada de portes obertes per inau-
gurar la nova etapa en què la gestió 
esportiva de l’equipament està sota 
el comandament de l’empresa Racó 
Esports creada per Raquel Cente-
lles i Gemma Maria Porras. Des de 
les 11 del matí molts veïns, socis i 
interessats en aquesta nova etapa 
del Casino del Racó es van apropar 
a veure les novetats i a gaudir de la 
jornada. Els inflables, les exhibici-
ons esportives de tot tipus i la de-
gustació de tapes basques van ser 
les activitats que més afluència de 
públic van tenir. “Estem molt con-
tentes perquè no ens esperàvem 
tan bona acollida. Esperem que 
tot això  ara es tradueixi en socis”, 
comentava una de les noves gesto-
res, Gemma Maria Porras.

La jornada, sens dubte, va  
ser tot un èxit. La gent va anar ar-
ribant fins i tot abans de l’obertura 
de les portes, i al final del dia al vol-
tant de 500 persones havien passat 
pel Casino del Racó. “Ja era hora 
que es produís aquest canvi. A 
banda de l’activitat esportiva, 
que s’ha ampliat i que cadascú 
pot fer,  el que també buscàvem 
des de fa temps era fer poble, fer 
societat, fer relacions i conèixer 

  Alba González

a altres persones”, explicava en 
David, un dels socis.
 
novetats|| El nou rumb que donarà 
Racó Esports ofereix novetats com 
l’escola de tennis gratuïta de la que 
els fills dels socis podran gaudir tot 
l’any i també s’han posat en marxa 
dues pistes de pàdel amb possibili-
tat de fer-ne una tercera. Els socis 
també poden utilitzar el nou gimnàs 
a banda d’una sala d’activitats diri-
gides. A més, s’habilitarà  una ludo-
teca per als nens i nenes  que acom-

Castellar homenatja 
la gent gran

La Sala Blava de l’Espai Tolrà va 
ser l’escenari, divendres passat, 
de la commemoració del Dia In-
ternacional de la Gent Gran. La 
festa, que va comptar amb l’as-
sistència de la regidora de Gent 
Gran, Glòria Massagué, va co-
mençar a les cinc de la tarda i va 
acollir l’actuació del rapsode He-
ribert Segalà, que va interpretar 
un recital de poemes populars. 
Després hi va haver un ball po-
pular a càrrec de Rocateam. 

L’Assemblea General de les 
Nacions Unides, en la resolució 
45/106, de 14 de desembre de 
1990, va proclamar el dia 1 d’oc-
tubre com a Dia Internacional 

de la Gent Gran. Amb la procla-
mació d’aquest dia, la comunitat 
internacional insta d’aquesta ma-
nera a reflexionar sobre els rep-
tes socials i polítics que suposa el 
creixent envelliment demogràfic 
i proposa vetllar per una vellesa 
digna i segura.

La finalitat de la diada és 
que les persones grans siguin, en 
aquest dia, les veritables protago-
nistes i el centre d’interès d’arreu 
del món i difondre una imatge més 
positiva de l’envelliment. La diada 
representa també una oportunitat 
per conscienciar la societat sobre 
l’estat en què es troba la gent gran 
i els desafiaments i problemes que 
afronta. A Castellar, aquest reco-
neixement a la trajectòria de la 
gent gran es fa des del 2007.  

  Redacció

 El rapsode Heribert Segalà durant la festa a la Sala Blava. || J.G.

Les exhibicions i el tast de tapes basques van acaparar l’atenció dels visitants

 Una part del públic present a la jornada de portes obertes || J.G.

panyin els seus pares fins al Casino 
i un restaurant de cuina basca. El 
tast que es va oferir diumenge,  pre-
veu que pot ser tot un èxit. 

També hi ha gent que ha deci-
dit unir-se al projecte engegat per 
Centelles i Porras. És el cas de la 
Rosa, que s’ha fet sòcia fa només 
uns dies “per poder gaudir de les 
novetats esportives i sobretot 
perquè els nens facin noves amis-
tats i puguin utilitzar les instal-
lacions. Ens agraden molt els can-
vis que s’han fet.”  
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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.

Arrenca ‘Molt bakano’ a Ràdio Castellar

L’entitat local Castellar x Colòmbia ha començat les emissions del pro-
grama  ‘Molt bakano’ que es pot seguir a Ràdio Castellar (90.1 de l’FM) 
tots els dimarts a partir de les 10 de la nit. Amb Alejandra Ferrero i Yei-
son Gil als micròfons -en primer terme a la imatge-, i amb el suport de 
diversos membre de l’entitat, ‘Molt Bakano’ promet actualitat de l’altra 
banda de l’Atlàntic i, evidentment, molt bona música. Per cert, si us pre-
gunteu pel significat del nom del programa només heu de connectar la 
90.1 els dimarts a la nit.
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LA FOTO DE LA SETMANA

S

Canvi de l’horari de les
farmàcies de guàrdia

egons la nova planificació, el servei d’urgència farmacèutic 
es prestarà de la següent manera a partir del 15 d’octubre:

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

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

Tinc sort, sempre he gaudit de 
bona salut, però aquest estiu ha 
sigut diferent, he hagut de pas-
sar molt, massa i tot, pel CAP de 
Castellar.
Quan els serveis no funcionen, de 
seguida ens queixem i posem re-
clamacions, però quan funcionen 
bé callem i marxem, no crec que 
sigui just.
Des d’aquestes quatre ratlles vull 
felicitar al personal que m’ha 
atès aquest Agost: Recepció, 
analítiques, metges i infermeres, 
vull felicitar-los a tots per la seva 
eficàcia i bon tracte, virtuts que 
tot malalt desitja trobar quan la 
seva salut el té preocupat.
Menció especial es mereix la 
meva metgessa, la doctora Mª 
Teresa Diestre, que si bé és molt 

A propósito... 
de la inmersión 
lingüistica

Paquita Humet

Un CAP amb cor

Faltan 33 días; para que des-
pués de 30 años de inmersi-
ón (imposición) lingüística en 
Cataluña, se pueda recibir la 
educación también en caste-
llano.Así reza en la sentencia 
dictada por el TSJC (de obli-
gado cumplimiento); aunque 
son varias las llamadas a su 
incumplimiento  que (para-
dójicamente) vienen de quie-
nes tienen que hacer cumplir 
las leyes y ser los garantes de 
las mismas. Y que vuelve (por 
intereses políticos) a quedar 
en suspenso “momentánea-
mente”.
Así pues el presidente Artur 
Mas, junto a sus acólitos, el 
nacional-separatismo, y aún 
más grave PSC-PSOE entre-
gan los derechos inalienables 
de sus conciudadanos por su 
ambición y poder y en el caso 
Cataluña por su construcción-
nacional.
Es hora ya de que los derechos 
de las personas se respeten. Ya 
es hora de que las libertades 
individuales no se violen.”Los 
derechos son de las personas, 
no de los territorios”. Las len-

  José Rosales - Miembro de la junta
     de Ciutadans/Ciudadanos

  Amador Cuervo

  Mireia Vidal, la teva “fisio”

  Antoni Comas

  Farmàcies de Castellar del Vallès

Has estat una dona lluitadora, 
amb empenta, sempre positi-
va i amb ganes de viure. Quan 
mirava l’agenda de la setmana 
i veia que tenies hora el dime-
cres a les 18h em feia il·lusió, 
sabia que tenia una hora plena 

Quin interès a 
fer-nos creure 
que Colom era 
genovès?

Durant molts anys quan estu-
diàvem, els llibres d’història 
ens informaven que el desco-
bridor d’Àmerica era italià, 
concretament de Gènova. Això 
ho apreniem i  així ens ho vam 
creure durant molts anys.
Però ara, amb més llibertat i 
menys control pedagògic ten-
denciós, ens assabentem que 
no hi havia cap justificació per 
fer-nos creure que era geno-
vès.
El bióleg i genetista Francesc 
Calafell va publicar a l’Euro-
pan Journal of Human Gene-
tics el resultat del seu estudi 
que conclou que és pràctica-
ment impossible de demostrar 
per la genètica que Colom fos 
italià.
Hi ha moltes evidències , so-
bretot lingüístiques, que qües-
tionen que Colom fos genovès 
i que remarquen el seu origen 
català. O sigui, no seria Cris-
toforo Colomb, o sinó Cristò-
fol Colom.
Quin espanyolime més rebus-
cat. Prefereixen dir que fou 
genovès abans que reconèixer 
que, possiblement, era català. 
Els hauria canviat la història.

gran com a professional, enca-
ra ho és mes com a persona.
A vegades la millor medicina és 
sentir-se comprès i ben tractat, 
sentir que no ets una etiqueta 
enganxada a un paper, sentir 
que estàs en bones mans. Al 
CAP de Castellar, el meu sin-
cer agraïment i perquè no, una 
forta ovació.

El SIGE Puigverd 
estima molt els 
seus socis!

