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Una campanya 
de Nadal per 
quadrar caixes

Les vendes d’aquestes dates poden suposar el 60% 
de la facturació anual dels comerços locals. Fins a tres 
fires coincidiran el 17 de desembre al centre de la vila

ACTUALITAT P3

ACTUALITAT P2
JOseP gRAeLLs



ACTUALITAT
02 deL 9 AL 15 de deseMbRe de 2011

La tarda de dilluns es va posar en 
marxa el tradicional enllumenat 
de les festes de Nadal, que lluirà 
a bona part dels carrers del cen-
tre de la vila fins al gener. L’Ajunta-
ment ha instal·lat enguany un total 
de 53 punts d’il·luminació nadalen-
ca concentrats en els principals 
eixos comercials de la vila. Con-
cretament, s’han distribuït llumi-
nàries en el Passeig, la carretera de 
Sentmenat, l’avinguda Sant Esteve, 
els carrers Prat de la Riba, Mont-
cada, Sala Boadella, Major i Pujol i 
a les places del Mercat, Major i Ca-
lissó. “Els llums nadalencs tenen 
un doble vessant: decorar algu-
nes zones de Castellar i fomentar 
l’activitat a les zones comercials. 
En moments com el que estem vi-
vint, cal buscar mecanismes per 
incentivar i estimular l’activitat 
comercial”, explica Aleix Canalís, 
regidor d’Espai Públic. En altres 
edicions, l’enllumenat es llogava.

Des de l’any passat l’Ajunta-
ment disposa de llums pròpies de 
tecnologia LED. Enguany, per mo-
tius d’ajustament pressupostari, 
s’han reduït a la meitat els punts 
de llum i només s’instal·laran els 
que són de propietat municipal, el 
que representa un estalvi de 8.000 
euros respecte l’any passat.  “Amb 
el nou enllumenat amb tecnolo-
gia LED estalviarem fins un 90% 
de consum energètic i reduirem 

  Rocío Gómez

La salvació 
passa pel 
Nadal
Comerciants i Ajuntament dinamitzen el consum 
local aquests dies perquè les vendes de la campanya 
de Nadal s’acosten al 60% de facturació anual

 Imatge del Mercat Municipal, divendres passat.  || IsMAeL MARTÍNeZ 

 Enllumenat de Nadal al carrer Montcada.   || JOseP gRAeLLs

el cost dels punts de llum ja que 
no els llogarem i l’empresa con-
cessionària del servei d’enllume-
nat, SECE, assumeix el cost de 
la instal·lació com a part del seu 
servei a l’Ajuntament”, puntuali-
za Canalís. La il·luminació funcio-
narà unes 168 hores durant aques-
tes festes, des de la posta de sol i 
fins a les 12 de la nit aproximada-
ment, excepte els dies 25 i 31 de de-
sembre, que es mantindrà operati-
va fins a les 3 de la matinada. 

L’encesa de l’enllumenat ha 
marcat l’inici de la campanya de 
Nadal per a molts comerços de la 
vila. El mes de desembre és deci-
siu per a la gran majoria dels esta-
bliments que aprofiten l’augment 
de l’activitat comercial per qua-
drar caixa. Tal com apunta la re-
gidora de Comerç i Consum, Anna 
Màrmol, guarnir els carrers “juga 
a favor dels comerciants en la 
carrera de les vendes nadalen-
ques”. “La campanya de Nadal 
representa per a molts comerci-
ants fins el 60% de les vendes de 
tot l’any. Enguany estan animats 
i amb moltes ganes de començar 
amb la campanya per salvar la 
temporada”, explica Màrmol. 

El sector de moda i comple-
ments és un dels que està patint 
una campanya d’hivern més dura, 
tal i com apunta Carme Masqué, 
dinamitzadora de l’Associació Co-
merç de Castellar (ACC).  “La 
crisi, la climatologia que ha fet 
que el fred arribi tard i la proxi-

mitat de les rebaixes fa que cai-
guin les vendes d’aquest sector”, 
afegeix Masqué. “Molta gent espe-
rarà a les rebaixes per comprar 
roba i complements”,  comenta la 
dinamitzadora. 

Per lluitar contra la crisi l’As-
sociació de Comerç Castellar, for-
mada per 130 establiments, va 
posar en marxa el mes d’octubre 
una promoció per la temporada 
tardor-hivern. “Cada vegada que 
es compra en una botiga de l’as-
sociació es segella una butlleta  
amb punts per participar en un 
sorteig on poder aconseguir des 
de productes, serveis directes, 
cursos fins a vals de compra”, ex-
plica Masqué. “De moment ja hem 
realitzat dos sortejos amb molt 
bona acollida i més de 50 parti-
cipants. El proper serà el 14  de 
desembre”, afegeix la dinamitza-
dora de l’ACC.  La regidora apunta 
que des de l’Ajuntament “es dona-
rà suport a totes les iniciatives 
que posin en marxa els comerços 
per incentivar el consum”. 

santa llúcia al sala boadella || 
Amb l’objectiu de dinamitzar l’ac-
tivitat comercial, enguany la fira de 
Santa Llúcia s’instal·larà el 17 de de-
sembre al carrer Sala Boadella amb 
l’habitual Fira Comercial del cap de 
setmana i la Fira Parc a Taula que 
apropa els productes alimentaris 
del Parc Natural de Sant Llorenç 
del Munt i l’Obac als castellarencs 
i castellarenques. “Les tres pro-
postes coincidiran per tal de cen-
tralitzar l’activitat comercial en 
una zona i animar els ciutadans 
a que surtin al carrer i descobrei-
xin les tres fires”, explica Màrmol. 
“Les activitats que han organitzat 
algunes de les entitats de la vila 
per col·laborar amb La Marató de 
TV3 també es situaran en aquest 
eix comercial”, afegeix la regidora 
de Comerç i Consum. 

El Mercat també ha decidit 
posar en marxa mesures per esti-
mular el consum, i premiar la fide-
litat dels seus clients amb el sor-
teig de 25 pernils. Per una compra 
de 6 euros al mercat entre els dies 
9 i 25 de desembre, el client rebrà 
una butlleta per poder participar-
hi. El sorteig es farà el dia 22 de de-
sembre a les 19 hores a propi vestí-
bul del Mercat Municipal.  
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Noms d’una nova generació

Aquest 2011, si més no fins a princi-
pis de desembre, els noms més po-
sats als nadons castellarencs són 
Júlia (8 vegades), Berta i Carla (6) 
i Oriol i Èric (6), segons dades del 
padró municipal.  En el cas de les 
nenes, els següents noms que s’han 
triat són Laia, Maria, (5), Ariadna, 
Martina i Paula (4), Clàudia, Hele-
na, Ivet, Lucía (3)  i Aina, Ainhoa, 
Alba, Jana, Mar, Marta, Natalia, 
Noa, Nora i Ona (2) tanquen la re-
lació dels noms més posats.

En el cas dels nens, després 
d’Oriol i Èric, els noms preferits 
pels pares i mares castellerencs 
pels seus fills són Biel (5), Marc 

Oriol, Berta, Eric, 
Carla i Júlia, noms 
més triats per als 
nascuts aquest any

  Jordi Rius

(4), Àlex, Dídac, Hugo, Jan , Jordi, 
Mario, Pau i Pol (3) i Arnau, Gui-
llem, Isaac, Leo, Martí, Nil, Quim, 
Roger i Sergi (2).

El 2010,  Júlia  ja era el primer 
nom més posat mentre que Paula va 
ser el segon nom de nena preferit se-
guit de Núria i Berta. Paula cau a les 
estadístiques del 2011 al quart lloc i 
Núria al setè. Prenent de referència 
també l’any passat, Marc era el pre-
ferit dels noms per als nens, seguit 
per Gerard, Èric, Jan, Martí, Daniel 
i Pol mentre que Oriol, un dels dos 
preferits d’aquest 2011, no apareix a 
la relació. En aquest 2011, Marc és el 
tercer nom preferit superat, a més 
d’Oriol i Èric per Biel.

similar tendència que al vallès || 
Segons recull l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya, Idescat, en la re-
lació de noms de nadons del  2010, 
Marc - igual que Castellar- va ser el 
més posat al Vallès, exactament a 
179 nadons. En el cas de les nenes,  
Lucía és el nom més posat en el 
conjunt de la comarca i Júlia -que 

va ser el primer nom escollit a Cas-
tellar- és el segon nom més posat al 
Vallès Occidental.

a catalunya,  marc i martina || El 
nom Marc es manté com el més 
posat a Catalunya entre els nens 
nascuts l’any 2010. Els següents 
noms van ser Àlex/Álex , seguit de 
Pol, Pau, Èric i Arnau. Marc ocupa 

la primera posició a tots els àmbits 
territorials, tret de l’Alt Pirineu-
Aran, on els Pol encapçalen el ràn-
quing. Si en el primer lloc no hi ha 
gaire diferències en el territori de 
Catalunya, sí que n’hi ha força en 
els següents llocs. A les comarques 
gironines apareixen Martí i Moha-
med, a les Terres de l’Ebre hi tro-
bem Jordi, Joan i Aleix, a l’àmbit de 

El 7% dels naixements 
de la vila són de mare 
estrangera

NATALITAT

Ponent Roger, Martí i Jan a les co-
marques centrals i Gerard i Jan a 
l’Alt Pirineu i Aran. 

En el cas dels noms de nenes 
el més posat a Catalunya durant el 
2010 és Martina, seguit de Júlia/
Julia, Paula, Laia i Maria /María.  
A l’àmbit metropolità, és l’únic on 
les Martina encapçalen la llista. Les 
Júlia ocupen la primera posició a les 
comarques gironines, a les terres de 
l’Ebre i a Ponent, Laia ho fa a les co-
marques centrals i a l’Alt Pirineu, 
Aran i camp de Tarragona el primer 
lloc l’ocupen les Paula.

Tant en la relació de noms del 
2010 com del 2011 de nadons de Cas-
tellar es pot observar que hi figuren 
noms molt relacionats amb la naci-
onalitat de pares i mares com Ja-
naina Celeste, Leila, Nour, Yamila o 
Melany en el cas de les nenes. En el 
cas dels nois, hi apareixen Johnny, 
Yeray, Lem o Anwar. Noms clàs-
sics com Xavier, Joan, Josep, Anna, 
Núria o Sílvia estan als darrers llocs 
de la llista de noms més posats pels 
castellarencs. 

Dels 251 naixements que hi va 
haver el 2010 a Castellar, 18 (un 
7,2%) són de mare estrangera. De 
fet, Castellar és el municipi amb 
més de 20.000 habitants amb el 
percentatge més baix de mares 

estrangeres. Aquesta proporció 
està força allunyada del conjunt 
de la comarca (22,1%) o ciutats 
del voltant com Sabadell (23,3%), 
Terrassa (28,7%), Sant Cugat 
del Vallès (22,5%), Rubí (25,4%) 
o Santa Perpètua de Mogoda 
(17%). En ciutats com Salt, 
Roses, Manlleu, Palafrugell, Lloret 
de Mar i Vic més de la meitat dels 
naixements són fills de mares 
estrangeres. L’edat mitjana a la 
maternitat se situa en 31,1 anys 
per al conjunt de les dones.



ACTUALITAT
04 deL 9 AL 15 de deseMbRe de 2011

Formació 
contínua 
per al metall

La presidenta del Centre Metal-
lúrgic, Sofia Gabarró i el seu di-
rector general, Gabriel Torras, 
van visitar dilluns Castellar per re-
unir-se amb l’Ajuntament i conèi-
xer de primera mà la situació de la 
vila en relació al sector de la metal-
lúrgia. “El motiu de la visita ha 
estat buscar vies de cooperació 
que podem tenir com a patronal 
metal·lúrgica de la demarcació 
amb l’Ajuntament i en qualsevol 
cosa que puguem donar suport a 

 Sofia Gabarró, presidenta del Centre Metal·lúrgic i Joan Creus, regidor de Promoció Econòmica, al taller del metall   || J.g.