  Eulàlia Sorribas

Aquesta és la campanya pu-
blicitària que aquest mes fa 
el gimnàs Puigverd per cap-
tar nous socis. S’hauria d’es-

d’aprenentatge i alhora de sa-
tisfacció ja que la meva feina 
de fisioterapeuta es veia re-
alitzada. Durant aquest cinc 
anys hem compartit moltes 
hores juntes on m’has en-
senyat a veure la vida d’una 
altra manera. Trobaré a fal-
tar la meva pacient més col-
laboradora!

guas sirven de unión, enten-
dimiento, riqueza y cultura; 
nunca han de servir de con-
frontación. 
La inmensa mayoría de la so-
ciedad catalana (con sentido 
común) quieren una educación 
bilingüe. El ex-honorable José 
Montilla y el actual Artur Mas 
se pueden permitir llevar a sus 
hijos a  centros que imparten 
enseñanza en castellano, ca-
talán y además en otras len-
guas. A todos los padres nos 
gustaría para nuestros hijos, 
pero no podemos pagarlo.
Hace un tiempo Artur Mas ya 
decía que quien quiera estudi-
ar en castellano o en japonés, 
tendría que pagárselo. Hoy le 
recordamos que queremos una 
educación pública de calidad y 
abogamos por el trilingüismo 
igual que él y otros quieren 
para sus hijos.
No queremos que nos rele-
guen al provincianismo de su 
construcción-nacional con su 
excluyente lengua.
Si ellos y los más pudien-
tes pueden permitírselo, por 
tener medios. Nosotros con 
más razón por derecho y jus-
ticia. Pero sobre todo por-
que nadie nos puede imponer 
y obligar educar a nuestros 
hijos según sus ideologías ni 
delirios. ¡Guste o no; las leyes 
deben cumplirse ! 

pecificar, però, que no els es-
tima a tots per igual...
Tot i que a la seva pàgina web 
i a les diferents publicitats que 
es fan del gimnàs diuen que hi 
ha dos vestidors de 150 metres 
quadrats, en les darrers dies 
aquests vestidors han passat 
a ser d’ús exclusiu només per 
alguns socis.
A partir d’ara, si volem anar 
a fer esport amb els nostres 
fills/filles, també socis, ja no 
podem fer servir aquests ves-
tidors, sinó uns altres que han 
habilitat per a nens i nenes 
menors de 14 anys i famílies 
amb fills menors de 7 anys.
Aquests vestidors són molt 
més petits i estan moblats 
amb les restes del vestidors 
antics, no hi ha rentamans ni 
assecador de mans, i gaudei-
xen de molt poca intimitat.
No qüestionem els motius que 
han portat a la direcció a habi-
litar nous vestidors,  el que no 
entenem és perquè pagant  tots 
el mateix, no tots disposem de 
les mateixes comoditats.
Deu ser que el SIGE estima molt 
els socis que no tenen fills!

CEdIda
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Carlos Castilla del Pino
Psiquiatra i escriptorApol·lo per viure, Dionís per pensar

urant els últims 
mesos m’ha preocu-
pat força un tema 
que ja és vell: la di-

fusió de la cultura. I, sobretot, la 
seva divulgació. Els nostres mit-
jans de comunicació van plens de 
declaracions d’intencions com 
“cultura per a tothom” o de su-
posades fites com la democratit-
zació de la cultura, però fins a 
quin punt això es fa efectiu, real, 
en el nostre fer quotidià? Fins a 
quin punt la cultura, i sobretot 
l’alta cultura, es fa accessible als 
ciutadans?
Primer caldria saber de què 
parlem quan diem alta cultura. 
Nosaltres diríem que, senzilla-
ment, l’alta cultura és aquell con-
junt d’obres, autors i estils que 
tenen la intenció de romandre 
en la vida de generacions futu-
res, d’esdevenir clàssics, encara 
que després no ho aconseguei-
xin. També cal tenir en compte 
que hi ha, evidentment, un gran 
perill en parlar d’alta cultura: la 
temptació de considerar-la mi-
llor en valors que els altres tipus 
de cultura, sobretot la popular.
En cap cas, però, podem parlar 
de cultura quan hi ha en joc ac-
tituds i programes antidemocrà-
tics, com per exemple, la nefasta 
programació de tarda de Tele 5. 
Això no és cultura, ni de la popu-
lar. És tot un programa d’exter-
mini de la capacitat de reflexió i 
crítica de la població.

D

  Sense títol 23. || Joan MundET

La gimnàstica

PLAÇA MAJOR

  Òscar Rocabert*

De polítics, 
lideratge i ètica

 Grup Municipal CiU

luís Duch, antropò-
leg, doctor en Teo-
logia (Universitat de 
Tubinga) i monjo de 

Montserrat manifestava fa uns 
dies, a La Vanguardia, que els 
nostres dirigents tenen poder 
però no autoritat. També es-
mentava que durant anys, intel-
lectuals, emprenedors i perso-

B-30: 
Treball al territori

 Joan Creus *

o és la primera ve-
gada que faig re-
ferència a l’espe-
rit col·laboratiu 

que defineix les polítiques de 
Promoció Econòmica al terri-
tori vallesà. En aquesta línia, 
aquest mateix dilluns vam tenir 
la oportunitat d’integrar-nos al 
Grup de treball B30, associació 
endegada per la UAB el passat 
mes de març amb 20 municipis 
i al que ens hem acabem d’ad-
herir conjuntament amb Ter-
rassa.
La conjuntura econòmica i el 
comportament de les empreses 
dins el territori és una de les 
qüestions que més ens ocupa i 
preocupa. De l’anàlisi que fem 
del recent cens d’empreses 
dels nostres Polígons d’Activi-

N

L

Perquè, així com l’esport ens 
ajuda, mitjançant l’esforç i la 
constància, a mantenir la salut 
del cos, l’alta cultura ens pro-
porciona una gimnàstica men-
tal que, dramàticament, neces-
sitem avui dia més que mai, com 
el pa que mengem. L’alta cultura 
no és de fàcil comprensió, o al-
menys, de comprensió immedia-
ta. Aquest és un dels seus grans 
valors. Com que les obres no ens 
donen tota la teca en una sola 
tongada, sinó que ens cal tor-
nar cada cop més atentament 
a la lectura, a l’audició, al visi-
onat, aquesta repetició obligada 
provoca una gimnàstica mental 

que, a la llarga, ens ajuda molt 
per a créixer com a persones, és 
a dir, per a tenir una visió pròpia 
i adulta d’allò que ens envolta.
I tot això implica que, si en volem 
treure tot el profit que puguem, 
hem d’acostar-nos a l’alta cul-
tura amb molt de respecte, tot 
intentant comprendre què ens 
proposa l’autor que llegim o es-
coltem. I si no aconseguim treu-
re’n l’entrellat, d’allò que hem 
llegit o escoltat, no ens podem 
quedar a mig camí: ens cal bus-
car informació sobre el mate-
rial, mirar què en diuen altres 
lectors, siguin crítics o no. Ara 
mateix tenim la sort que aques-

Ens cal ser cada 
vegada més autònoms 
culturalment

ta informació addicional es pot 
trobar a les biblioteques popu-
lars i a internet. I si no trobem 
la informació, preguntem a qui 
pensem que la pot tenir: com-
panys, familiars, professors, bi-
bliotecaris, fòrums d’internet... 
Sense aquest esforç, aquesta 
gimnàstica mental, la nostra cul-
tura depèn només de la publici-
tat immediata que ens donen els 
mitjans de comunicació de mas-
ses. Ens cal ser cada vegada més 
autònoms culturalment. I, sobre-
tot, i decididament, mirar molta 
menys televisió.

* Filòleg

tat Econòmica, crida l’atenció - 
no per nou sinó per la indiscuti-
ble claredat de la dada- que més 
del 90% de les empreses que se 
senten menys còmodes a casa 
nostra, ho fan pel difícil accés a 
les vies ràpides.
Posar remei a aquest símpto-
ma inequívoc passa, no només 
per la històrica i necessària rei-
vindicació de millores d’infraes-
tructura viària - desdoblament 
de la carretera, connexió Ronda 
Vallès…- sinó per donar suport 
al projecte del corredor ferro-
viari mediterrani, que passaria 
indefectiblement per territori 
B30, i que ara s’està debatent 
a Europa.
La competitivitat, l’aposta pel 
valor afegit i la productivi-
tat, factors indispensables per 
a crear riquesa i distribuir-la, 
necessiten anar acompanyades 
dels sistemes més eficients de 
transport i logística.
Cal seguir, doncs, apostant per 
aquesta línia de treball entre 
tots els agents socials, les insti-

tucions acadèmiques, sindicats, 
patronal, la societat civil i les ad-
ministracions per acotar el full 
de ruta que doni suport al pro-
grés econòmic, eina pel desenvo-
lupament de les persones. 

* Tinent d’alcalde de

   Promoció Econòmica i Innovació

natges de tot tipus fan al·lusió als 
polítics amb un aire de superiori-
tat i menyspreu. Ell abomina del 
narcisisme i pretesa puresa dels 
que es creuen superiors per no 
fer política. Adverteix que així es 
forgen populismes i feixismes. De-
mana llistes obertes per recuperar 
l’autoritat – el poder ja el tenen – 
dels nostres polítics perquè la falta 
de legitimitat explica la crisi moral 
i econòmica que patim.
Partint d’aquesta crisi moral – de 
valors – i econòmica està clar que, 
ara més que mai, els polítics han de 
mostrar lideratge i ètica per recu-
perar a la societat d’aquest allunya-
ment de la política. En una enques-
ta, amb pregunta oberta, adreçada 
a la ciutadania sobre com ha de 
ser un alcalde la resposta fou que 
havia de ser íntegre (honest, trans-
parent, just, coherent...) i líder (ca-
rismàtic, emprenedor, tenir poder 
de decisió...). En aquesta mateixa 
enquesta, i amb pregunta tancada, 
el que més es valorava era l’hones-
tedat, el compromís municipal i la 
capacitat de treball.

Sempre, però en un moment de 
crisi com l’actual encara més, 
es presenten dilemes ètics i per 
afrontar-los fa falta ser molt trans-
parent, s’ha de fer un retiment de 
comptes clar, hi ha d’haver reci-
procitat (que passaria si m’ho fes-
sin a mi) i universalitat (que no 
surti perjudicada la societat o la 
institució).
Ara, en un context complicat a ni-
vell individual, de família, de muni-
cipi i de país, on s’han de prendre 
decisions difícils, en molts casos 
doloroses, aquestes s’han de pren-
dre amb humanitat, honestedat i 
humilitat i evitar situacions de pri-
vilegi, de tractes de favor o que, 
si més no, de vegades ho semblen. 
Les decisions que es prenguin 
s’han de saber comunicar i expli-
car, i comunicar-ho i explicar-ho 
bé, a la ciutadania, als funciona-
ris i personal laboral afectat de 
l’Ajuntament o serveis i als grups 
polítics. En definitiva, en temps de 
crisi, de dificultats, és quan es vi-
sualitza millor la capacitat de lide-
ratge ètic.  
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EL TAULER

VACUNACIÓ
CONTRA LA GRIP

SESSIONS
D’INTRODUCCIÓ A 
LA LLENGUA ORAL 

Dia d’inici: 25 d’octubre

Horari del curs:
dimarts i dijous, de 17 a 19 h

Durada:
20 hores (d’octubre a novembre)

Lloc d’inscripció:
servei de Català

Preu: gratuït

adreçat a persones que no ente-
nen ni parlen el català i que volen 
començar a aprendre la llengua.

+ INFO:
carrer de l’Església, s/n · Tel. 937 143 043
de dilluns a dijous, d’11 a 13 h

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

si tens més de 60 anys, pots 
acostar-te de dilluns a divendres 
als Casals de Gent Gran i el
servei municipal d’infermeria
et posarà gratuïtament la
vacuna antigripal.

Casal de la plaça Major
(pl. Major, s/n)
de 16 a 16.45 h.

Casal Catalunya
(c. Prat de la riba, 17)
de 17 a 17.30 h

+ INFO:
Casal pl. Major - Tel. 937 143 655
Casal Catalunya - Tel. 937 158 998

CAMINA
I FES SALUT 

Tots els dimecres, a les 9.30 h

recorregut per algun dels
Circuits de salut de
Castellar del vallès

Propera sortida: 19 d’octubre
Lloc: inici des del CaP Castellar

Caminades de fàcil accés per a 
tothom. només cal portar calçat 
adequat i ganes de fer salut.

us hi esperem!!

organització: regidoria de salut 
i Àrea Bàsica de salut

+ INFO:
Tel. 937 144 040

Nova planificació horària a 
partir del 15 d’octubre:

Servei d’urgència diürn: de 08 
a 24 h segons el calendari de torn 
que hi havia establert fins ara.

Servei d’urgència nocturn: a 
partir de les 24 h, el servei d’ur-
gència es deriva a les farmàcies 
de guàrdia de sabadell i Terrassa.

des del 10 d’octubre, les línies 
C1 (sabadell-Castellar),
C3 (sabadell-Castellar-sant Llorenç)
i N65 (Barcelona-Castellar)
han recuperat el seu itinerari
habitual a la carretera de
sabadell (B-124). 

Les parades donen servei als
polígons de la vila i es troben
situades a la cruïlla de la
carretera amb el carrer del Bages.

SERVEI
D’URGÈNCIES 
FARMACÈUTIC

ITINERARI
D’AUTOBUSOS
C1, C3 i N65

Propostes i 
compromisos 

  L’Altraveu

ivim moments molt difí-
cils i cal que des del go-
vern i l’oposició gene-
rem propostes per tirar 

endavant. En aquest sentit, des de 
L’Altraveu creiem que no hi ha recep-

V

tes màgiques que no passin per pren-
dre compromisos reals, i treballar de 
valent per oferir alternatives lluitant 
contra la desocupació, la pobresa, la 
contaminació ambiental, la precarie-
tat laboral, la inseguretat ciutadana, 
etc. Des de L’Altraveu, doncs, volem 
exposar com hem treballat aquets 
dos últims mesos per establir un bon 
espai de reivindicació i propostes da-
vant dels estralls de la crisi a Caste-
llar. Davant de la possible vulneració 
de drets als col·lectius més desafa-

vorits del nostre municipi hem pro-
posat un Pla d’Inclusió Social que 
tirarà endavant i que s’encarregarà 
d’estudiar quin són els col·lectius en 
risc d’exclusió social al nostre poble i 
com podem generar polítiques inclu-
sives i iniciatives conjuntes a través 
de la Taula d’emergència social on 
hi haurà representades les entitats 
del Tercer sector i els agents polítics. 
Hem iniciat una ronda de contactes 
amb entitats com Padrins Solida-
ris i Via Solidària per copsar el pols 

de les entitats que estan treballant 
colze a colze amb situacions de risc 
al nostre municipi i hem presentat 
una proposta a l’Ajuntament per 
prevenir desnonaments a Castellar 
tot oferint assessorament i acompa-
nyament a les famílies afectades. Pel 
que fa a promoció econòmica treba-
llarem per una contractació social 
i ecològica des de l’Ajuntament així 
com per avaluar el cens empresa-
rial recentment elaborat i que per-
met dissenyar i concretar les ofer-

Reflexions

 Partit Popular de Castellar

L
a setmana passada vam rebre a 
Castellar l’expresident de la Ge-
neralitat, Jordi Pujol. Va ser tot un 
luxe poder escoltar de qui va go-

vernar durant tants anys el nostre país una àm-
plia reflexió sobre el moment actual que ens toca 
viure, amb la extraordinària crisi que ens ha cai-
gut al damunt. Amb tots els seus encerts, que 
van ser molts, i també amb els seus errors, que 
també n’hi va haver, sempre és una veu amb au-
toritat que cal tenir en compte. Tot i respectar les 
diverses posicions que ocupem en l’àmbit polític, 
va resultar un xic decebedor que ens obsequiés 
amb idees clarament superades amb la realitat 

actual a més de posicionaments fora de lloc en 
un polític del seu prestigi.
Però encara va resultar més curiós és que, dins 
aquesta conferència, va haver-hi qui va voler dei-
xar ben palesa la seva disconformitat amb les re-
tallades que s’estan portant a terme per part de 
l’administració catalana (quelcom comprensible) 
i va culpar, com sempre, a qui no és responsable 
directe d’aquesta situació (ja sabem que tot és 
culpa del PP). No deixa de cridar l’atenció que el 
mateix partit que defensa aferrissadament el seu 
president acusant-nos a nosaltres de no contenir 
a les nostres feres (!) tingués a les seves llistes un 
trànsfuga gràcies al qual l’actual equip de govern 
ens ha endeutat fins a uns límits exorbitants. I és 
que hi ha cops en que més valdria no dir res....
Des del PPC creiem que tota la ciutadania cal 
que faci una petita reflexió sobre el moment 
que estem vivint avui dia, i valori tot el que s’ha 
aconseguit durant aquests anys de bonança. 

tes de promoció econòmica tenint en 
compte les necessitats de la nostra 
ciutadania. 
Creiem que Castellar ha de saber 
prioritzar la seva despesa i la seva 
inversió. El municipi ha de ser un 
espai de garantia i extensió de drets, 
especialment arran de la crisi,  do-
nada la seva major flexibilitat i ca-
pacitat de maniobra per adaptar-se 
a aquest món canviant. Nosaltres 
hem pres el compromís de seguir 
treballant pel nostre poble. 

Creiem que ara és el moment d’afiançar el que 
hem assolit i deixar de banda tot allò que fa nosa 
al benestar comú. Nosaltres també estem en 
contra de les retallades en sanitat i en educació, 
evidentment; però cal que entre tots definim 
quina és la sanitat que volem si el context actual 
fa que el model fins ara vigent sigui insostenible. 
I hem d’afrontar un seriós debat sobre l’educa-
ció sense por, atenent les necessitats evidents 
que calen per donar un ensenyament de qualitat 
deixant de costat aspectes perfectament pres-
cindibles, ja que ens estem jugant el futur del 
nostre país i de tota la col·lectivitat. Cal, d’una 
vegada per totes, explicar clarament que un ser-
vei públic no vol dir gratuït, ja que aquesta con-
fusió ens ha portat algun malentès.
També caldrà veure com es justifica una pujada 
d’impostos al nostre municipi, per més que es li-
miti a l’IPC, davant els 1.900 conciutadans nos-
tres que es troben a les llistes de l’atur. Es tracta 

de persones amb una disponibilitat de recursos 
minvada, i és possible que no resulti fàcil d’expli-
car que, malgrat tot, s’han d’estrènyer encara 
més el cinturó perquè aquestes pujades són lò-
giques i necessàries. O sigui, es perden prestaci-
ons socials i, a sobre, s’ha de pagar més pel ma-
teix concepte. 
Ens ha arribat el moment de fer com els nos-
tres pares. Amb el seu esforç, amb el seu treball, 
i amb la seva il·lusió ens van proporcionar el 
millor futur que podíem desitjar: llibertat, con-
vivència i benestar. Ara és el nostre moment. 
Tenim la responsabilitat de construir un millor 
futur per als nostres fills, molt diferent al pre-
sent que ens toca viure. I s’ha de parlar clara-
ment i sense embuts, deixant de banda aspectes 
absolutament fora de lloc en la situació actual. 
Comencem parlant d’educació i sanitat, i dei-
xem de banda per un temps debats identitaris 
que fan perdre el temps i no porten enlloc.  
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 El president Joan Comellas aquest dilluns al pavelló Puigverd. || JosEP GraELLs

El sènior femení de la 
UE no jugarà federat

El sènior femení de la unió Espor-
tiva Castellar no jugarà en com-
petició federada. El club té nou 
jugadores sènior i ha decidit que 

durant la temporada farà amisto-
sos de futbol-7 i esperarà un any 
per poder apuntar un equip més 
ampli a la Federació. El femení in-
fantil-aleví va començar aquesta 
setmana la temporada amb un tri-
omf (3-5) a avinyó.

El sènior masculí segueix
invicte a casa (79-70)

El sènior masculí va guanyar el 
segon partit a casa després d’im-
posar-se aquest diumenge per 
79 a 70 davant el sant adrià. Els 

castellarencs van fer un mal inici 
de partit però van poder remuntar 
el marcador després del descans. 
ara el Castellar és desè a la classi-
ficació de Copa Catalunya, a una 
victòria per sobre de les fases de 
permanència.

“S’ha de muntar de nou 
un femení com sigui”

  Jordi MasENTREVISTA

a candidatura de Joan Comellas és l’única que 
s’ha presentat a les eleccions de l’entitat i diu-
menge la junta electoral ja la va proclamar gua-
nyadora. Els principals reptes seran eixugar el 

dèficit i tornar a fer créixer el nombre d’equips.

· Ha costat gaire que Joan Comellas es decidís per 
encapçalar la candidatura a la presidència del Club 
Bàsquet Castellar?
Ho he hagut de parlar amb la família primer de tot, ho veien 
bé, però tenien els seus recels. Si tries presentar-te com a 
president del CB Castellar t’estàs posant en una cosa de 
molta envergadura. Si tens la família al costat i veus que 
a la junta tothom està amb moltes ganes i tenen les idees 
clares, saps que sortirà bé.