  Cristina Domene

les empreses d’aquí i a les perso-
nes que també estan aturades. La 
intenció és que l’administració i 
l’empresa privada cooperin”, va 
assegurar Gabarró.

Després de la trobada a l’Ajun-
tament amb l’alcalde, Ignasi Gimé-
nez, la comitiva va visitar la nova 
nau del Metall del Pla de la Bru-
guera. La presidenta va recordar 
la situació actual del sector a Cata-
lunya: “En els darrers tres anys, 
a Catalunya han tancat un 21,6% 
d’empreses relacionades amb 
aquest sector. Ara la cosa està 
fluixeta, no hi ha finançament, 
però hem de donar un missatge 
esperançador, perquè hi ha em-
preses que han sabut buscar fo-
rats en el mercat exterior”.

Precisament un dels progra-
mes que el Centre Metal·lúrgic va 
presentar a l’Ajuntament durant 
la visita està relacionat amb la in-
ternacionalització. Recordem que 
a Castellar, el sector de la metal-

El Centre Metal·lúrgic 
presenta diferents 
programes per 
potenciar aquest 
sector a la vila

lúrgia suposa entre un 25 i 30 % 
de les empreses “i per això una 
de les vies a seguir per fomentar 
la feina és buscar mercat a l’ex-
terior. És necessari donar opci-
ons i coneixements a les nostres 
empreses”, va manifestar Joan 
Creus, Regidor de Promoció Eco-
nòmica, durant la visita al taller 
del metall. 

A més, el Centre Metal·lúrgic 

també els va oferir un programa de 
formació contínua per a què els tre-
balladors es reciclin: “Es tracta de 
poder desenvolupar programes 
de formació contínua per tre-
balladors, per gent que està en 
actiu, dins del sector del metall, 
amb temàtiques transversals i 
tècniques”, va assegurar Creus. 
Aquests cursos seran gratuïts per 
als treballadors. 

L’atur a Caste-
llar s’ha reduït 
en 3 persones 
durant el no-
vembre. Ara hi 
ha 1.907 deso-
cupats a  la vila.

3 
LA XIFRA
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22.000 euros per cada 
projecte de cooperació 

El Consell de Cooperació ha acor-
dat limitar en 22.000 euros l’im-
port màxim que podrà rebre un 
projecte que rebi aportació muni-
cipal. Així es va acordar en la dar-
rera reunió del Consell de Coope-
ració, celebrada dimecres 30 de 
novembre. Ara haurà de ser apro-
vat per la Junta de Govern Local 
durant el mes de desembre per-
què es pugui fer efectiu. Un cop 
passat aquest tràmit, s’obrirà la 
convocatòria perquè les entitats 

  Redacció
de cooperació puguin presentar la 
sol·licitud de subvenció dels seus 
projectes. Val a dir que per a l’any 
2012, el pressupost per a projec-
tes de cooperació al desenvolupa-
ment s’ha hagut d’ajustar de l’1 
al 0,7% dels recursos propis de 
l’Ajuntament.

Durant el Consell de Coope-
ració també es va informar sobre 
la situació de la partida de 5.000 
euros que la Regidoria de Coo-
peració i Solidaritat ha destinat 
enguany a situacions d’emergèn-
cia. Aquesta partida s’ha esgo-
tat després que s’hagin destinat 

1.500 euros a l’emergència oberta 
pel Fons Català de Cooperació en 
resposta als efectes de la crisi hu-
manitària dels països de la Banya 
d’Àfrica. En un altre punt de l’or-
dre del dia, es va fixar el calenda-
ri de sessions del Consell de Co-
operació per a l’any 2012. Aquest 
òrgan de participació es reunirà 
el 14 de març, el 4 de juliol i el 28 
de novembre. També es va deci-
dir que precisament la primera 
sessió de l’any 2012 serveixi per-
què cada entitat pugui exposar a 
la resta de membres els seus pro-
jectes de cooperació. 

L’aportació a solidaritat baixa de l’1 al 0,7% dels recursos propis municipals

‘Molt Bakano’ de 
Ràdio Castellar,

entrevista un
colombià segrestat 

per les FARC

i romandre en captivitat durant 
tres anys.

Losada Polanco farà partí-
cep als oients del programa de les 
seves experiències i el seu allibera-
ment per part de l’exèrcit, així com 
del posterior assassinat del seu 
pare,  Jaime Losada. ||RedACCIÓ

El programa ‘Moltbakano’, que fa 
l’entitat Castellar x Colòmbia cada 
dimarts a Ràdio Castellar, entre-
vista la setmana que ve Juan Se-
bastián Losada Polanco, un colom-
bià que va viure, al costat del seu 
germà i de la seva mare, la violèn-
cia de les FARC al ser segrestat 
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Donar el ‘sí’ en temps

La parròquia de Sant Esteve ha re-
gistrat aquest 2011 18 casaments ca-
tòlics, a més de tramitar set expedi-
ents per a casaments en esglesioles i 
ermites. “És una xifra inferior a la 
d’anys anteriors”, apunta Mossèn 
Ramon Villarino. Les causes princi-
pals d’aquesta baixada cal buscar-les, 
principalment, en el moment de crisi 
que viu el país. “Però també hi ha un 
factor més social, que és que les pa-
relles d’avui comencen a viure junts 
sense cap pressa per casar-se”, co-
menta Villarino. D’altra banda, les pa-
relles creients també tenen més por 
de comprometre’s amb l’església “per 
tota la vida, ja que el món dóna mol-
tes voltes”. També la nul·litat d’un ca-
sament religiós és molt més costosa 
que la d’un casament civil, “que nor-
malment es realitza en segones 
núpcies”, afegeix el mossèn de l’es-
glésia de Sant Esteve.  

És evident que tots aquests ar-
guments han influït que les cerimònies 
nupcials celebrades per l’Ajuntament 
hagin experimentat un increment no-
table. Ni més ni menys que 69 ceri-
mònies nupcials han estat celebrades 
per l’Ajuntament de la vila, principal-
ment a Ca l’Alberola, però també a la 

  Toni Alfaro/ Marina Antúnez
Sala de la Capella del Palau Tolrà i, 
en algun cas, als seus Jardins. Aques-
ta xifra no és un pic excepcional: l’any 
passat ja es van fer 72 casaments ci-
vils, més del triple de les bodes catòli-
ques. A més, també cal afegir els casa-
ments celebrats al Jutjat de Pau que 
aquest 2011 seran 17, gairebé els ma-
teixos que els que farà la parròquia 
de Sant Esteve.

Els representants municipals 
(Alcalde i regidors) fan casaments 
civils des del maig de 1995, un pas en-
davant per a les administracions lo-
cals que ha suposat que a Castellar 
s’hagin fet en 16 anys un total de 659 
casaments, el que suposa una mitjana 
de 42 casaments anuals. Cal tenir en 
compte, però, que no totes aquestes 
cerimònies són exclusivament de cas-
tellarencs i castellarenques, un fet que 
explica, en part, el seu elevat nombre. 
En aquest sentit, l’esglèsia de Sant Es-
teve sí exigeix algun vincle amb la par-
ròquia -sigui del nuvi o la núvia- per 
acollir aquest tipus de cerimònia.

bodes i banquets||En tot aquest en-
trellat, no són menys importants els 
negocis de restauració enfocats a l’or-
ganització de banquets nupcials, una 
tradició força arrelada a Castellar 
del Vallès. Tot i patir també l’estreba-
da econòmica, es manté arrelat amb 

Aquest any es casen a 
la vila 104 parelles, deu 
menys que el 2010. 
L’Ajuntament triplica 
les cerimònies que 
celebra Sant Esteve

Castellar es mantè 
com a referència 
comarcal en banquets 
nupcials gràcies a Can 
Font, el Cim i Binomi 
Ecuestre
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de dificultat
A dalt i d’esquerra a dreta,
casaments als jardins del Palau Tolrà, 
a Ca l’Alberola i a l’Església de
Sant Esteve. || JORdI seRRA

Can Font és una institució 
comarcal en l’organització de tot 
tipus de banquets, però també 
ofereixen menús diaris a preus 
competitius. De cara a la tempo-
rada de Nadal, aquest restaurant 
oferta menús especial per als dies 
de Nadal i Sant Esteve.  A més, 
un exemple de la seva capacitat 
detallista és la sensibilitat per 
adreçar-se a nous col·lectius: com 
els casaments d’homosexuals.

L’Hostal del Cim té gairebé 40 
anys d’història. La versatilitat 
és una de les seves caracterís-
tiques actuals, un fet que els 
hi permet jugar amb els seus 
salons i adaptar-los a tot tipus 
de banquets i celebracions per a 
grups. La casa també defensa la 
seva excel·lència com a experts 
sommeliers, en una època en 
què els vins també són grans 
protagonistes als menús.

Binomio Ecuestre ha sabut 
trobar un valor afegit a la seva 
dedicació gastronòmica: el 
club d’hípica. De fet, en els 
banquets poden incorporar 
espectacles eqüestres, un 
element que afegeix singula-
ritat i garanteix sorpreses. La 
incorporació dels espectacles 
a cavall enriqueix el seu bon 
nivell de restauració, combinat 
amb elegància i bons preus.

TRES OFERTES CASTELLARENQUES

força gràcies a la feina d’equips pro-
fessionals tan compromesos com els 
del Restaurant Can Font, el Cim de 
Sant Feliu del Racó i el nou Binomio 
Ecuestre, especialistes en banquets. 
Aquest sector de la restauració cas-
tellarenca ha fet de la nostra locali-
tat un referent que les parelles gau-
deixen revisant a l’hora de planejar 
el seu compromís.

Portar un negoci, però, no es 
cosa d’un dia. El restaurant d’el Cim, 
per exemple, “ja va ser famós a tota 
la comarca durant la seva obertura 
al 1969”, segons paraules de la ma-
teixa gerent, Elisabet Valls. Als 80 i 
90, però, va patir una davallada amb 
el canvi de gestor i es va iniciar una 
etapa on va canviar de gerent diver-
sos cops. Ara, en mans del grup For-
rellat, combat la crisi amb il·lusió i 
bones espectatives per a l’any vinent. 
Per la seva part, el restaurant Can 
Font, inaugurat el 1960, va tenir un 
inici mogut, amb diferents amos fins 
l’any 1974, quan va convertir-se en un 
restaurant de banquets. Fins a finals 
dels anys 80 va ser un referent pel seu 
gran saló. Des de l’any 99, en Josep 
Vidal en porta el govern amb valen-
tia. El cas del Binomi Eqüestre, regen-
tat per la Yolanda Jordán, és ben di-
ferent: ha estat un d’aquells insòlits 
negocis oberts en plena crisi, el febrer 
d’aquest mateix any. Si bé la seva his-
tòria és ben curta, la versatilitat de la 
que fa gala promet fer-li un lloc al pa-
norama hostaler local.

RESTAURANT CAN FONT HOSTAL DEL CIM BINOMIO ECUESTRE

menús|| Amb un estil propi, els tres 
espais ofereixen els seus forts. El 
restaurant Can Font, per exemple, 
destaca la seva cuina de tempora-
da, elaborada amb productes fres-
cos de temporada. Segons el client 
i la situació, a més, es poden esco-
llir diferents tipus de menús, distri-
buïts en ‘packs’, que s’amotllen a les 
necessitats i desitjos de cada consu-
midor i on podem trobar plats tan 
representatius i propis com les ga-
rotes glacejades o l’espatlla de cabrit 
al cava. “El nostre objectiu és ofe-
rir un preu i una qualitat atractius 
per al consumidor, variant el nos-
tre ventall de possibilitats segons 
cada situació”, diu Josep Vidal, di-
rectior del restaurant.  