· Diumenge a la tarda, ja proclamat president, devia tenir 
feina al pavelló. Molts aficionats se li van acostar.
Tothom vol saber qui som i què volem fer, la dinàmica que 
es portarà... De moment la resposta que donem és que ens 
hem de reunir i que després podrem dir més coses. Enca-
ra hem de tenir més detalls de l’estat del club.

· El principal problema que els ve a sobre només co-
mençar és com eixugar els més de 20.000 € de dè-
ficit del club.
Sí, són les xifres en què ens movem. La nostra idea és 
buscar espònsors, tornar a omplir el pavelló de publici-
tat, que ara mateix està pràcticament buit. De moment 
tenim coses aparaulades.

Joan Comellas 
President Club Bàsquet Castellar

L

· Com per exemple que el sènior torni a 
tenir patrocinador?
Encara no ho sabem. Volem tornar a parlar 
amb Clusellas Dental. Ara hem d’anar movent 
coses, lligat del tot no hi ha res, però entre no-
saltres hi ha bones vibracions.

· Enric Sabanés continuarà de tècnic del 
sènior de Copa Catalunya?
L’Enric està portant ara l’equip, que ha anat 
molt bé, però la nostra prioritat és tornar a se-
parar les tasques de coordinador i entrenador 
de l’equip masculí. El sènior ha de tenir el seu 
entrenador, no només per la dinàmica del club 
sinó per l’equip mateix.

· Un cop tinguin enllestit això quins són els 
objectius més a llarg termini?
En els últims anys el Club Bàsquet Castellar 
ha passat de 21 equips a 15. S’ha de recuperar 
una estructura fora com la d’abans. És una fita 
a dos o tres anys. I hem de recuperar sobre-
tot el femení. 

· De dos sèniors ara ja no n’hi ha cap.
No pot ser que perdem un femení com aquell 
qui perd una part sense importància del club, 
això és inimaginable. S’ha de muntar com sigui 
amb els mínims anys possibles. Aquest club ha 
nascut d’una fusió entre el femení i el mascu-
lí i ha de continuar. Molta gent s’identificava 
amb el femení.

· Amb això volen recuperar socis?
Més que res volem que la massa social es torni 
a sentir identificada amb el club. Hi ha gent 
que tenia molts dubtes, altres que han mar-
xat del club. 

NOVA JUNTA DIRECTIVA DEL CB CASTELLAR

President: Joan Comellas

Secretària: núria Collell

Tresorer: Pere Parayre

Vocals: rafa López

Jordi Cadafalch

Toni Germà

Josep Pujol

Isabel Garcia

Lluís alamany
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FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

La primera victòria de la tempora-
da de la Unió Esportiva Castellar 
no va deixar indiferent a ningú. 
L’equip de Quico Díaz va golejar 
per 5 a 1 al Sant Vicenç de Torelló 
en un partit en què tots els gols es 
van marcar a la segona part. Des-
prés de cinc jornades, aquest pri-
mer triomf fa que els castellarencs 
escalin fins al vuitè lloc de Segona 
Catalana.

Després d’uns primers 45 
minuts sense gols, el panorama al 
segon temps va canviar comple-

 Jordi Mas

La primera victòria 
acaba amb golejada
La Unió Esportiva Castellar aconsegueix el primer triomf a la nova categoria 
de Segona Catalana fent-li una maneta (5-1) al Sant Vicenç de Torelló

tament. Joan Brullet i Aitor Pozo 
van posar per davant la Unió Es-
portiva i tot i que el Sant Vicenç 
de Torelló reduïa diferències, els 
locals van esclafar el rival en els 
darrers minuts. “El tercer gol 
ha desestabilitzat els contraris 
i partir d’aquí els gols han en-
trat amb molta més facilitat”, 
explica Quico Díaz. Jesús Mi-
llan va fer el tercer quan queda-
ven 10 minuts pel final del partit i 
novament Pozo i Brullet van tan-
car la golejada. “Estem molt mi-
llor que els contraris en el tram 
final dels partits. Tenim 22 ju-
gadors que poden jugar en qual-

sevol moment i els jugadors que 
han sortit de refresc han estat 
decisius per la victòria”, comen-
ta Díaz. Els castellarencs són ara 
novens de la classificació de Sego-
na Catalana i ara hauran de jugar 
dos partits seguits fora de casa 
contra Palau Solità i Plegamans i 
Granollers.

Marc Damas, exjugador del 
Numància de Sòria, va jugar diu-
menge el seu primer partit com a 
titular al Pepín Valls. El jove late-
ral esquerre castellarenc va ser 
substituït al minut 85 per Albert 
Valls i seguirà al Castellar fins a 
final de temporada. 

FUTBOL SALA  |  PREFERENT CATALANA

“Des que sóc aquí, aquest és 
el pitjor partit amb diferèn-
cia que hem fet”. Així de con-
tundent es mostrava Ferran 
Marta quan ha valorat l’actua-
ció del l’Athlètic 04 a la pista del 
Collbató, que va acabar aquest 
dissabte amb derrota per 7 a 2 
dels castellarencs. “La diferèn-
cia entre equips no és tant. El 
Collbató és un dels equips con-
tra qui hem jugat últimament 
que menys m’ha agradat i si ha-
guéssim jugat amb un rival re-
alment de qualitat el resultat 
hauria estat molt pitjor”.

Dissabte, l’equip de Marta 
va protagonitzar un partit igua-
lat fins al descans, que es va ar-
ribar amb 2 a 0. A la segona part 

 J. M.

Marta: “Ha estat 
el pitjor partit 
que hem fet”

el Collbató va acabar golejant i els 
castellarencs continuen sense pun-
tuar a Preferent després de dues 
jornades. 

altres competicions || La resta de 
competicions de futbol sala comen-
cen aquest cap de setmana tant a 
Primera com a Segona Divisió, on 
hi haurà equips castellarencs. El 
sènior A del Futbol Sala Castellar 
debutarà a la pista del Quatre Ca-
mins aquest dissabte. en el debut 
de Ruben Jiménez a la banqueta 
castellarenca.

A Segona Divisió han coinci-
dit FSC B, Athlètic B i Almendra 
A al mateix grup. Finalment, hi ha 
hagut canvis en el calendari i no hi 
haurà derbi a la primera jornada. 
El Futbol Sala jugarà a Martore-
lles, l’Athlètic a Ullastrell i l’Almen-
dra rebrà el Nou Barris. 

L’Athlètic 04 perd 7-2 a la pista del Collbató i 
no ha puntuat després de dues jornades de lliga

 Els jugadors de la Unió Esportiva Castellar celebren el festival de gols d’aquest diumenge. || JosEP GraELLs

 Ferran Marta no va acabar gens content amb l’actuació de l’equip. || J.GraELLs
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ESCACS  |  CAMPIONAT SOCIAL

El Campionat Social d’Escacs va 
arrencar divendres passat amb 
33 jugadors participants. A la seu 
del Club d’Escacs Castellar, enti-
tat organitzadora del torneig, es 
va jugar la primera ronda de la 
competició, que es jugarà cada 
divendres en sistema suís a vuit 
rondes.

Guillem Rocabert, guanya-
dor de les tres últimes edicions, 
va iniciar el campionat amb vic-
tòria després d’imposar-se a Abel 
Gallego. Josep Navinés -tercer el 
2010- va guanyar a Núria Domè-
nech. Altres jugadors ben classi-
ficats en temporades anteriors, 
com Xavi Torrents o Josep Maria 
Calaf també van començar en bon 
peu.

Entre els jugadors que hi 
prenen part, una part d’ells apro-
fiten el torneig per entrenar-se 
per als compromisos d’equip del 

 Redacció

Arrenca el social
Els principals favorits del Campionat Social del Club d’Escacs Castellar
comencen la primera ronda del torneig sense sorpreses

  La primera ronda de divendres al vespre a la seu del club. || JosEP GraELLs

Laia Canalias va passar a la categoria de certificats i Lídia Corona a la 
de certificats show a les proves que es van fer el passat diumenge al pa-
velló Joaquim Blume. Aquest dissabte un grup de patinadores marxa 
cap a Portugal per interpretar una de les seves coreografies. 

CEdIda

Canalias i Corona, en progressió

PATINATGE  |  PROVES DE NIVELL

Joan Moreno queda subcampió estatal

Dissabte passat es va disputar 
a la localitat tarragonina d’Ascó 
els Campionats d’Espanya d’at-
letisme de veterans. A la prova 
dels 10.000 metres, Joan More-

no va estar acabar en segona po-
sició, molt a prop del guanyador 
Josep Giménez, del Club Pratenc. 
Moreno va acabar a només set se-
gons del primer classificat. 

PATINATGE  |  CAMPIONAT D’ESPANYA DE VETERANS

Club d’Escacs Castellar, com ara 
el Campionat de Catalunya que co-
mença a partir de finals de gener. 
Altres participants al social, que 
normalment no juguen competi-

Els dos equips del Club Bitlles Cas-
tellar han començat la lliga amb 
mal peu. El Castellar A va jugar 
al camp del Guinardó amb derro-
ta en els dos partits. En el primer 
van perdre per 329 a 320 mentre 

 Jordi Mas
que el segon van caure per 350 a 
332. Rafa Berenguer i José Perea 
van ser els millors tiradors del seu 
equip, ja que els dos van sumar 70 
punts en el primer partit i 76 en 
el segon.

El Castellar B, que comen-
çava la lliga aquesta setmana a 
Santa Perpètua, no va poder gua-

nyar cap dels dos partits contra 
l’equip de Can Folguera. En la pri-
mera tirada el Castellar va fer 314 
punts i 21 bitlles per 367 i 27 bit-
lles del Can Folguera. Els 86 punts 
de Carles Franch no van ser sufi-
cients per aconseguir la victòria. 
El resultat va ser de 271 a 359 a la 
segona tirada. 