Per la seva banda,  el Cim, 
buscant també una organització en 
‘packs’ adaptats a cada client, ofe-
reix una cuina més contemporània, 
combinant plats catalans tradicio-
nals amb tocs d’estil francès i euro-
peu,  d’entre els que ens destaquen 
l’esquitxat de llagostins. Segons ens 
explica l’Elisabet, la seva fita és “la 
máxima qualitat de la matèria 
prima per què el client estigui sa-
tisfet”. El cas del Binomio Ecuestre 
és  un xic diferent. Si bé fan cuina 
catalana tradicional, trobem el seu 
fort en plats  com les migas, la pae-
lla o el bacallà gratinat amb allioli, 
apostant també per tipus diferents 
de menú, segons les possibilitats de 
cada esdeveniment. 
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Més de 100 persones han 
seguit el cicle sobre gènere

L’Altraveu, en col·laboració amb l’as-
sociació de Dones Hipàtia i l’associ-
ació Reacciona! ha organitzat entre 
el mes d’octubre i desembre un cicle 
de conferències sobre Diversitat Se-
xual i de gènere. Les xerrades han 
abordat temes com el moviment fe-
minista, el movimens Trans o la fi-
gura de les dones treballadores de la 
indústria tèxtil. La portaveu de l’Al-
traveu, Elisenda Alamany, assegu-
ra que estan satisfets tant per l’as-
sistència a les conferències com per 
la diversitat de temàtiques que han 
pogut atraure a diversos perfils de 
més d’un centenar de ciutadans.

En referència a la programa-
ció de xerrades al cicle, la regidora 
de L’Altraveu apunta que han vol-

  Rocío Gómez 
gut abordar des de diferents pers-
pectives “un problema tan complex 
com la desigualtat de gènere, que 
es manifesta en qüestions com la 
violència masclista o la discrimi-
nació que pateixen col·lectius com 
els tansexuals”. “La violència de 
gènere no només fa referència a la 
desigualtat entre home i dona. Hi 
ha altres identitats que no són tan 
visibles com l’homosexualitat o la 
sexualitat Trans que posen de re-
lleu que el problema de gènere no 
és només entre home i dona sinó 
que és més profund”, afegeix la por-
taveu de L’Atraveu.

Segons Alamany, cal seguir 
amb aquest treball a través de totes 
les esferes com l’administració, les 
associacions, i els diversos agents so-
cials. Un dels punts que la portaveu 
de l’Altraveu considera essencial és 

“incidir en l’educació dels infants 
en aspectes com les relacions per-
sonals que van més enllà de la in-
formació sobre sexe”. “És neces-
sari donar una visió més àmplia 
del que implica sexe i gènere, per-
què no sempre va lligat”, afegeix la 
portaveu.

En aquest sentit Alamany 
apunta que des dels diversos col-
lectius que es troben a local del Cen-
tre número 8, punt de trobada de les 
conferències i seu de L’Altraveu, s’es-
tudiarà iniciar altres cicles de xerra-
des per tal de conèixer altres reali-
tats socials. “Els nous cicles que es 
programin continuaran amb l’ele-
ment de sensibilització, seran d’in-
terès i a més serviran per donar-
nos eines per transformar coses 
que ara mateix no es fan bé”, asse-
gura Alamany. 

 Gerard Coll, Doctor en Sociologia, durant la darrera xerrada de cicle sobre diversitat sexual i de gènere   || JOseP gRAeLLs

L’ALTRAVEU, DONES HIPÀTIA I ASSOCIACIÓ REACCIONA!  |  BALANÇ

ICV ha fet públic un comunicat  per 
fer públic el seu rebuig a que l’Ajun-
tament “destini 949.255€ en es-
tudis i treballs  tècnics”. El tinent 
d’alcalde de Serveis Centrals, Òscar 
Lomas, ha replicat aquesta crítica 
dels ecosocialistes tot explicant que 
aquest epígraf del pressupost “es 
tracta bàsicament de la gestió de 
les escoles bressol, la contracta-
ció de formadors pels programes 

ICV  |  POLÍTICA MUNICIPAL

Polèmica pels estudis i treballs tècnics

de formació ocupacional, de transi-
ció escola treball, del dispositiu local 
d’inserció o d’El Mirador”. ICV havia 
fet arribar una nota de premsa perquè 
volien denunciar que “s’utilitzi aques-
ta fórmula d’Estudis i Treballs Tèc-
nics en departaments i àrees ata-
peïdes de personal qualificat per 
desenvolupar i realitzar hipotèti-
cament aquests estudis”, un fet del 
qual discrepa Lomas. || RedACCIÓ

PP  |  ATENCIÓ CIUTADANA

El PP atendrà els 
veïns els divendres

A partir del pròxim dia 20 de 
gener, el portaveu i regidor del 
Partit Popular (PP), Antonio 
Carpio, es posa a disposició de 
tots els castellarencs i castella-
renques per a atendre qualsevol 
dubte o qüestió que els interes-
si. Segons han informat el  porta-
veu dels populars castellarencs, 
Antonio Carpio “ho faré perso-
nalment tots els divendres, de 
15:30 a 19:30 hores, als despat-
xos que disposa el PP a l’Ajun-
tament o bé a l’edifici del Mi-
rador”. Per contactar amb el PP 
local, enviar consultes o petici-
ons o demanar cita prèvia només 
cal enviar un correu electrònic 
al portaveu a l’adreça acarpio@
castellarvalles.cat.

Segons el portaveu: “Aques-

ta iniciativa ha sorgit a conse-
qüència de les moltes peticions 
que hem rebut dels ciutadans 
de Castellar per rebre una aten-
ció més personalitzada i directa 
amb els seus representants mu-
nicipals, i més concretament amb 
els que formen part del PPC”. 
Carpio assegura que el partit s’es-
tà consolidant i que després del ple 
sobre pressupostos i ordenances, 
els ciutadans s’han animat a pre-
guntar més.

una possible seu || Antonio Carpio 
manifesta que aquesta iniciativa és 
un pas previ per establir una seu 
del PP a la vila. “La gent que es 
posa en contacte amb nosaltres 
demana un centre d’informació, 
un lloc on adreçar-se, a més, cada 
vegada hi ha més afiliats. Espe-
rem poder tenir una seu d’aquí a 
uns 3 o 4 mesos”. 

  Redacció
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El gasoducte entre Martorell 
i Figueres s’acosta a la vila

Les obres del gasoducte que ha 
d’unir Martorell amb Figueres 
estan a punt d’arribar a Caste-
llar. El traçat de 165 quilòmetres 
de longitud d’aquesta infraestruc-
tura afecta 23 municipis catalans, 
entre ells Castellar. El gasoducte 
tindrà una canonada de gairebé 
un metre de diàmetre que trans-
portarà gas a una pressió de 80 
bar. La infraestructura té una ser-
vitud permanent de pas de 2 me-
tres d’amplada  per cada banda de 
la canonada en la qual no es po-
dran fer feines de conreu a més de 
50 centímetres de profunditat. El 
seu pas per la vila afectaria els tor-
rents de Can Bages i Colobrers a 
més dels camps de Torre Turull en 
direcció cap a Sentmenat. 

L’empresa Enagas és la pro-
motora del gasoducte, les obres del 
qual van començar a finals de no-
vembre. En el seu moment, l’Ajun-
tament de Castellar del Vallès va 
presentar al·legacions al projec-
te. A l’estiu de 2008 va anunciar 
que, sumant-se a les reivindicaci-
ons d’altres municipis més afectats 
com Sabadell i Sentmenat,  propo-
saria de forma conjunta un traçat 
alternatiu que seguiria l’autopis-
ta AP-7, un itinerari que ja segueix 
el gasoducte després de sortir del 
Vallès.  L’Estat, però, va descartar 
aquest traçat alternatiu adduint 
motius de seguretat.  No obstant, 

 Cartell al riu Ripoll indicant per on travessarà el gasoducte.  || CedIdA

  Redacció

sí va acceptar que les amplades de 
les rases es reduïssin al mínim im-
prescindible i, fins i tot, es va modi-
fcar una part del traçat als termes 
de Sabadell i Castellar del Vallès 
buscant una menor afectació. 

comunicat de l’altraveu || L’Altra-
veu ha fet públic un comunicat de 
premsa aquesta setmana que ex-
plica que “per fer l’obra s’estan 
creant unes pistes d’entre 21 i 
29 metres d’amplada pel pas de 
la maquinària, arrasant tot allò 
que hi ha”. El partit considera 

“inadmissible la poca informa-
ció que s’ha donat a l’oposició” 
i acaba desitjant que “l’Ajunta-
ment no faci la vista grossa i 
actuï amb la màxima diligència 
per preservar el patrimoni natu-
ral dels rodals”. En aquest sentit, 
des de l’Ajuntament expliquen que 
tot i estar en desacord amb l’obra, 
i després que es desestimessin les 
al·legacions al projecte, ara cal fer 
un seguiment acurat. També as-
senyalen que l’empresa que l’està 
executant té l’obligació de restituir 
la zona afectada per les obres. 

El seu traçat afecta part dels torrents de Colobrers i de Can Bages
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Aquests dies se celebra el 50è ani-
versari del concert que Pau Casals 
va oferir a la Casa Blanca davant 
del president dels EUA J. F. Ken-
nedy (13.11.61), i el 40è aniversari del 
discurs pronunciat davant l’Assem-
blea General de les Nacions Unides 
a Nova York, (24.10.71), dia en què 
es va estrenar el seu himne per a 
la ONU.  Aquestes efemèrides foren 
argument suficient per què el pro-
fessor Chavarria, programés com a 
tema de conferència, la vida i l’obra 
d’aquest català universal. 
Pau Casals i Defilló (El Vendrell 
(Tarragona) 29-12-1876 / San Juan 
de Puerto Rico 22-10-1973), ha estat 
un dels millors violoncel·listes del 
segle XX i reconegut com un dels 
millors intèrprets i directors d’or-
questra del seu temps.  Gran ad-
mirador de Bach, amb només 
vint-i-tres anys va iniciar la seva 
trajectòria professional actuant 
com a intèrpret en els millors au-
ditoris del món. 
El juliol de 1936, la Guerra Civil Es-
panyola va estroncar els seus pro-

Pau Casals, un 
músic per la pau

  Aula d’Extensió Universitària
      Victòria Martí Candini
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La solidaritat
a Castellar sí
que es retalla

Ponts, 
aqüeductes…

 L’Altraveu

 Grup Municipal CiU

‘any 1994 milers de perso-
nes acampaven reclamant 
als governs que destinessin, 
almenys, el 0,7% del PIB als 

països empobrits. S’exigia que les ins-
titucions es comprometessin a parti-
cipar en la construcció d’un món més 
just, que tendís a garantir l’accés als 
drets fonamentals i al lliure desenvo-
lupament de les persones i els pobles 
d’arreu. És clar que d’una manera o 
altra som corresponsables de les de-
sigualtats existents i a través del com-
promís de molts ajuntaments, sorgit 
d’aquesta pressió ciutadana, a destinar 
una part dels ingressos a polítiques de 
cooperació, s’han pogut desenvolupar 
molts projectes amb els que s’ha con-
tribuït a donar accés a una vida més 
digna als qui més ho han necessitat.
En aquest sentit, a Castellar podíem 
estar orgullosos de ser, fins ara, un mu-

nicipi solidari que destinava l’1% dels 
ingressos propis als països que més ho 
necessitaven. Diem fins ara perquè els 
pressupostos per al 2012 no han tin-
gut en compte, com sempre passa en 
aquestes situacions, als més desafavo-
rits ni la responsabilitat social que que 
es deriva de viure i participar d’aquest 
món injust i ha rebaixat un 30% aques-
ta partida. Una rebaixa inadmissible 
que encara és més sagnant tenint en 
compte que el total que s’estalvia l’Ajun-
tament és només de 31.000 €, una xifra 
molt petita comparada amb altres par-
tides (com són les de comunicació o les 
destinades als sous dels representants 
públics) que hauria permès mantenir 
el nom de Castellar i dels seus ciuta-
dans ben amunt i hauria situat a Cas-
tellar com un referent dins del mapa 
de pobles compromesos amb la coo-
peració al desenvolupament, fins i tot 
en temps de crisi. Perquè no oblidem 
que són precisament aquests països on 
es destinen els recursos de cooperació 
els que més pateixen les conseqüènci-
es d’aquesta crisi global.
No ens agraden les falses premisses 
emprades en temps de crisi que gene-
ren aquests perillosos idearis perfecta-

L

A
caba una setmana de 
ponts i aqüeductes. 
Malgrat la crisi eco-
nòmica, hi haurà mi-

lions de ciutadans que, més enllà 
dels dos dies festius (6 i 8 de de-

ment definits amb la frase “primer els 
de casa”; els governs que creuen en la 
justícia social mantenen aquest per-
centatge de cooperació aquí i arreu del 
món, es pot fer. No ens creguem que, 
pel fet de destinar recursos a coope-
ració al desenvolupament, hem de de-
satendre les polítiques locals: a països 
com Suècia (gens sospitós d’oblidar els 
serveis públics del propi país) mante-
nen el seu compromís amb la coopera-
ció destinant-hi l’1% del PIB.
Creiem amb força que Castellar ha de 
seguir sent un municipi solidari, i ara 
més que mai.

sembre), hauran fet festa una part 
o tota la setmana. Hi haurà, doncs, 
qui no treballarà des de dissabte 
3 de desembre fins dilluns dia 12. 
D’aquí a quatre dies tindrem les fes-
tes de Nadal i a partir del 24 molta 
gent desapareixerà fins després de 
cap d’any, o fins i tot fins després de 
Reis. Som conscients que no tothom 
fa ni pot fer el mateix: des de qui no 
té feina a qui no s’ho pot permetre 
o a qui senzillament no ho fa. Però 
el fet en si amb totes les excepcions 
és un escàndol. Quan el que neces-
sitem és treballar més hores i millor, 
ens permetem luxes que els nostres 
veïns europeus no es permeten.
Espanya és un dels estats europeus 
que més dies de festa té (34) en 
front d’Holanda (20), del Regne Unit 
(també 20) o de Suècia (25). Malgrat 
això, som els que més hores treba-
llem a l’any, però al mateix temps 
els que menys productius som. És 
a dir, que més enllà de la irraciona-
litat que comporta el “doble pont” 
d’aquesta setmana o “aqüeducte”, 
tenim un sistema d’horaris laborals 
completament desaforat que no per-
met la conciliació laboral, ni dedicar 
temps a l’oci, a la cultura o a la famí-

E

Felicitats, Sergi!

l Sergi Carreras fa, aquest 
dilluns, 3 anys. Els seus avis 
Toni i Charo volem felicitar-
lo i desitjar-li tota la felicitat 

del món. T’estimem, Sergi!

   Toni i Charo

“Ara, que vénen eleccions, toca posar 
en marxa projectes paralitzats i ama-
gar així la mala gestió de l’alcaldes-
sa. I, sobretot, gastar-se els diners 
públics amb propaganda electoral. 
Sense anar més lluny, aquesta revis-
ta que teniu a les vostres mans és un 
exemple, una revista que paguem 
entre tots els vilatans i vilatanes.”, 

Mitjans de 
comunicació 
públics locals: en 
podem parlar?

lia, i no per això som més productius 
que els altres, sinó tot el contrari.
Aquesta setmana de festius, ponts 
o aqüeductes comporta que encara 
que es treballi els dies laborables, 
com que no tothom ho fa, es para-
litzi des d’una bona part de l’activi-
tat industrial a la funció pública o 
determinats sectors de serveis (lle-
vat òbviament del turístic). Impli-
ca també un gran desgavell en el si 
de les famílies quan es tenen fills en 
edat escolar o universitària. Tot ple-
gat un despropòsit!
En la recent campanya electoral la 
candidatura CiU encapçalada per 
Josep Antoni Duran i Lleida va pro-
posar passar els festius que hi ha 
entre setmana al dilluns per tren-
car el mínim possible el procés pro-
ductiu i per facilitar la conciliació 
familiar. Ara com mai s’imposa una 
solució d’aquesta mena. 
Necessitem com el pa que men-
gem posar fil a l’agulla i que en una 
taula s’asseguin administracions, 
empresaris i sindicats i resoldre els 
dos problemes: l’excés de festius i 
la irracionalitat dels horaris. No es 
tracta de treballar més, sinó millor 
i amb més  eficàcia.

jectes i quan es va acabar, el mes-
tre es va veure obligat a marxar a 
l’exili a Prada de Conflent (Fran-
ça), i després a San Juan de Pu-
erto Rico.  Mentre estava allotjat 
a la Catalunya francesa, es va fer 
pública la seva dedicació incansa-
ble a la defensa de la pau, dels drets 
humans, de la fraternitat entre po-
bles, de l’altruisme i de la llibertat.  
Els nombrosos concerts benèfics, 
la implicació en accions humanità-
ries i les diverses intervencions a 
les Nacions Unides el van caracte-
ritzar com un home de pau.  Va ei-
xugar tota la seva fortuna, ajudant 
de forma personalitzada, exiliats 
com ell.  Per altra banda, el govern 
franquista va confiscar el seu pa-
trimoni de El Vendrell i ho va per-
dre tot.  La tolerància dels països 
que van guanyar la guerra vers la 
política franquista el feu declinar 
qualsevol tipus d’invitació que vin-
gués de qualsevol d’aquests estats.  
Totes aquestes dades són conegu-
des gràcies a les cartes recupera-
des i al llibre “Converses amb Pau 
Casals” de Josep M. Corredor, edi-
tat l’any 1974. 
En defensa de la pau i la llibertat, 
Pau Casals es va autoimmolar com 
a artista i, tret de comptades oca-
sions, va deixar d’interpretar en 
públic.  Fou proposat dues vega-
des per al Premi Nobel de la Pau 

(els anys 1956 i 1958), i en ambdós 
casos li fou denegat per pressions 
polítiques de l’estat espanyol. Com 
a reparació d’aquesta enorme in-
justícia, l’Organització de les Na-
cions Unides li atorgà la Medalla 
de la Pau l’any 1971, després d’un 
concert que durà dues hores i que 
ell dirigí personalment als 95 anys.  
El Pessebre, oratori escrit per Joan 
Alavedra i musicat per Pau Casals 
l’any 1960, és un missatge de PAU 
que porta el desig del mestre a tots 
els països del món.

això ho deia l’alcalde Ignasi Giménez 
(Casa de la Vila, 170 - març 2007) i 
crec que tenia tota la raó, no és just 
que l’administració gasti diners en 
mitjans de comunicació que no res-
ponen a criteris clars de pluralitat i 
objectivitat, com era el cas del Casa 
de la Vila. 
Pel 2012 s’han pressupostat 400.000€ 
pels mitjans de comunciació públics 
de Castellar (igual que a l’any 2011), 
això vol dir que cada família sub-
vencionem amb uns 50€/any el cost 
d’aquests mitjans. 
Al meu parer uns mitjans que pa-
guem entre tots, haurien de respon-
dre a uns criteris de pluralitat i objec-
tivitat més clars. Com a ciutadà no 
comparteixo l’ús partidista que so-
vint es fa de la ràdio i l’Actual, per tant 
tal com donava a entrendre en Gimé-
nez el 2007, no és lícita que aquesta 
despesa recaigui sobre tots els vila-
tans i vilatanes. 
A més a més en aquests moments hi 
ha treballadors dels mitjans de comu-
nicació local que fa mesos que no co-
bren (també passa en altres depar-
taments i amb proveïdors), aquest 
és un clar indicatiu de la necessitat 
de contenció econòmica que té l’ajun-
tament de Castellar, i això li suposa 
seriosos problemes a l’hora de fer-
se càrrec de serveis bàsics que són 
de competència municipal. Per això 
s’augmenten els preus públics, els im-
postos i les taxes i  se n’inventen de 
noves (com ara la del clavegueram).
Penso que caldria qüestionar-se aque-
lles despeses que ara mateix no són 
prioritàries, com és el cas dels mit-
jans de comunicació públics locals. 
És un debat que no es pot esquivar i 
que cal posar sobre la taula, com ho 
estan fent altres municipis.  
Com és que en una situació social 
tant crítica s’han reduït despeses en 
personal, educació, sanitat, coopera-
ció, ajuts a la ciutadania, serveis soci-
als i la partida dels mitjans de comu-
nicació s’ha mantingut igual?

  Xavier Arderius



ANTONIO CARPIO 
Portaveu municipal del PP: 
“Cada setmana hi ha 
més afiliats al Partit 
Popular de Castellar” 

DANI COMA Músic: “Les 
noies de Macedònia han 
trepitjat molts escena-
ris però fins ara mai ha-
vien viatjat a l’epai”

SOFIA GABARRÓ 
Presidenta del Centre 
Metal·lúrgic: “Hi ha empre-
ses que han sabut buscar 
forats en el mercat exterior”

HAN DIT . . .

a dues setmanes vaig 
rebre la comunicació 
de l’Ajuntament que 
deia que el Ple Munici-

pal havia aprovat designar-me com 
a integrant  del Consell de Cultu-
ra. Això comporta una responsa-
bilitat que no penso pas  defugir i 
una oportunitat que penso aprofi-
tar. Per aquest motiu,  a banda de 
les propostes i altres tasques que 
pugui dur a terme consensuada-
ment amb el  Consell, si puc espe-
ronar els ànims de la gent del poble 
amb la paraula, ho faré. 
Primer de tot  cal definir la parau-
la  “Cultura”. El Diccionari de l’Ins-
titut d’Estudis Catalans (DIEC), se-
gona edició  diu:
Cultura: 1 1 f. [LC] Acció de culti-
var; l’efecte. // 1 2 f. [LC] [PE] Con-
junt de les coneixences literàries, 
històriques, científiques o de qual-
sevol altra mena que hom posse-
eix com a fruit de l’estudi, de les 
lectures, de viatges, d’experiència, 
etc. // 2 1 f. [LC] [AN] [PE] Conjunt 
dels símbols, valors, normes, mo-
dels d’organització, coneixements, 
objectes, etc., que constitueixen la 
tradició, el patrimoni, la forma de 
vida, d’una societat o d’un poble. // 
2 2  [CO] [LC] cultura de massa 
Cultura que, difosa pels mitjans 
de comunicació de massa, pretén 
aconseguir l’acceptació de la major 
part de la societat.