Mal inici de lliga de bitlles
BITLLES  |  LLIGA TERRITORIAL CATALANA

  Els castellarencs del CB Castellar encara no han guanyat. || CEdIda

cions oficials, poden mantenir la 
pràctica d’aquesta disciplina. La 
segona jornada de lliga es dispu-
tarà el proper divendres a la seu 
del club. 
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sabadell - sabadell nord 1 - 4
Canovelles - oar vic 2 - 2
vilanova - Puigreig 2 - 2
Marganell - sabadellenca 0 - 1
sallent - Parets 5 - 1
Gironella - Tona 2 - 0
sant Quirze - Taradell 2 - 1
UE Castellar - SV Torelló 5 - 1
Granollers - Palau 2 - 1

SEGONA CATALANA · Grup Iv Jornada 5

sallent
Canovelles
Gironella
Tona
sabadellenca
Taradell
Marganell
sant Quirze
st. vicenç Torelló
sabadell B
Parets
sabadell nord
UE Castellar
oar vic
Palau solità 
Granollers
Puigreig 
vilanova

12
10

9
8
7
7
6
6
5
4
4
3
3
3
3
3
3
1

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Montgat - sant Josep 94 - 95
aqua - argentona 84 - 61
Blanes - universitat vic 79 - 83
santa Coloma - salt 59 - 73
El Masnou - Minguella 69 - 67
Quart - Figueres 97 - 79
Platges Mataró - sant Cugat 67 - 70
CB Castellar - Sant Adrià 79 - 70

COPA CATALUNYA · Grup I Jornada 4

Platges Mataró
santa Coloma
aqua
salt
universitat vic
sant Cugat
sant Josep
Quart
El Masnou
CB Castellar 
argentona
Blanes
Montgat
sant adrià
Minguella
Figueres

4
4
4
4
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
3

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

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

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

BÀSQUET AGENDA
DEL 14 AL 21 D’OCTUBRE DE 2011

FUTBOL (uE Castellar)

DISSABTE 15 d’octubre

Pepín Valls
09:00   Benjamí B – sabadell nord
09:00   Benjamí d – ripollet
10:00   Prebenjamí B – sabadell
10:00   Prebenjamí C – sant Quirze
11:00   aleví B – Jabac Terrassa
11:00   aleví d – Matadepera
12:30   Cadet – sant Feliu Codines
14:00   Femení – Gim. Manresa
14:00   aleví E – rubí u.E.
17:15   Juvenil a – Juventus a.C.

Partits a fora
09:00   ripollet - aleví a
10:00   vilanova vallès - Prebenjamí d
10:00   roureda - aleví C
10:15   Barberà - Benjamí C
10:15   sabadell - Benjamí E
10:45   sabadell nord - Benjamí a
11:45   sant Quirze - Prebenjamí a
13:45   Can rull rT - Infantil a
16:00   Tibidabo - Juvenil B
19:00   Can Parellada - veterans

DIUMENGE 16 d’octubre

Pepín Valls
10:00   Escola 2006 - Badia
12:15   sènior B – Maurina Egara

Partits a fora
10:00   Escola 2006 - Badia
12:15   sènior B – Maurina Egara

HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 15 d’octubre

Pavelló Dani Pedrosa
16:30   Prebenjamí C – st. Cugat
17:30   Prebenjamí d – voltregà
18:30   Infantil a – Centelles
19:45   Infantil B – GE i EG

Partits a fora
10:00   sant Josep - Iniciació a
11:00   sant Just - Prebenjamí B
13:45   vic - aleví B
15:30   Caldes - Prebenjamí a
15:30   sentmenat - aleví a
15:30   Lloret - Juvenil
16:30   Caldes - Benjamí a
16:30   Manlleu - Benjamí B
19:30   Molins de rei - sènior
21:30   st. Cugat - Júnior

DIUMENGE 16 d’octubre

Partits a fora
11:15   arenys de Munt - Iniciació B

FUTBOL SALA

DISSABTE 15 d’octubre

Partits a fora
09:30   Cardedeu - Benjamí a
10:00   F.s. Llorençà – Prebenjamí a
11:00   Casp - Infantil a
11:00   Llorençà - Benjamí B
13:00   Llorençà - Infantil B
12:00   Llorençà - aleví B
15:30   Montcada - Femení
17:30   Quatre Camins – FsC a
17:30   Cn sabadell - athletic 04 a
18:00   nàstic ullastrell - athletic B

DIUMENGE 16 d’octubre

Pavelló Joaquim Blume
09:00   almendra juvenil – Polinyà
10:15   almendra sènior – nou Barris
11:30   aleví a – Manlleu 
12:45   Cadet a – Cardedeu 

Partits a fora
18:00   Martorelles - FsC B

SÈNIOR B · Grup 3

CB Castellar descansa

SOTS21 · Preferent, grup 1

CB Castellar - Bàsquet ribes 64 - 75

JÚNIOR MASCULÍ · Interterritorial, grup 4

Cn Terrassa - CB Castellar  86 - 57

JÚNIOR FEMENÍ · nivell a, grup 1

CB Castellar - sant Ignasi descansa

CADET MASCULÍ · nivell C, grup 15

CB Castellar - sant Jordi 29 - 102

CADET FEMENÍ · nivell B, grup 4

CB Castellar - Cn Terrassa 33 - 61

INFANTIL MASCULÍ · nivell B, grup 11

CB Castellar - sant Quirze 56 - 43

PREINFANTIL MASC. · nivell a, grup 1

CB Castellar - sant Cugat 71 - 57

PREINFANTIL FEMENÍ · nivell C, grup 5

CB Castellar - Mas sant Lleí 41 - 14

MINI A MASCULÍ · nivell B, grup 8

sant nicolau - CB Castellar  pendent

MINI B MASCULÍ · nivell C, grup 16

sant nicolau - CB Castellar  pendent

PREMINI MASCULÍ A · nivell C, grup 10

Matadepera - CB Castellar  28 - 70

PREMINI MASCULÍ B · nivell d, grup 5

CB Castellar  descansa

FUTBOL

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 15 d’octubre

Pavelló Puigverd
11:00   Mini B masc. – Matadepera verd
12:30   Mini a masc. – Premià de dalt
17:00   Júnior masc. – Tecla sala
19:00   sènior B masc. – Puig-reig

Partits a fora
11:15   Escola Pia - Pre-infantil masc.
19:00   Matadepera - Cadet fem.
19:00   Tiana - sots21 masc.

DIUMENGE 16 d’octubre

Pavelló Puigverd
10:30   Infantil masc. – st Pere Terrassa
12:00   Premini B m. – J. Maria Josep

Partits a fora
09:45   Cn sabadell - Cadet masc.
11:00   Montserrat - Júnior fem.
19:00   sant Josep - sènior a masc.

VETERANS

uE Castellar - de Cano  0 - 1

SÈNIOR B · Tercera Catalana

Llorençà - uE Castellar  1 - 2

SÈNIOR FEMENÍ · Grup 3

Gladiador - uE Castellar  

JUVENIL A · Primera divisió, grup 7

PB sant Celoni - uE Castellar 3 - 1

JUVENIL B · segona divisió, grup 22

uE Castellar  

CADET A · segona divisió, grup 27

uE Castellar  

INFANTIL A · segona divisió, grup 3

san Cristóbal - uE Castellar  4 - 0

INFANTIL B · Tercera divisió, grup 32

Terrassa - uE Castellar  

FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ · Grup 2

avinyó - uE Castellar  3 - 5

ALEVÍ A · Tercera divisió, grup 32

uE Castellar - Molletense 10 - 1

ALEVÍ B · Quarta divisió, grup 34

Can Boada - uE Castellar  2 - 7

ALEVÍ C · Quarta divisió, grup 28

uE Castellar - PB sant Cugat 3 - 2

ALEVÍ D · Quarta divisió, grup 32

Maurina Egara - uE Castellar 2 - 11 

ALEVÍ E · Quarta divisió, grup 33

ripollet - uE Castellar 14 - 0

BENJAMÍ A · segona divisió, grup 9

uE Castellar - Mirasol 1 - 5

BENJAMÍ B · Tercera divisió, grup 28

Terrassa - uE Castellar 

BENJAMÍ C · Tercera divisió, grup 27

uE Castellar - sabadell nord 0 - 4

BENJAMÍ D · Tercera divisió, grup 32

sabadell nord - uE Castellar 2 - 3

BENJAMÍ E · Tercera divisió, grup 31

uE Castellar - Terrassa 2 - 12

PREBENJAMÍ A · Grup 20

uE Castellar - andalusia 

PREBENJAMÍ B · Grup 21

andalusia - uE Castellar  

PREBENJAMÍ C · Grup 22

Badia vallès - uE Castellar 5 - 4

PREBENJAMÍ D · Grup 18

uE Castellar - Mollet 0 - 5

FUTBOL SALA

La sínia - Castellbell 6 - 1
aiguafreda - Centelles 4 - 4
Collbató - Athlètic 04 7 - 2
Can serra - La sardana 4 - 4
Grup arrahona - Can Parellada 5 - 4
Pradenc - navàs 4 - 2
Cerdanyola - Cn sabadell 2 - 3
Castellnou - Balsareny 3 - 5

PREFERENT CATALANA, g.3 · Jornada 2

Balsareny
Cn sabadell
Grup arrahona
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Can Parellada
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · Grup C Jorn. 2

sant ramon - Palau 5 - 4
olesa - Piera 4 - 9
La salle - Molins de rei 8 - 5
Perpetuenc - Congrés 0 - 9
ripollet - sitges 6 - 5
vilafranca - Prat 8 - 1
HC Castellar - Prat 2 - 3

vilafranca
Congrés
noia Freixenet
ripollet
Prat
Palau
sant ramon
HC Castellar
Piera
sitges
La salle Bonanova
Corbera
olesa
Cornellà 
Molins de rei
Perpetuenc
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FEMENÍ · Copa de la Lliga
HC Castellar - reus deportiu 0 - 7
JÚNIOR · Grup 18
Mollet - HC Castellar 6 - 4
JUVENIL · Grup 18
Congrés - HC Castellar  10 - 7
INFANTIL A · Grup 18
HC Castellar - sant Feliu 13 - 1
INFANTIL B · Grup 18
Mataró - HC Castellar  3 - 6
ALEVÍ A · Grup 18
sant Cugat - HC Castellar  5 - 3
ALEVÍ B · Grup 20
HC Castellar  descansa
BENJAMÍ A · Grup 11
Bigues i riells - HC Castellar 5 - 7
BENJAMÍ B · Grup 12
HC Castellar - sant Feliu 3 - 3
PREBENJAMÍ A · Grup 12
Bigues i riells - HC Castellar  0 - 3
PREBENJAMÍ B · Grup 17
HC Castellar  descansa
PREBENJAMÍ C · Grup 14
Martinenc - HC Castellar  1 - 2
PREBENJAMÍ D · Grup 13
HC Castellar - Tona 2 - 1
INICIACIÓ A
HC Castellar - Cubelles 2 - 1
INICIACIÓ B
santa Perpètua - HC Castellar  0 - 3

La penúltima cursa del Campionat de Catalunya d’autocròs es va disputar a Lleida amb la participació 
dels castellarencs Lluís Romeu, Jordi Sans i Jordi Pujol sense que cap d’ells pogués puntuar. Romeu 
va haver d’abandonar per un problema amb l’eix del darrere, Sans va tenir problemes mecànics i Pujol 
també va haver de retirar-se després que s’afluixés una ròtula del davant del seu vehicle.

JosEP GraELLs

Mala sort a la penúltima cursa del Campionat de Catalunya

ESCACS
CAMPIONAT SOCIAL · Primera ronda
Guillem rocabert - abel Gallego 1 - 0
santi Bassa - Pere sanahuja 0 - 1
Xavi Torrents - Juan sánchez 1 - 0
Manel Fitó - Josep Maria Calaf 0 - 1
Enric Barba - Marc sans 1 - 0
vicenç Gatell - Miquel Badrís 1 - 0
david Wenceslao - Lluís Font 0 - 1
Josep navines - núria domènech 1 - 0
antonio Gómez - Iveljia sladjan 0 - 1
Josep Benavides - santi Gual 1 - 0
Marc Majua - Francesc Montllor 0 - 1
ramon Bayona - valentí rafart 1 - 0
Marc Torralba - adrià Torras 0 - 1
david Gómez - Josep ventura 1 - 0
alexandre vila - Josep Carbonés 0 - 1
Josep García - Francesc vilaclara 1 - 0
santi Bertan descansa

MOTOR
MUNDIAL MOTOCICLISME · MotoGP
Casey stoner 300
Jorge Lorenzo 260
andrea dovizioso 196
dani Pedrosa 195

BITLLES (CB Castellar)

DISSABTE 15 d’octubre

Plaça Espai Tolrà
10:30   Castellar a – siuranenc a
10:30   Castellar B – siuranenc C
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ENTITATS

Centre Excursionista Castellar

Dissabte 15 d’octubre - 9 h

Punt de trobada:
Era d’En Petasques

El Grup de Recerca de la Pedra 
Seca del CEC proposa aquesta sor-
tida a les zones de Pla de Palau i 
Can Borrell, per visitar dos forns 
de calç, una cova, l’abelló, set bar-
raques, una bassa amb volta, dues 
basses de sulfat i un amagatall. 

“PEDRA SECA”

+ INFO:
Tel. 937 144 435

Aula d’Extensió Universitària Unió Esportiva Castellar

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

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

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

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

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

TALLER D’INICIACIÓ 
AL CONEIXEMENT 
DEL CINEMA

SOPAR DE CLOENDA 
DEL CENTENARI

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

+ INFO:
Tel. 937 143 292

Associació Apicultors Barcelona Club Ciclista Bike Tolrà

Diumenge 30 d’octubre - 9 h

Sortida des del camí
al Puig de la Creu

Inscripció gratuïta: cal formalit-
zar-la abans de divendres 28 d’oc-
tubre, a la botiga situada al c. de 
Portugal, 9. Caldrà que ens diguis 
el temps aproximat de pujada (per 
a l’ordre de la sortida). Obligatori 
l’ús de casc.

3a CRONOESCALADA
AL PUIG DE LA CREU

+ INFO:
a/e. biketolra@hotmail.com
Tel. 937 474 179, www.biketolra.com

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

8è CONCURS DE 
FOTOGRAFIA

+ INFO:
Tel. 609 967 439 (Samuel Rabal),
asapibar@gmail.com
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Pas de Ball convida el conjunt
de ball Musical Platinum

L’entitat castellarenca, Pas de 
Ball, ha programat una nova 
sessió de ball a la sala Blava de 
l’Espai Tolrà. L’acte tindrà lloc 

dissabte a la sala Blava de l’Es-
pai Tolrà, de 22.30 a 01 hores, i 
anirà a càrrec del grup de músi-
ca Musical Platinum, un conjunt 
que interpreta estàndars dels 
balls de saló. L’acte és obert a 
tothom.

La Biblioteca  projectarà el 
film  ‘Les veus del Pamano’

del 18 al 21 d’octubre, la Biblio-
teca Municipal projectarà la pel-
lícula ‘Les veus del Pamano’, diri-
gida per Lluís Maria Güell i basada 

en la novel·la de Jaume Cabré. La 
cinta s’ha dividit en dues parts. La 
primera, es projectarà els dies 18 i 
19, a les 10.30 hores i el 20 i 21, a les 
18.30 h. La segona part es projec-
tarà els dies 18 i 19, a les 18.30 h i el 
20 i 21, a les 10.30 h.

A l’Esbart Teatral de Castellar 
tornen a obrir el teló per presen-
tar, en aquesta ocasió, una pro-
posta teatral titulada Urgent 2. 
Dirigida per David Triviño i in-
terpretada per Héctor Hernán-
dez, Jaume Clapés, Joan Romeu, 
Xavi Marcos, Agnès Hernández i 
Estel Talvi, el muntatge combina 
el més esbojarrat humor anglès 
amb la més àcida crítica social i 
els personatges més esbojarrats 
d’aquest costat de l’Atlàntic.

La idea va sorgir de les ganes 
del director de portar a escena 
una obra d’humor anglès. “Vaig 
descobrir la sèrie ‘A bit of Fry 
& Laurie’, amb Stephen Fry i 
Hugh Laurie, conegut ara per 
la interpertació de ‘House’”, 
explica David Triviño, director 
de l’obra.  D’entrada, va crear el 
projecte Urgent 1, que ja es va re-
presentar a Castellar fa un temps 
amb molt èxit de públic i crítica. 
“Per ‘Urgent 1’ vaig agafar els 
guions en anglès, vaig triar els 
esquetxos que volia i vaig tradu-
ir-los”. Posteriorment, Triviño va 
recuperar els esquetxos que enca-
ra tenia en reserva i va triar “els 

de ‘Monty Python flying circus’, 
els vaig traduir, unir, adaptar i 
va néixer ‘Urgent 2’”.

Aquest nou projecte de l’ETC 
ha permès, a més, “ser molt lliure 
tècnicament,  perquè hem pogut 
posar coses pròpies de l’actor i 
ho hem pogut interpretar com 
ens ha semblat, tot s’hi valia”, 
comenta l’actor Joan Romeu. 

A Urgent 2 hi ha sis actors 
que interpreten a més de 100 
personatges. Tota l’estona estan 
a l’escenari, “de manera que es 
crea una continuïtat”, segons 
Triviño, “ja que l’obra no té un 
fil argumental, són una sèrie de 
gags, d’escenes inconnexes, on 

David Triviño dirigeix 
‘Urgent 2’, que 
s’estrena avui a la 
Sala de Petit Format

  Marina Antúnez

Monty Python vist per l’ETC 
Poesia i música a 
la setmana vinent

La Temporada Estable 
de l’Auditori Municipal es 
reprèn el dia 21 d’octubre, 
a les 21.30 h, amb ‘El jardí 
de les malícies’, un recital 
poètic poc convencional, 
ja que gira al voltant  de 
la poesia eròtica que 
cobreix alguns dels versos 
escrits des de l’edat 
mitjana fins al segle XIX.
El punt de partida 
d’aquest anomenat ‘teatre 
al detall’ és el llibre de 
Miquel Desclot, ‘El jardí 
de les malícies de la 
poesia eròtica universal’ 
(Angle Editorial). Els 
actors que portaran a 
l’escenari aquesta poesia 
sugerent seran Xavi 
Idàñez i Txell Botey.
Diumenge dia 23 s’ha 
programat un recital líric 
titulat ‘De Mozart a Lehár’, 
concert que anirà a càrrec 
de Júlia Farré - Llongueras 
(soprano), Vicent 
Antequera (baríton) i 
Stanislav Angelov (piano).
Es tracta d’una interpre-
tació de tres artistes que 
presenten un repertori 
d’obres que van de Mozart 
a Lehár, passant per Leon-
cavallo, Puccini i Gounod. 

  Els protagonistes d’Urgent 2 en un assaig de l’obra dimarts passat . || JosEP GraELLs

apareixen situacions que conte-
nen una forta crítica social”. 

Aquestes situacions es por-
ten fins a l’absurd i provoquen la 
sorpresa al públic. “És humor 
anglès, que té moltes similituds 
amb  l’humor català perquè tots 
dos es basen en un humor intel-
ligent, que busca l’esforç de l’es-
pectador a l’hora d’entrar al joc 
que es proposa”, afegeix Triviño.

Pels actors, la dificultat ha 
estat encarnar en una sola obra 
tants personatges: “en una hora 
i 35 minuts ens hem de transfor-
mar, hem de ser camaleons”, diu 
Romeu. A més, “és una obra amb 
molt de text, aquesta és la base”, 

diu Triviño. A Urgent 1, els textos 
eren més llargs i hi havia menys ac-
tors. “ara tot és més dinàmic, tot 
va molt depressa i l’escena més 
llarga dura 4 minuts”, comenta 
Triviño. “A més, no pots deixar-
te cap paraula perquè la rèpli-
ca de l’altre actor pot fer-hi re-
ferència”, confessa Romeu. “És a 
dir, no pots dir... més o menys és 
això”, continua Triviño.

L’obra Urgent 2 és la cinque-
na producció dirigida per David 
Triviño, “i potser per això ara 
ja vaig més relaxat”. Es podrà 
veure avui i els dies 15, 16, 21, 22, 
23, 28, 29 i 30 a la Sala de Petit 
Format de l’Ateneu.    
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  Portada del ‘Plaça Vella’.