  Carpe diem continuum mobile. || JOAN MuNdeT

Cultura

Del comportament 
de les empreses

Todos saldremos 
ganando

 Joan Creus*  PP de Castellar del Vallès

quest dilluns hem rebut 
la visita institucional 
dels i les responsables 
del Centre Metal·lúrgic, 

un exemple del bon servei a les em-
preses i els/les professionals del 
metall al nostre territori.
La trobada ha servit per trac-
tar punts que marquen l’agenda 
de treball de tots els agents (ad-
ministració, sindicats, patronal..) 
implicats al desenvolupament eco-
nòmic de casa nostra.
El comportament del mercat labo-
ral segueix sent dolent (tot i la tí-
mida reacció de les últimes dades), i 
l’única manera de millorar-ho passa 
per plantejar canvis transcendents 
a la filosofia de les empreses. Aixe-
car el cap i ampliar l’abast dels pro-
ductes i dels serveis que es realitzen 
a les nostres empreses.
Agafant com exemple empreses 
dels nostres Polígons d’Activitat 

sta semana se ha ce-
lebrado, como cada 
año desde 1.979, el 
Día de la Constitu-

ción, pese a que su trascen-
dencia más popular sea que 
con él se inicia una semana 
más o menos de vacaciones, 
en realidad su importancia 
es mucho más profunda. Se 
trata de la Ley de leyes, de la 
que deriva todo nuestro orde-
namiento jurídico y establece 
las bases de nuestra conviven-
cia.  No es que por ello tenga-
mos que lanzar cohetes, pero 
no estaría de más reflexionar 
sobre la cuestión.
Viene esto a cuento porque se 
ha echado en falta la presen-
cia del President de la Gene-
ralitat, el Exc. Sr. Artur Mas, 
en los actos institucionales 
de esta celebración. Que haya 

uns dies d’ EL PUNT AVUI deia: 
“Res no tornarà a ser exactament 
igual que abans”. Afortunadament, 
afegeixo jo. I recomana a la ciutada-
nia que assumeixi la realitat de la si-
tuació. Dic afortunadament perquè 
hi havia una cultura de massa que 
feia creure a una gran majoria  que 
això era “Terra de meravelles”, i en 
realitat estàvem tots com ficats dins 
d’una bombolla de sabó que no ens 
deixava tocar de peus a terra: està-
vem alienats! I creieu-me,  no hi ha 
un mal més gros.

Paf! S’ha petat la bombolla. Ara 
què? Doncs ara mirarem on som, 
que tenim, farem pinya i ens posa-
rem a fer feina de cara a tenir un 
món millor. Aquesta feina també 
passa per aprendre a riure i a ser 
feliç, però sempre tocant de peus a 
terra.  Farem l’exercici de realitat 
que ens demana el President. Però 
primer començarem pel que tenim, 
no pel que ens falta.

* Escriptora.
   Membre del Consell de Cultura

Econòmica i del sector del metall 
(majoritari al mapa industrial de 
la nostra vila), només cal veure 
que les que han treballat per a la 
seva internacionalització, i a qui 
actualment l’exportació els suposa 
més del 50% de la facturació, són 
les més sanejades i vives.
I aquí apareix la Formació: la im-
portància de conèixer, de saber fer, 
de entendre els processos produc-
tius, de tenir professionals experts/
es i amb capacitat per a innovar.
A la Nau de formació del Metall 
del Pla de la Bruguera acabem 
d’arrancar un curs de Formació 
Ocupacional i un Programa de 
Qualificació Professional Inicial, 
tots dos per a potenciar l’ocupa-
bilitat dels i les professionals del 
futur més immediat.
L’època de turbulències acabarà 
passant i les indústries, els agents 
socials, les administracions i, so-
bretot, els treballadors i treballado-
res, caldrà que demostrem on hem 
dedicat els nostres esforços per en-
carar èpoques exigents.

*Tinent d’alcalde
  de Promoció Econòmica i Innovació

La paraula cultura ve 
del llatí i té el signifi-
cat de conreu. Si volem 
collir patates hem de 
preparar la terra...

  Josefina Llauradó*

PLAÇA MAJOR

F

A E

tomado la decisión de radicali-
zar su postura política es asun-
to suyo, pero conviene recordar 
que se trata del presidente de 
todos los catalanes, aunque no 
voten a CiU, por lo que dicha 
ausencia del todo injustificable, 
nos causa un profundo males-
tar porque con ello está hacien-
do daño a toda Cataluña. 
Por cierto, también debiera re-
flexionarse sobre un aspecto 
nada baladí, y que por lo visto 
algunos desconocen,  la propia 
autonomía de Cataluña de la 
que tanto nos enorgullecemos 
fue posible al incluirse esta en 
la Carta Magna, título VIII para 
más señas y es más el cargo que 
ostenta el Sr. Mas deriva direc-
tamente de la aplicación de la 
Constitución, por tanto, aun-
que sólo sea por este pequeño 
detalle bien valdría la pena un 
poco de entusiasmo en esta ce-
lebración pues esta es la reali-
dad aunque algunos se empeci-
nen en buscar explicaciones de 
lo más variopinto.
No se insistirá bastante sobre la 
delicada situación que atraviesa 

España entera en la actualidad, 
por lo que sorprende la actitud 
que está tomando CiU en estos 
últimos días. Cuando se tiene 
una posibilidad real de colabo-
rar estrechamente para salir del 
pozo tanto en Cataluña como en 
el resto de España, parece que 
quien ha ganado las elecciones es 
el Sr. Duran i Lleida, cosa fácil-
mente rebatible, el Partido Popu-
lar tiene la mayoría absoluta, por 
lo que no necesita a nadie para 
gobernar en solitario, cosa que 
no puede decir CiU, pues  requi-
ere apoyo de otros partidos para 
gobernar, por tanto, es hora de 
ponernos todos en nuestro sitio. 
Aunque cueste reconocerlo, en 
Cataluña CiU necesita al PP para 
gobernar, pero en el resto de Es-
paña no sucede así.
Haríamos bien en recordar la foto 
de los recientes campeones de la 
Copa Davis, seis miembros de pro-
cedencias bien diversas tiene este 
equipo, y la unión de todos ellos ha 
conseguido un triunfo muy celebra-
do. Empieza a ser hora de aplicar 
estos ejemplos a nuestra vida polí-
tica; todos saldremos ganando.

La paraula cultura ve del llatí i té el 
significat de conreu. Si volem collir 
patates hem de preparar la terra, 
sembrar, regar… hem de fer unes ac-
cions que queden englobades sota 
el verb conrear; són les que ens per-
metran collir-ne els fruits quan sigui 
l’hora. Si volem un món millor, hem 
de dur a terme accions que ens per-
metin assolir-lo. Aquesta manera de 
fer, aquest conreu d’accions orienta-
des a assolir un món millor, és  una 
de les accepcions  de “Cultura”.
El President Mas, en el titular de fa 
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EL TAULER

CANVI D’HORARI 
OPENSURF 

CURS DE
MONITOR EN
EL LLEURE 

L’Opensurf (espai d’accés lliure 
a Internet) situat a el Mirador
canvia d’horari. A partir d’ara, 
l’horari del servei,
de dilluns a divendres,
és el següent:

De 10 a 13.30 h,
a l’espai sales de
l’antic mercat municipal

De 16.00 a 20.00 h,
al 2n pis d’el Mirador

+ INFO:
Telèfon  937 144 040

+ INFO:
elpunt@castellarvalles.cat

REOBERTURA
DE L’ARXIU
MUNICIPAL 

Reobertura de l’Arxiu Municipal 
L’Arxiu Municipal ha
traslladat les seves
dependències a la nova seu de 
l’Antic Ajuntament
(c. Major, 74).

el servei és obert al públic
els dimarts i dijous, de 9 a 13 h.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

SERVEI DE
SALA D’ESTUDI 

Fins al 25 de febrer
(tancat festius, del 5 al 10 de
desembre i del 23 de desembre 
al 8 de gener)

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

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

+ INFO:
Biblioteca Antoni Tort
Tel. 937 144 735

NOVES TARIFES 
REPARTIMENT
DE BUTÀ 

Dies de repartiment:
dimarts i divendres
a tota la població,
dissabte a les urbanitzacions.

Preus:
Butà 12,50 kg: 15,09 euros
Propà 11 kg: 13,27 euros
Propà 35 kg: 60,30 euros
Carretilla K120: 18,77 euros

Horari d’atenció:
de dilluns a divendres,
de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 h
(fins al 31 de maig).

+ INFO:
Telèfon de comandes, 937 751 887

La Regidoria de Joventut obre 
el proper dia 19 de desembre el 
període d’inscripció per a totes 
aquelles persones que vulguin 
realitzar un curs de monitor en 
el lleure.

La part lectiva es realitzarà els 
dies 21, 22, 28 i 29 de gener,
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25 i 26 de febrer,
3, 4, 10, 11, 17, 18, 24 i 25 de març,
dissabtes i diumenges
de 9 a 14 h a l’espai Jove.

El Mes de la Ciència ha 
superat els 700 participants

El Mes de la Ciència, que s’ha por-
tat a terme durant tot el mes de no-
vembre a El Mirador, s’ha tancat 
amb la participació de més de 700 
persones a les diferents activitats 
que s’han organitzat. La més multi-
tudinària va ser la representació de 
l’espectacle ‘La física de la quími-
ca’, que va portar a terme el 15 de 
novembre el professor, divulgador 
de la ciència i formador de forma-
dors Adolf Cortel. Les quatre ses-
sions programades van aplegar un 
total de 350 persones.

D’altra banda, els tres tallers 
emmarcats en la programació van 
atraure l’atenció d’unes 200 perso-
nes. El més multitudinari, amb 90 
participants, va ser el que va realit-
zar La Mandarina de Newton el 3 
de novembre, que portava per títol 
“Cuinant Ciència”. Un nombre sem-
blant de participants, 80 en aquest 
cas, van assistir a “Reacciona!”, el 

  Redacció

segon dels tallers que va dur a terme 
La Mandarina de Newton. 

Finalment, 25 persones, el 
màxim de participants previstos, 
van elaborar perfums al taller que 
van conduir els professors de quí-
mica Marta Segura i Josep Maria 
Valls. També cal destacar que una 
vintena de persones, entre infants i 

adults, van prendre part de la gim-
cana vallesana que es va programar 
dissabte passat, 26 de novembre. 
Repartits en grups, els participants 
van recórrer diferents indrets de 
Castellar per realitzar cinc pro-
ves científiques. La regidora d’El 
Mirador, Anna Màrmol, ha expli-
cat que “l’experiència va resultar 

molt interessant i divertida, fins 
al punt que, segons es va sugge-
rir durant la jornada, estem estu-
diant la possible programació de 
més activitats en família”.

Un centenar de persones, la 
majoria joves dels instituts de la 
vila, van acostar-se dijous 1 de de-
sembre a la Sala d’Actes d’El Mi-

rador per conversar amb el quí-
mic i periodista científic Xavier 
Duran, productor del programa 
“Espai Terra” de TV3 sobre ‘La 
influència de les molècules en les 
nostres vides’. L’activitat s’emmar-
cava també dins el cicle de xerra-
des-col·loqui “Converses per enten-
dre el món actual”, organitzat per 
l’Institut Castellar, i va ser l’última 
de les propostes del programa d’ac-
tes del Mes de la Ciència, que s’ha 
celebrat durant el novembre a El 
Mirador. 

A banda d’aquest últim acte, 
dilluns 29 de novembre es va por-
tar a terme el lliurament de pre-
mis del concurs de fotografies “La 
Química Quotidiana”. Els premis 
van recaure, respectivament, en 
Manel Barragan, amb la imatge 
“Coent l’ou de dragó”, Laia Barra-
gan, amb “Orgànic vs inorgànic”, 
i Gemma Cabau, amb “La flor del 
Barça”. Els tres premis, valorats en 
300, 60, i 60 euros, es podran gas-
tar en material de la botiga Foto-
prix de Castellar. A més de les ac-
tivitats puntuals i de l’exposició de 
la quinzena de fotografies que op-
taven als premis del concurs, El Mi-
rador ha acollit durant tot el mes 
l’exposició “Entre Molècules”. Es 
calcula que més de 200 persones 
han visitat aquesta mostra. “Da-
vant la bona acollida que han tin-
gut totes les activitats, estem ja 
treballant en noves propostes te-
màtiques de cara a l’any 2012”, ha 
apuntat Mármol. 

 Guanyadores del concurs de fotografies ‘La química quotidiana’ i responsables municipals. || J. gRAeLLs

La darrera activitat, la conferència del periodista científic Xavier Duran va comptar amb 100 assistents
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 Jordi Vilamajó, autor d’un hat-trick dissabte, celebra un dels gols davant el desconcert de la banqueta rival. || J. gRAeLLs

El juvenil A de la Unió 
manté el pols

el duel directe de la zona alta de 
Primera divisió juvenil es va de-
cidir a favor de la unió esportiva 
Castellar. els locals s’enfrontaven 

al sant Celoni, segon classificat, a 
qui van guanyar per 2 a 0 al Pepín 
Valls, de manera que aquests dos 
equips empaten a punts a la classi-
ficació al segon i tercer lloc. el Cas-
tellar jugarà la propera jornada al 
camp del penúltim, l’Argentona.

González venç el català 
júnior de taekwondo

el passat 20 de novembre es va 
celebrar el Campionat de Cata-
lunya júnior, on Kenneth gon-
zález va aconseguir la medalla 

d’or guanyant tots els seus com-
bats amb total superioritat: 5 a 0, 
20 a 10 i 17 a 3. La victòria al tro-
feu català permet al castellarenc 
tornar a participar al Campionat 
d’espanya, on ja va ser campió 
l’any passat.

Cada any el futbol sala deixa 
dates per recordar. I ara encara 
més, amb tres clubs de Castellar 
del Vallès en competició. El pas-
sat dissabte 3 de desembre dos 
equips de l’Athlètic 04 i el Futbol 
Sala Castellar s’enfrontaven per 
primera vegada en competició ofi-
cial des de 2004, quan es va crear 
l’Athlètic. L’honor anava a càrrec 
dels dos filials sènior. Els groc-i-
negres van imposar-se amb total 
autoritat per un clar 5 a 1.

L’Athlètic, que actuava com 
a local, va encarrilar aviat el par-
tit amb gols d’Òscar Pérez, Jordi 
Vilamajó i Yannick Godoy. “Érem 
els locals, però tots dos equips 
juguem al mateix pavelló. Vam 
sortir forts i ens va anar bé aga-
far distància al descans. Tení-
em pocs canvis i un d’ells no 
havia entrenat durant la set-
mana, o sigui que vam poder 
dedicar-nos a controlar el par-
tit durant la segona part”, co-

L’Athlètic 
s’emporta 
el derbi

menta Domingo Romero, tècnic 
de l’Athlètic 04.

Els groc-i-negres han tin-
gut problemes amb les baixes en 
aquest inici de lliga i també han 
hagut de cedir jugadors a l’equip de 
Preferent. “Encara no hem pogut 
coincidir els onze jugadors. Ara 
comencem a recuperar jugadors 
lesionats com l’Alberto i espero 
que acabarem la temporada més 
amunt”, diu Romero.

Després del descans l’Athlè-
tic va acabar de rematar el partit. 
Dos gols més de Vilamajó -autor 
d’un hat-trick- van arrodonir el 
resultat i el Futbol Sala Caste-
llar B només va poder reduir di-
ferències amb una diana de Joel 
Cabrera. “No crec que el resul-
tat sigui injust, però potser sí 
una mica excessiu. Ells tenen 
un equip més físic i van estar 
més intensos durant el partit”, 
opina Manolo Montes, entrena-
dor del FSC B.

Els dos equips van afrontar 
aquest primer derbi entre clubs de 
manera especial. També es notava 

Els groc-i-negres derroten el Futbol Sala 
Castellar B (5-1) en el primer duel de la història 
entre equips d’aquests dos clubs de Castellar

  Jordi Mas

Amb la victòria de dissabte, 
l’Athlètic 04 b és el millor equip 
castellarenc de la classificació 
amb sis punts però amb un terç de 
temporada completada la situació 
dels tres equips de Castellar a 
segona Catalana no és per tirar 
coets. després de dues victòries 
seguides a casa, els groc-i-negres 
són onzens, quarts per la cua, amb 

sis punts -i un partit menys-. el 
triomf de dissabte els ha permès 
superar el Futbol sala Castellar b, 
que no guanya des de la segona 
jornada de lliga contra el Club 
Natació Caldes. L’equip de Manolo 
Montes és antepenúltim de segona 
Catalana amb cinc punts. Qui 
encara no ha guanyat és l’Atlètic 
Almendra, que ocupa l’últim lloc 
de la classificació amb dos punts, 
un d’ells aconseguit en un empat 
contra el Fs Castellar (2-2). A 
falta de confirmació definitiva de 
la Federació Catalana de Futbol, 
aquest any baixaran dos o tres 
equips a Tercera Catalana, l’última 
categoria del futbol sala català.

Els 3 castellarencs, 
als últims quatre 
llocs de la taula

SEGONA CATALANA
a les graderies del pavelló Joaquim 
Blume, amb més de cent perso-
nes presenciant el partit. “Està-
vem una mica més motivats que 
de costum, a més era important 
treure un bon resultat contra un 
equip de la zona baixa”, comen-
ta Romero. Amb aquesta victòria 
l’Athlètic 04 supera el Futbol Sala 
Castellar a la classificació de Se-
gona Catalana.

derrota de l’almendra || L’Atlètic 
Almendra va encaixar la sisena 
derrota de la temporada després 
de caure (4-2) a la pista del Mont-
cada, un equip de la zona baixa de 
la classificació. Els castellarencs 
són últims. 
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FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

La Unió Esportiva Castellar se-
gueix encallada fora de casa. 
Aquest diumenge va encaixar una 
nova derrota a domicili al camp del 
Canovelles, equip que va arrodonir 
la seva festa de presentació amb 
una victòria ajustada (1-0). L’únic 
gol que va pujar al marcador va ser 
de penal, molt protestat pels juga-
dors castellarencs.

El Castellar va tenir ocasi-
ons per avançar-se i va arribar a 
enviar una pilota al pal, però a la 
mitja hora de joc l’àrbitre va xiular 
penal a l’àrea visitant. “L’àrbitre 
ha picat, era una piscina clara. 
El penal no ha existit”, opinava 
el tècnic Quico Díaz. El gol local 
va fer canviar la tònica del partit. 
El Canovelles va arraconar-se a la 
seva zona i a mida que anaven pas-
sant els minuts Díaz ha tret més 
pólvora a dalt. El Castellar va aca-
bar el partit amb cinc davanters 
però el gol es va continuar resis-
tint. Ni Juanito, en ratxa en els úl-

Derrota mínima a 
Canovelles (1-0)

 Els castellarencs a casa en un partit d’aquesta temporada. || JOseP gRAeLLs

L’equip de Quico Díaz torna a deixar-se els punts lluny del Pepín Valls a 
causa d’un penal molt protestat pels jugadors castellarencs

  Jordi Mas

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

La primera victòria fora de casa 
costarà. El CB Castellar encai-
xa pallissa rere pallissa. El cap 
de setmana passada va tornar 
a Igualada la derrota més gran 
a domicili de la temporada. Tal 
com ja havia fet a la pista del Vic, 
dissabte a Mataró va caure de 33 
punts (97-64).

De nou, no va sortir res de 
res. El Castellar no va estar bé 
ni dins ni fora del perímetre. El 

Pànic a domicili

 El triomf fora de casa es segueix resistint. || JOseP gRAeLLs

El CB Castellar encara una nova pallissa, de 33 
punts, i encara no ha guanyat fora de casa

  J.M.
Platges de Mataró va aprofitar-se 
de la debilitat defensiva visitant 
per sumar uns alts percentatges 
anotadors. El segon quart va ser 
nefast per al Castellar, amb un par-
cial de 30 a 12, i els locals van mar-
xar en el marcador.

Després de 12 jornades dispu-
tades, a només tres d’arribar a la 
meitat de temporada, el Castellar 
ocupa zona de fases de permanèn-
cia a Copa Catalunya. És només a 
una victòria de sortir-ne. Abans 
d’agafar vacances rebran el Mas-
nou al Puigverd. 

tims partits, hauria pogut definir 
una jugada clara en el temps de 
descompte. “Aquest any ens està 
costant molt guanyar a domici-
li, la categoria és més complica-
da i tenim moltes baixes. Aques-
ta vegada hem hagut de convocar 

tres juvenils”, comenta l’entrena-
dor Quico Díaz.

La UE Castellar baixa dues 
posicions i ara és onzè. Aquest 
proper cap de setmana descansen 
i el següent rebran el Sabadell B 
a casa. 

HOQUEI PATINS  |  SEGONA CATALANA

Cuers de Segona Catalana

 El primer empat a domicili no ha evitat l’últim lloc. || JOseP gRAeLLs

El primer empat fora de casa no ha 
portat una millor situació de l’Ho-
quei Club Castellar a la classifica-
ció. Els castellarencs van igualar a 
quatre gols el cap de setmana pas-

  J.M.
sada a la pista del Sant Ramon, 
però la victòria d’altres equips 
-com l’Olesa- ha fet baixar-los a 
l’últim lloc de la classificació.

Després d’onze jornades de 
lliga, el Castellar té set punts a 
Segona Catalana i és un dels pocs 
equips de la zona baixa que ha 

jugat tots els partits. La majoria 
tenen un partit pendent, o sigui 
que tenen possibilitats de sumar 
i escalar posicions. El dolent inici 
del Castellar a la lliga es tradueix 
sobretot a casa, on encara no han 
estat capaços de sumar ni un sol 
punt. 
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MOTOR  |  SIN FRONTERAS CHALLENGE

La cinquena edició de la Sin Fron-
teras Challenge acabarà aquest 
mateix divendres amb la participa-
ció de dos castellarencs, que com-
parteixen equip. Es tracta de Josep 
Surroca i Carina Figueras, que hi 
prenen part per segona vegada. És 
una prova d’orientació que comen-
ça a Almeria i es disputa majorità-
riament al Marroc.

La competició dura cinc dies 
i es fan sis etapes. Transcorre per 
paisatges molt diferents on més 
de 70 participants han de demos-
trar la seva habilitat al volant i el 
seu sentit de l’orientació. El millor 
no és qui arriba més ràpid a meta, 
sinó qui és capaç, durant l’etapa, 
de trobar el màxim nombre de se-
nyals que els participants han de 
buscar.

Surroca i Figueras van mar-
xar divendres passat cap a Al-
meria. El cap de setmana estava 
reservat a les verificacions tèc-
niques dels vehicles i la primera 
etapa no era fins dilluns, quan els 
participants marxaven d’Almeria 
per acabar la primera part de la 
prova a Rekkam, ja al Marroc. Les 
següents etapes han transcorre-
gut en territori marroquí. Avui di-
vendres, últim dia de la Sin Fron-

Surroca i Figueras, 
sense fronteres

  Josep Surroca, amb el vehicle que utilitzaran a la competició. || L’ACTuAL

L’Athlètic 04 va guanyar per 8 a 2 al Cerdanyola, la victòria més àm-
plia de la temporada. Els castellarencs, ja amb la majoria de jugadors 
disponibles i sense baixes significatives, van retrobar-se amb els gols. 
Ara mateix l’equip de Ferran Marta ocupa el cinquè lloc de Preferent 
i és el segon equip menys golejat de la lliga. 

JOseP gRAeLLs

L’Athlètic 04 goleja i ja és cinquè

FUTBOL SALA  |  PREFERENT CATALANA

teras Challenge, hi ha una etapa 
extra per acabar de comprovar la 
resistència dels pilots. La cinque-
na etapa es disputa entre Erfoud 
i Midelt i la sisena entre Erfoud i 
Er Rachidia.

La Sin Fronteras Challenge acaba aquest divendres a la nit al Marroc. Dos 
castellarencs, Josep Surroca i Carina Figueras, han pres part a la competició

  Redacció

A la pàgina web, www.trofe-
osinfronteras.com, es pot consul-
tar tota la informació relacionada 
amb la prova i té com a foto prin-
cipal una instantània del vehicle 
de Surroca i Figueras. 

Segueix la ratxa del CB Castellar B

Ja són deu les victòries seguides 
del filial del CB Castellar. Els 
castellarencs van vèncer per 66 
a 92 a la pista del Bàsquet Mo-

lins i continuen liderant la classi-
ficació del seu grup, ara amb una 
victòria sobre el Sant Jordi que, 
però, té un partit menys. 