El número 53 de
‘Plaça Vella’ surt al carrer

El darrer número de la revista Plaça 
Vella, el que fa 53, ja es pot adqui-
rir a l’Arxiu d’Història de Castellar. 
D’altra banda, d’aquí a dues setma-
nes ja es podrà trobar també a les 
llibreries. “Aquest número ens ha 
costat moltíssim i surt amb una 
mica de retard. No és fàcil, en la 
situació que ens trobem”, explica 
Anahí Casadesús, tècnica de l’Arxiu 
d’Història. “Per això valorem molt 

l’esforç de totes les persones que 
ens han ajudat a fer-ho possible”, 
afegeix Casadesús.  

Els continguts d’aquest núme-
ro inclouren, a les primeres pàgi-
nes, la presentació a càrrec de la 
Junta Gestora.  A les pàgines se-
güents s’hi pot llegir una biografia 
de Pare Borrell i Datzira, escrita 
per Joan Florensa, una aproximació 
a la personalitat de Borrell a partir 
d’un dossier que un grup de perso-
nes de Castellar va elaborar sobre 
la seva persona.

  Moments previs a la projecció de ‘En un món millor’ a l’Auditori. || JosEP GraELLs

  M.A.
La pàgina 47 s’obre amb el títol 

‘El pergamí de l’Ajuntament de Cas-
tellar’, un escrit de Manuel Navas i 
Ortiz. També s’inclou un pergamí 
d’homenatge a l’Ajuntament de Sa-
badell, com agraïment a Don Fer-
nando de la Torre per la seva actu-
ació com a delegat governatiu del 
partit judicial de Sabadell. 

Les pàgines centrals de ‘Plaça 
Vella’ estan dedicades a ‘l’Aproxi-
mació històrica a la portada d’ai-
gües de Turell’, text escrit per Al-
bert Antonell i Ribatallada. L’estudi 

es basa en una investigació 
sobre els fets que es van 
succeir per aconsegur por-
tar l’aigua fins a Castellar.

S’han consultat les 
Actes dels plens, s’ha fet his-
tòria oral i treball de camp, 
“visitant les restes que 
encara queden d’aques-
ta obra tan important en 
el seu moment”, apunta 
Casadesús. Al capdavant, 
es recorden quatre perso-
nes clau: l’alcalde Santia-
go Gorina, el regidor Isidre 
Viñas, el secretari municipal 
Josep Valls i el tècnic-topò-
graf Maurici Ferrer. La re-
vista també inclou fotografi-
es històriques que il·lustren 
els textos. 

  Marina Antúnez

Més cinema a Castellar

El Club Cinema Castellar Vallès va 
inaugurar, divendres 7, les sessions 
de cinema obert de Castellar amb 
un centenar d’espectadors. La pel-
lícula que obria el cicle va ser En 
un món millor, dirigida per Sussa-
ne Bier i guanyadora d’un Òscar i 
Globus d’Or a la millor pel·lícula de 
parla no anglesa de l’any 2010. La 
projecció va tenir lloc a l’Auditori 
Municipal. La propera pel·lícula de 
cinema obert tindrà lloc el dia 4 de 
novembre, amb la pel·lícula Inside 

Job. A més, a les 20 hores del vespre 
es va obrir la taquilla per a la sessió 
inaugural de cinefòrums. 

D’altra banda, el Club Cinema 
Castellar Vallès (CCCV) va partici-
par dissabte passat a la 6a Jorna-
da Cineclubisme de Catalunya, un 
acte que va tenir lloc al Reial Cer-
cle Artístic de Barcelona i que  va 
reunir 25 cineclubs d’arreu del ter-
ritori català. Aquest esdeveniment 
està organitzat per la Federació Ca-
talana de Cineclubs. Durant la jor-
nada, es va dur a terme una taula de 
treball i, a la tarda, va tenir lloc l’As-
semblea General de Cineclubs. El 
dia va finalitzar amb el lliurament 
del premi José Maria Nunes al mi-
llor cineclub 2010 per l’Associació 
Cultural de Granollers.

montse germán a sitges || El 44è 
Festival de Cinema Fantàstic de 
Catalunya que ha tingut lloc a Sit-
ges presentava enguany el curtme-
tratge de Pau Teixidor, Leyenda, 

en el qual hi ha hagut participació 
l’actriu castellarenca Montse Ger-
mán. El film compta amb la inter-
pretació de Sílvia Sabaté, la caste-
llarenca Montse Germán, Armand 
Villén i Zoe Stein, a més de la fo-
tografia d’Arnau Valls i el muntat-
ge d’Ingrid Boixadós i el guió de 
Pau Teixidor, Miguel Ángel Blan-
ca i David González. 

L’actriu Montse Germán és 
una de les protagonistes d’una de 
les pel·lícules que competeixen 
a l’Oficial Fantàstic Competició 
Curts, juntament amb els curt-
metratges Rosa, de Jesús Orella-
na, i Eva, de Kike Maíllo. Leyen-
da explica la història de Clàudia, 
una nena de deu anys que surt de 
la ciutat amb la família per passar 
el cap de setmana fora. Durant el 
trajecte, fan una petita parada en 
una benzinera abandonada per a 
descansar. L’aparició d’una dona 
estranya revelarà a Clàudia el seu 
veritable destí. 

Club Cinema 
Castellar Vallès 
estrena el cicle de 
cinema obert amb 
‘En un món millor’
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El grup Macedònia ja té noves 
fruites. D’entre les finalistes, 
s’han escollit cinc noies que re-
presentaran aquesta formació de 
Castellar que ha traspassat fron-
teres arribant a tots els racons de 
Catalunya.

Les noies escollides són: 
Paula Noguer, de Vilobí d’Onyar, 
Sara Roy, de Manresa, Maria Far-
rés, d’Igualada, Irene Carreras, 
d’Anglès i Carlota Busquets, de 
Barcelona

Els càstings van començar el  
17 d’abril i es van arribar a pre-

Macedònia ja té noves fruites

  Càsting final de les noves fruites de Macedònia. || CEdIda

  Marina Antúnez

L’Auditori Municipal va acollir diumenge 9 l’obra Que tinguem sort, de 
Carles Alberola. L’acte va comptar amb 43 assistents, que van gaudir 
d’una proposta divertida i lleugera, tot i que amb un rerefons de refle-
xió sobre la vida, l’amistat i la mort. || M.a

JosEP GraELLs

‘Que tinguem sort’ a l’Auditori

La primera tertúlia poètica d’aquesta tardor va tenir lloc dilluns dia 
10, al Local de la Penya Solera. En aquest cas, el debat va girar al vol-
tant del poeta sabadellenc Joan Oliver (Pere Quart) i una de les seves 
obres, Bestiari. || M.a

Tertúlia poètica sobre Pere Quart

JosEP GraELLs

sentar un total de 457 noies. La 
formació, dirigida per Dani Coma, 
afronta ara una nova etapa amb 
noies que provenen d’arreu del 
territori català i que formaran les 
fruites de Macedònia durant cinc 
anys, ja que el grup castellarenc 
continua amb la filosofia que les 
noies tinguin entre 11 i 17 anys.

Durant el mes de desembre 
podrem veure les 10 fruites jun-
tes en diversos concerts, les que 
ara se’n van i les que tot just aca-
ben de començar. 

més projectes de coma || El cas-
tellarenc Dani Coma també és 
professor de l’escola Coco Comín. 

Amb ella també estan d’estrena.
El proper 4 de novembre 

presenten Grease, el musical, cre-
ada per Jim Jacobs i Warren 
Casey l’any 1971 i ambientada a 
la dècada dels anys 50.

L’argument segueix les pe-
ripècies d’un grup d’adolescents 
que es mouen per l’amor als cot-
xes, a les noies i a les carreres. 

Coco Comín n’és la direc-
tora artística, Manu Guix, el di-
rector musical, mentre que Dani 
Coma n’és el director adjunt. El 
musical es podrà veure fins al 
14 de novembre a la Cúpula Les 
Arenes, a la plaça d’Espanya de 
Barcelona. 
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Ceràmica (Mercè Trabal)
a partir de 12 anys
dimecres, i dijous, 18 a 21 h
937 145 051 · 639 237 613

Ruta dels Castellars
Inscripcions a partir del 16 
d’octubre
Tels. 937 148 092 - 937 148 210
CEC

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

EXPOSICIONS

Biblioteca Antoni Tort
sala Boadella, 6

Reculls bibliogràfics
Jaume Cabré · Infants i nutrició

Vestíbul Mercat Municipal
Plaça del Mercat

6è Ral·li Fotogràfic
Fins al 16 d’octubre

CURSOS

ALTRES

TALLERS

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

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

Ceràmica per a infants
a càrrec del Taller de Ceràmi-
ca L’argila · c. de sala Boade-
lla · dissabtes 15 i 22 octubre

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

Meditació
Tots els dijous, de 21 a 22 h
Inscripcions: 665 020 903
La sala de ser

* actes organitzats per l’ajuntament de Castellar del vallès. ** CEC · Cal demanar informació per a participar en aquesta activitat.