BÀSQUET  |  FASE PRÈVIA

La Penya Blanc-i-Blava farà quinto

La Penya Blanc-i-Blava de Cas-
tellar del Vallès organitzarà tres 
sessions de quinto per a aques-
tes festes. Les partides comen-

caran a partir de les vuit del ves-
pre els dies 26 de desembre i 1 i 6 
de gener al local de l’entitat al car-
rer Major. 

PENYA BLANC-I-BLAVA  |  QUINTO NADAL
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sabadellenca - Parets 1 - 2
Puigreig - Tona 0 - 3
OAR Vic - Taradell 2 - 2
sabadell - Palau 4 - 2
sabadell Nord - Torelló 3 - 1
Canovelles - UE Castellar 1 - 0
Vilanova - sant Quirze 1 - 3
Marganell - gironella 1 - 3
granollers - sallent 2 - 1

SEGONA CATALANA · grup IV Jornada 13

gironella
sant Quirze
Canovelles
sabadellenca
Taradell
Tona
granollers
sallent
sabadell Nord
sabadell b
UE Castellar
OAR Vic
Parets
Marganell
Palau solità 
st. Vicenç Torelló
Puigreig 
Vilanova

29
26
25
24
24
22
22
21
19
17
16
15
15
13
10

9
7
6

13
13
13
13
13
13
13
12
13
13
13
12
13
13
12
13
12
13

9
8
7
7
7
6
6
7
6
4
4
4
4
4
3
2
1
1

2
2
4
3
3
4
4
0
1
5
4
3
3
1
1
3
4
3

2
3

23
3
3
3
3
5
6
4
5
5
6
8
8
8
7
9

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

salt - Vic 62 - 60
Argentona - sant Adrià 68 - 69
Aqua - blanes 64 - 69
sant Cugat - sant Josep 73 - 74
Minguella - Quart 72 - 61
santa Coloma - Figueres 78 - 88
el Masnou - Montgat 70 - 84
Mataró - CB Castellar 97 - 64

COPA CATALUNYA · grup I Jornada 12

sant Josep
santa Coloma
Platges Mataró
Montgat
Aqua
salt
sant Cugat
universitat Vic
Quart
Figueres
sant Adrià
CB Castellar 
el Masnou
Argentona
Minguella 
blanes

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

10
9
8
7
7
7
7
6
6
6
5
5
4
3
3
3

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

2
3
4
5
5
5
5
6
6
6
7
7
8
9
9
9

BÀSQUET
SÈNIOR B · grup 3

Molins - Cb Castellar  66 - 92

SOTS21 · Preferent, grup 1

sant Just - Cb Castellar  89 - 68

JÚNIOR MASCULÍ · Interterritorial, grup 4

Molins - Cb Castellar  77 - 63

JÚNIOR FEMENÍ · Nivell A, grup 1

Cb Castellar  descansa

CADET MASCULÍ · Nivell C, grup 15

Cb Castellar - Viladecavalles 53 - 59

CADET FEMENÍ · Nivell b, grup 4

barberà - Cb Castellar  63 - 54

INFANTIL MASCULÍ · Nivell b, grup 11

Cb Castellar - CA sabadell 51 - 45

PREINFANTIL MASC. · Nivell A, grup 1

CN Terrassa - Cb Castellar  66 - 51

PREINFANTIL FEMENÍ · Nivell C, grup 5

barberà - Cb Castellar  57 - 26

MINI A MASCULÍ · Nivell b, grup 8

Cb Castellar - barberà 58 - 103

MINI B MASCULÍ · Nivell C, grup 16

Cb Castellar - CA sabadell 32 - 72

PREMINI MASCULÍ A · Nivell C, grup 10

CA sabadell - Cb Castellar  47 - 40

PREMINI MASCULÍ B · Nivell d, grup 5

Cb Castellar - sant Andreu 44 - 51

FUTBOL

VETERANS

ue Castellar - Parets ensanche  3 - 2

SÈNIOR B · Tercera Catalana

ue Castellar - santa Maria Montcada 0 - 1

JUVENIL A · Primera divisió, grup 7

ue Castellar - sant Celoni 2 - 0

JUVENIL B · segona divisió, grup 22

Ripollet - ue Castellar  1 - 2

CADET A · segona divisió, grup 27

Olímpic La garriga - ue Castellar  2 - 1

INFANTIL A · segona divisió, grup 3

ue Castellar - Jabac Terrassa 6 - 0

FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ · grup 2

ue Castellar - santpedor 1 - 5

ALEVÍ A · Tercera divisió, grup 32

ue Castellar - Tibidabo 6 - 3

ALEVÍ B · Quarta divisió, grup 34

Pueblo Nuevo 2002 - ue Castellar  3 - 4

ALEVÍ C · Quarta divisió, grup 28

sabadellenca - ue Castellar 2 - 3

ALEVÍ D · Quarta divisió, grup 32

ue Castellar - Pueblo Nuevo 2002 3 - 1

ALEVÍ E · Quarta divisió, grup 33

Andalusia - ue Castellar  7 - 3

BENJAMÍ A · segona divisió, grup 9

La Romànica - ue Castellar  1 - 3

BENJAMÍ B · Tercera divisió, grup 28

ue Castellar - sabadell 3 - 6

BENJAMÍ C · Tercera divisió, grup 27

ue Castellar - Cercle sabadellès 4 - 1

BENJAMÍ D · Tercera divisió, grup 32

Andalusia - ue Castellar  5 - 2

BENJAMÍ E · Tercera divisió, grup 31

ue Castellar - Castellbisbal 0 - 3

PREBENJAMÍ A · grup 20

sant Cugat - ue Castellar 6 - 0

PREBENJAMÍ B · grup 21

ue Castellar - Can Rull 4 - 3

PREBENJAMÍ C · grup 22

ue Castellar - Marina 0 - 3

PREBENJAMÍ D · grup 18

Olímpic La garriga - ue Castellar  4 - 2

FUTBOL SALA

Castellnou - CN sabadell 6 - 3
La sínia - Pradenc pendent
Arrahona - Can serra suspès
Collbató - Aiguafreda 5 - 7
Athlètic 04 - Cerdanyola 8 - 2
Can Parellada - Centelles 7 - 4
Castellbell - La sardana 6 - 9
balsareny - Navàs 8 - 3

PREFERENT CATALANA, g.2 · Jornada 10

balsareny
La sardana
Can serra
La sínia
Athlètic 04 A
grup Arrahona
Centelles
CN sabadell
Collbató
Castellnou
Can Parellada
Aiguafreda
Pradenc 
Cerdanyola
Navàs 
Castellbell

26
21
19
16
16
16
16
12
12
12
12
10

9
9
9
7

10
10

9
9
9
9

10
10
10
10

9
10

9
10
10

8

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · grup b Jornada 11

Prat - Noia 
Sant Ramon - HC Castellar 4 - 4
Olesa - Ripollet 5 - 4
Palau - Molins Rei 5 - 6
Perpetuenc - Vilafranca 6 - 10
Piera - Congrés 4 - 1
Cornellà - sitges 4 - 6

Vilafranca
Noia Freixenet
Congrés
Piera
sant Ramon
sitges
Ripollet
Prat
Molins de Rei
Cornellà 
Palau
Olesa
Perpetuenc 
La salle bonanova
HC Castellar

28
27
25
24
18
15
15
13
11
9
9
9
9
7
7

11
9

10
10
11
10
10

9
10
10
10
10
11
10
11

9
9
8
8
5
5
4
3
3
2
3
3
2
2
2

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FEMENÍ · Lliga sub16
HC Castellar  descansa
JÚNIOR · grup 18
HC Castellar  descansa
JUVENIL · grup 18
HC Castellar  descansa
INFANTIL A · grup 18
HC Castellar  descansa
INFANTIL B · grup 18
HC Castellar  descansa
ALEVÍ A · grup 18
HC Castellar  descansa
ALEVÍ B · grup 20
HC Castellar  descansa
BENJAMÍ A · grup 11
La garriga - HC Castellar  2 - 16
BENJAMÍ B · grup 12
Caldes - HC Castellar  10 - 1
PREBENJAMÍ A · grup 12
La garriga - HC Castellar  1 - 2
PREBENJAMÍ B · grup 17
sant Cugat - HC Castellar  3 - 0
PREBENJAMÍ C · grup 14
sentmenat - HC Castellar  3 - 0
PREBENJAMÍ D · grup 13
HC Castellar - bigues i Riells 0 - 3
INICIACIÓ A
HC Castellar - Igualada 3 - 0
INICIACIÓ B
HC Castellar descansa

ESCACS

CLASSIFICACIÓ FINAL
1 guillem Rocabert 7,5
2 Josep Maria Calaf 7,5
3 enric barba 5,5
4 Pere sanahuja 5,5
5 Xavi Torrents 5
6 sladjan Iveljic 5
7 Adrià Torras 5
8 santi bertrán 5
9 Josep Carbonés 5

guardiolenca - sta. Perpètua 5 - 6
Arrahona - sant Cugat 4 - 2
bigues - Olímpic La Floresta 2 - 2
Baganes - FS Castellar suspès
Toyota - Quatre Camins 11 - 1
Casserres - granollers 4 - 0
Cardedeu - Les Fonts 5 - 1

PRIMERA CATALANA, g.3 · Jornada 8

Cardedeu
Floresta
FS Castellar A
bigues
sta. Perpètua
Les Fonts
Quatre Camins
Casserres
Arrahona
baganes
Toyota 
sant Cugat
guardiolenca
granollers 

20
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15
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9
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7
6
4

8
8
7
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8

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

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

0
1
2
3
3
4
4
3
4
4
4
5
6
6

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Montcada - Almendra 4 - 2
grups Arrahona - R. Llorens 1 - 1
Athlètic 04 B - FSC B 5 - 1
Nou barris - berga suspès
ullastrell - CN Caldes 4 - 2
Floresta - Martorelles 3 - 0
sant Joan - Futsal sas 6 - 3

SEGONA CATALANA, grup 4 · Jornada 8

sant Joan
Futsal sas
ullastrell
Arrahona
Nou barris
berga
Pb R. Llorens
Martorelles
Montcada
Floresta
Athlètic 04 B
FS Castellar B
CN Caldes
Almendra A

21
17
16
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12
12
12
12
11
7
6
5
3
2

8
8
8
8
7
7
8
8
8
7
7
8
8
8

7
5
5
4
3
4
3
4
3
2
2
1
0
0

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

JUVENIL · Tercera divisió, grup 2

Almendra - escola Pia 4 - 3

FEMENÍ · divisió d’Honor juvenil-cadet

Arenys de Munt - Fs Castellar  6 - 0

CADET A · segona divisió, grup 5

Palau - Fs Castellar  9 - 0

CADET B · Lliga escolar

Fs Castellar - Arrahona 1 - 3

INFANTIL A · segona divisió, grup 3

Fs Castellar - J.M.J. 1 - 5

INFANTIL B · Lliga escolar

Fs Castellar  descansa

ALEVÍ A · Primera divisió, grup 2

Mollet - Fs Castellar  5 - 6

ALEVÍ B · Lliga escolar

gaudí - Fs Castellar  6 - 3

BENJAMÍ A · Primera divisió, grup 5

Fs Castellar - Palau 8 - 3

BENJAMÍ B · Lliga escolar

Roureda - Fs Castellar  2 - 8

Sis jornades sense 
guanyar de la UE B

Amb la derrota de diumenge con-
tra el santa Maria de Montcada (0-
1), el segon equip ja porta sis jor-

nades sense guanyar i s’acosta 
perillosament a la zona de des-
cens. després d’haver-se dis-
putat 13 jornades de lliga, els 
castellarencs tenen 14 punts i 
es troben a dos de la zona de 
descens directe.