16dG
Cinema familiar* · rango
auditori Municipal · 12 h

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

Teatre
urgent 2
sala Petit Format · 18.30 h
organització: ETC

Camins i racons de 
Sant Llorenç**
aparcament plaça Calissó
sortida: 7.30 h

organització: CEC

23dG
Ball
a càrrec de Pep i Ma José
sala Blava · 18 h
organització: amics del Ball de saló

Temporada estable*
recital líric
auditori Municipal · 18.30 h
Teatre  ·  urgent 2
sala Petit Format · 18.30 h
organització: ETC

Excursió**
Ermites de Montserrat
IEs Castellar · sortida: 8 h
organització: CEC

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

Colònies cap de setmana
22 i 23 d’octubre
Inscripcions: 638 177 050
coloniesiesplai@gmail.com

Hora conte infantil*
Contes diminuts
Biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes*
Ludoteca · 12 h

Reunió informativa
Local de l’entitat · 13 h
org.: Moviment de Colònies i Esplai

15ds

Jornades europees
del Patrimoni*
Barraques de pedra seca
Era d’En Petasques · 9 h

Fira comercial
a l’aire lliure
sala Boadella · 9 a 14 h
org.: Comerciants i ajuntament

Marxa de torxes
c. de Les roques · 20 h
org: Com.Homenatge Companys

Teatre  ·  urgent 2
sala Petit Format · 21.30 h
organització: ETC

Nit de Ball  · sala Blava
22.30 h · organització: Pas de Ball

Xerrada*
Com millorar els hàbits alimentaris: el conte 
tastaolletes, a càrrec de rosa Fité
sala d’actes · 21 h17dL

Teatre
urgent 2
sala Petit Format · 21.30 h
organització: ETC14dv

Cinema*
Les veus del Pamano
secció audiovisuals Biblioteca
10.30 h  ·  1a part
18.30 h  ·  2a part

Cinema
desayuno con diamantes
Casal Catalunya · 17 h
org.: assoc. de Jubilats i Pensionistes18dT

Camina i fes salut*
Circuit urbà
Porta de l’ambulatori
9.30 h

Cinema*
Les veus del Pamano
secció audiovisuals Biblioteca
10.30 h  ·  1a part
18.30 h  ·  2a part19dC

Cinema*
Les veus del Pamano
secció audiovisuals Biblioteca
10.30 h  ·  1a part
18.30 h  ·  2a part

Xerrada*
Interacció i comunicació en els tres primers
anys de vida dels nostres fills
sala d’actes d’El Mirador  ·  21 h20dJ

Cinema*
Les veus del Pamano
secció audiovisuals Biblioteca
10.30 h  ·  1a part
18.30 h  ·  2a part

Temporada estable*
Teatre
El jardí de les malícies
auditori Municipal · 21.30 h

Teatre  ·  urgent 2
sala Petit Format · 21.30 h

Hora Golfa del conte
Penya solera · 21.30 h
organització: ETC21dv

L’Hora del Pati*
Pati de la Ludoteca
11.30 h

Teatre
urgent 2
sala Petit Format · 21.30 h
organització: ETC22ds
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Aquesta imatge correspon a unes instal·lacions 
que havien acollit l’empresa Manuel Ribas Malo i 
CIA, dedicades a la fabricació de teixits de seda. 
En aquestes instal·lacions, la multinacional ame-
ricana Playtex, dedicada a la confecció de soste-
nidors per a senyores, va ubicar-se en aquestes 
naus iniciant la feina l’any 1965. La seva activi-
tat industrial va cessar l’any 2005. 

FoTo: JordI GarrÒs

Playtex - Ctra. Sabadell s/n

ajuntament 
Fax ajuntament

Policia Local
(urgències)

avaries enllumenat 
Biblioteca
Bombers

ràdio Castellar
Casal Catalunya

Casal Plaça Major
Casino del racó

CaP (ambulatori)
servei de Català

Centre de serveis
ambulància

Funerària Castellar
Tanatori

Mossos d’Esquadra
Jutjat de Pau

osB 
aCC

Punt d'Informació
Casal de Joves

recollida de mobles
Taxis Castellar

93 714 40 40
93 714 40 93
93 714 48 30
092
900 13 13 26
93 714 47 35
93 714 49 51
93 714 43 40
93 715 89 98
93 714 36 55
93 714 50 08 
93 747 11 11
93 714 30 43
93 747 10 55
061
93 727 74 00
93 747 12 03
088
93 714 77 13
93 714 53 89
93 714 67 39
93 714 34 27
93 715 80 06
901 12 02 14
93 714 37 75

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

Farmàcia Casanovas
93 714 33 76 · av. st. Esteve, 3

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

Farmàcia Germà
93 715 86 78 · Balmes, 57

Farmàcia M. D. Ros 
93 714 50 25 · av. st. Esteve, 71

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

Farmàcia Yangüela 
93 714 52 89 · Torras, 2

dissabte 15 d’octubre  ·  11.30 h

Biblioteca Municipal

organització: ajuntament

Hora del conte 
infantil a càrrec 
de Marina antúnez

Dissabte torna una nova sessió 
de l’Hora del Conte Infantil. En 
aquesta ocasió, amb Contes dimi-
nuts, a càrrec de Marina Antú-
nez. Es podran escoltar històri-
es de protagonistes petits: Una 
gota a Egipte, La Gina i la grano-
ta, La casa del follet i El botó plo-
raner. L’acte tindrà lloc a l’hora 
habitual, a les 11.30 h. Es recorda 
que els petits han d’anar acom-
panyats d’un adult. 

diumenge 16 d’octubre  ·  12 h

auditori Municipal

organització: ajuntament

Cinema familiar
rango

Els infants de Castellar tenen una 
nova oportunitat d’anar al cinema. 
Diumenge es projecta Rango, una 
pel·lícula nord-americana còmi-
ca i d’animació per computadora. 
Dirigida per Gore Verbinski i amb 
les veus de Johnny Depp, Isla Fis-
her i Bill Nighy, explica la història 
de Rango, un camaleó que viu en un 
terrari. Ell vol ser un heroi però es 
troba separat dels seus companys 
del voltant del sud-oest dels Estats 
Units. Acaba en un poble anomenat 
Polvo, que està habitat per diverses 
criatures del desert vestides com els 
personatges de l’spaghetti western.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Casanovas
vilà
vilà
Germà
Permanyer
ros
Casanovas
Yangüela
Germà
Germà

A partir del dia 15 d’octubre:

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

Servei d’urgència nocturn: a partir de les 
24 h el servei d’urgència es deriva a les far-
màcies de guàrdia de sabadell i Terrassa.
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· Quan neix la seva inquietud?
Des de sempre. Em ve de petit per-
què els pares i els avis ja tenien 
un restaurant. Quan vaig deixar 
els estudis, la directora de l’escola 
va dir als meus pares: “Ho té molt 
clar!”. I tenia raó. Jo ja m’ho pas-
sava molt bé fent una truita. Coure 
els productes i veure com es trans-
formaven si els posava en fred o en 
calent em motivava molt.

· Es va veure obligat a formar-
se en alguna escola de cuina?
Sí, perquè la teoria ja la coneixia 
molt bé gràcies al que veia a casa. 
Però volia conèixer més coses per 
obrir-me a altres camps a la cuina. 

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
responsable i noble
Un defecte que no pot dominar?
Metòdic
Quin personatge admira?
una persona amb valors
Quin animal seria?
un ós
La seva paraula preferida?
Endavant, en positiu
Quin plat li agrada més?
M’agrada tot
Músic preferit?
Loreena Mckennit
Un color? 
vermell
Un llibre?
algun de cuina
Una pel·lícula?
‘Titanic’
Un comiat? 
Ens veiem

Des que era un nen es mou entre fogons. Sempre ha tin-
gut clar que volia dedicar-se a la restauració. Actualment, 
dirigeix el restaurant Garbí i és el president, des de fa un 
any, del col·lectiu Cuina Vallès que ara compleix 5 anys

Carles Calsina

Parlo de fa 15 anys, quan en Fer-
ran Adrià i companyia comença-
ven a fer coses molt interessants. 
Vaig anar a una escola de Terrassa 
durant dos anys. Allí fèiem moltes 
pràctiques d’elaboració i perfecci-
onàvem la tècnica. 

· Quin mètode segueix?
El que m’agrada a mi és el que vull 
servir als clients del restaurant. 
Si a mi no m’agrada ja no ho faig, 
perquè serà quasi impossible que 
em surti bé. L’única cosa que no 
m’agrada és la llet sola i derivats, 
com el mató. La resta, m’agrada 
tot.  

· Quin tipus de cuina fa?
Cuina de mercat de qualitat. Fa 35 
anys, quan vam néixer, ens vam es-

pecialitzar amb els menús. Però, a 
poc a poc, la clientela es va tornar 
més exigent i ens demanava més 
qualitat. D’aquesta manera, hem 
anat evolucionant, però el nos-
tre objectiu no és sorprendre. No 
fem menú degustació perquè crec 
que aquest tipus de menú és per a 
restaurants amb estrella Michelin. 
És veritat que alguns dels nostres 
plats han passat a la història, com 
el filet amb salsa de pebre verd, 
salsa de maduixa o aroma de tòfo-
na. La gent valora el que fem.  

· Creu que la indústria alimen-
tària ha fet mal?
Sí, molt mal. La indústria ho posa 
tot a l’abast. Als supermercats ho 
trobem tot. Es perd la qualitat del 
producte. Tot i això, últimament 

s’està promovent una mica més 
l’horta de proximitat.  

· En aquest sentit neix el col-
lectiu Cuina Vallès?
Cuina Vallès va néixer fa cinc anys 
perquè ens vam adonar que al Va-
llès no hi havia un col·lectiu de 
cuina que ens agrupés, com pas-
sava a d’altres comarques. A tra-
vés del Consell Comarcal ens vam 
assessorar. El formem restaurants 
emblemàtics de la comarca.

· Quins són els objectius de 
Cuina Vallès?
Pretén promocionar els produc-
tors i restauradors de la comar-
ca. Nosaltres ajudem el produc-
tor perquè estigui més protegit i, 
al seu torn, ell ens fa publicitat.

· Quina és la seva tasca com a 
president del col·lectiu?
A més de cuinar i promocionar el 
producte de proximitat, he de ser 
adaptable, perquè de vegades hi 
ha actes als quals has d’assistir. 
També s’ha de tenir voluntat de 
compartir, d’anar a les reunions. 
És una tasca engrescadora per-
què tenim molts projectes i jor-
nades per endavant. Hi ha molta 
feina a fer!  

· També fa pedagogia a través 
dels tallers. Per què? 
M’agrada donar idees a totes aque-
lles persones que tenen por de po-
sar-s’hi. A més, crec que és neces-
sari donar a conèixer els productes 
que tenim a prop perquè la gent els 
valori més. 

El que m’agrada 
a mi és el que vull 
servir als clients 

“

”

 Marina Antúnez

Cuiner i president del col·lectiu Cuina Vallès
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