JOseP gRAeLLs

LLIGA SOCIAL D’ESCACS · Jornada 8 Segon lloc del pilot 
Ian Morillo

Ian Morillo Alvarez  va quedar en se-
gona posició a la carrera de la Copa 
de la generalitat Catalana que es va 
disputar a sant Andreu de la barca 

el passat diumenge dia 27 de 
novembre. el jove pilot castella-
renc, de només set anys, i que 
pertany al Riders Club egaren-
se de Terrassa, aconsegueix 
així una nova medalla en la seva 
curta però prometedora carrera 
a dalt de la bicicleta.

CedIdA
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ENTITATS

Associació de Veïns El RacóGrup Il·lusió

Tot i l’augment de participació res-
pecte el pessebre interpretat l’any 
2010, alguns dels papers encara no 
han pogut ser assignats. Volunta-
ris i aspirants a esdevenir caganer, 
sereu atesos a l’oficina del Pessebre 
Vivent (edifici antigues escoles de 
Sant Feliu del Racó), els diumenges 
de desembre de 10 a 13 h (excepte 
el dia 25).

El pessebre els farà els dies 26 de 
desembre, i 1 i 7 de gener.

Totes aquelles famílies que
desitgin que el Reis Mags d’Orient 
visitin en persona el seu domicili
la Nit de Reis, poden contactar al
telèfon 937 146 744.

PESSEBRE VIVENTELS REIS MAGS
A CASA!

+ INFO:
AVV El Racó
(ctra. Castellar, 15, Antigues Escoles)

+ INFO:
Tel. 937 146 744

Dia: dimecres 14 de desembre
Hora: 19 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador 

La xerrada, organitzada per l’Asso-
ciació Catalana d’Afectats de Fibro-
miàlgia - SFC - SQM de Castellar, 
porta per títol “Fibromiàlgia, estat 
actual del diagnòstic i tractament”, 
i anirà a càrrec de la Dra. de Famí-
lia Rosa Vallès, i del Dr. en Reuma-
tologia Carlos Galisteo.

XERRADA SOBRE
FIBROMIÀLGIA

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Comerç CastellarAssociació Catalana 
de Fibromiàlgia

El passat dilluns 28 de novembre es 
va dur a terme el segon sorteig de 
la Promoció Tardor-hivern.
Podeu consultar la relació de
guanyadors/es per a cadascun
dels comerços al web
www.comerccastellar.cat

2n SORTEIG PROMOCIÓ 
TARDOR HIVERN

+ INFO:
www.comerccastellar.cat

Aires Rocieros Castellarencs

Dissabte 10 de desembre - 17 h
Sala Blava de l’Espai Tolrà 
Entrada gratuïta

Amb la participació de 10 Coros.

Es demana als assistents que
col·laborin aportant aliments que no 
caduquin.

Es repartiran entre les persones més 
necessitades de la vila.

3a TROBADA
BENÈFICA DE
COROS ROCIEROS

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
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46a Pujada del Pessebre a 
la Castellassa de Can Torras

el Centre excursionista de Cas-
tellar organitza, per aquest diu-
menge dia 11, la 46a pujada del 
Pessebre a la Castellassa de Can 

Torras. Com ja és tradició, un 
grup de persones s’encarregaran 
de transportar el pessebre, men-
tre que un cop allí, els escaladors 
faran l’ascensió a la Castellassa. 
Al peu de la roca, els assistents 
cantaran nadales.

Tertúlia poètica al voltant de 
Josep Maria de Sagarra

dilluns dia 12, a partir de les 21 
h, el Local social de la Penya 
solera acull una nova sessió de 
‘en to poètic’, la tertúlia poètica 

que, en aquesta ocasió, girarà al 
voltant del poema de Josep Maria 
de sagarra, ‘Poema de Nadal’. 
una bona ocasió per a posar fil a 
l’agulla a l’aspecte poètic que el 
Nadal també ens transmet a tra-
vés de la seva poesia.

Aquest diumenge, a les 12 h, Ma-
cedònia presenta Els nens dels al-
tres (Discmedi Blau, 2011), un con-
cert on presenten el seu últim 
CD, que versiona cançons d’al-
tres grups en les quals els prota-
gonistes són els nens. Les fruites 
actuals de Macedònia interpreta-
ran els temes dels diversos grups 
de música catalans i internacio-
nals, alhora que es presentaran 
les noves components de la for-
mació, que ja s’han donat a conèi-
xer al web del grup www.totma-
cedonia.cat.

El concert de Macedònia tin-
drà lloc a l’Auditori municipal “i 
comptarà amb versions de can-
çons com ‘Bestiabou’, d’Erm, 
passant per ‘Pol Petit’ de N’gai 
N’gai fins a ‘Petit’ de La carrau”, 
diu el líder del grup, el composi-
tor  i músic Dani Coma.  La banda 
toca ara com mai havia tocat, 
aprofitant les melodies d’altres 
artistes per al seu últim disc.

Es tracta d’una proposta 
original en què el grup Macedò-
nia agafa profunditat i es des-
marca una mica de l’estil habitu-
al. Un treball que va acompanyat 
d’un DVD en el qual les cinc 
noies actuals repassen el seu 
pas per Macedònia ara que ar-
riba el nou relleu de les fruites 
amb cinc noies noves. 

  Marina Antúnez

Macedònia amb nous gustos
El grup actua 
aquest diumenge a 
l’Auditori municipal

el videoclip del disc || Aquest 
últim treball de les noies també 
inclou un videoclip de Coses de 
nens, una adaptació d’una cançó 
dels Amics de les Arts inclosa a 
l’àlbum Els nens dels altres. 

El treball audiovisual és una 
producció de Santapau Mecia, AV 
Video Produccions Videogràfi-
ques i Stromboli Media Films. 
Té una durada de 3:05 minuts i 
ha estat dirigit per Germán Gar-
cía, produït per Alfred Santapau 
i amb direcció artística de Vanilla 
Cookies i Germán García. 

En aquest tema, Coses de 
nens,  les Macedònia viatgen en 
una nau espacial travessant siste-

mes solars i planetes. Per això, el 
primer en què es va pensar per al 
videoclip va ser en elaborar unes 
imatges que fossin poderoses per 
a descriure la cançó. 

L’argument l’explica l’Èlia, vo-
calista del tema, que és la capita-
na. La resta de noies fan diferents 
feines a l’interior de la nau: càlcul 
de ruta, arxius, comunicacions. Es 
preparen per agafar la velocitat de 
la llum. Salten a l’hiperespai en un 
viatge al·lucinant de paisatges psi-
codèlics. “Les noies de Macedò-
nia han trepitjat molts escenaris 
però fins ara, mai havien viatjat a 
l’espai”, explica Dani Coma, líder 
de la formació.   Les Macedònia que pleguen, en l’actuació del centenari de la Unió. || ARXIu

Les noves fruites

MACEDÒNIA

Paula Noguer. Vilobí d’Onyar
12 anys

Sara Roy. Manresa
14 anys

Maria Farrés. Igualada
13 anys

Irene Carreras. Anglès
13 anys

Carlota Busquets. barcelona
12 anys
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Els salvadors de l’existència, la 
proposta teatral de l’Associa-
ció de Veïns El Racó, torna a la 
nostra vila en motiu de la Ma-
rató de TV3. En aquesta oca-
sió, els fons que es recaptin, 
serviran per fer una donació 
solidària per a la recerca bio-
mèdica en regeneració i trans-
plantament d’òrgans i teixits.

La proposta és, segons els 
protagonistes, “una obra on la 
gent es mor de riure” . Amb 
humor, els veïns i veïnes ofe-
reixen un acte lúdic i solidari 
que tindrà lloc els dies 17 i 18 
de desembre, a les 18 h i a les 
12 h respectivament. L’entrada 
és de 5 euros i es pot adquirir 
anticipada al Centre Feliuenc, 
al Racó Esports, a la Botiga 
Stop i a la papereria Imprem-
ta Vallès. 

Projeccions audiovisuals 
sobre el Romànic proper

Dilluns dia 12, a les 18.30 h, l’Aula d’Extensió 
Universitària i l’Arxiu d’Història de Castellar 
han previst la presentació de dos treballs au-
diovisuals realitzats pels castellarencs Antoni 
Mora i Joan Vives sobre el Romànic a Caste-
llar. Les projeccions tindran lloc a la Sala d’Ac-
tes de l’Auditori i mostraran imatges històriques 
i actuals de l’Ermita de les Arenes i de Castellar 
Vell, dos indrets castellarencs que conserven res-
tes romàniques. || M.A.

  Marina Antúnez

El Racó amb la Marató

AULA i ARXIU  |  PROJECCIONS DEL ROMÀNIC

L’Associació de Veïns de Sant Feliu 
ha previst diverses escenificcions 
del Pessebre Vivent d’aquest 2011. 
La primera actuació d’escenes 
tindrà lloc el 26 de desembre. 

També n’hi haurà els dies 1 i 7 
de gener. Enguany, s’amplien 
els metres de recorregut i 
s’incorpora, com a novetat, entre 
altres escenes, la possibilitat 
d’interactuar amb els comerciants 
artesans compran articles que 
posaran a la venda per a l’ocasió, 
com els embotits curats, mel de 
San Feliu del Racó, ous ecològics, 
formatges, peces de roba i vins. 

La Biblioteca ha programat, per 
dissabte dia 10, de 10h a 13 hores, 
la projecció d’un documental titu-
lat ‘Derechos Humanos en la his-
toria’. Isaac Payá Martínez i José 
Ignacio Caubilla han fet el guió i 
documentació d’aquest treball, 
d’una durada de 15 minuts i pro-
duït per Áncora Audiovisual.

El DVD explica com, a par-
tir dels teribles fets del nazisme i 
dels milions de persones mortes 
durant la Segona Guerra Mundi-

Una llança en favor dels drets humans

BIBLIOTECA  |  PROJECCIONS DELS DRETS HUMANS

La compayia Més Tumàcat va oferir, diumenge dia 4, l’espectacle ‘Plane-
ta Tumàcat’, una proposta de titelles gegants i de pallassos que va fer les 
delícies de petits i grans. L’obra es desenvolupa en una fruiteria, lloc des 
del qual els protagonistes iniciaran un gran viatge. Amb aquest acte, La 
Xarxa de Castellar clou la temporada d’espectacles del 2011. || M.A.

Cia. +Tumàcat, divertida i educativa

LA XARXA  |  ‘PLANETA TUMÀCAT’

  Ermita de Les Arenes. || ARXIu

al, els governs de la majoria de 
països, per evitar que fets com 
aquells tornessin a succeir, van 
aprovar la Declaració Universal 
dels Drets humans, amb la fina-
litat de protegir qualsevol per-
sones, independentment del seu 
país d’origen, de la seva religió o 
de la raça a la que pertanyés.

D’aquesta manera, la bibliote-
ca trenca una llança en favor dels 
drets humans, una reclamació uni-
versalment reivindicada.  || M.A.

Pessebre Vivent dels 
veïns de Sant Feliu

ASSOCIACIÓ



L’ETC clou la temporada tardor - hivern fent un balanç positiu. La dar-
rera proposta, M’agrada molt el que fas, ha tingut molt bona acollida “i el 
públic ha anat creixent, fins que en les darreres representacions hi 
havia entrades esgotades”, diu Alfons Fernández, director del muntat-
ge. El comentari que més s’ha sentit entre el públic és que “l’obra es fa 
curta. Això és fruit d’un ritme molt intens en què prima la situació 
per davant del guió”, diu Fernández.  || MARINA ANTúNeZ

JOseP gRAeLLs

L’ETC tanca la temporada 2011

Dijous dia 15, l’escriptora caste-
llarenca Gisela Pou presenta el 
seu llibre El silenci de les vinyes 
al carrer del Centre, 8 (Cal Go-
rina), a les 20 hores.  L’acte està 
impulsat per les llibreries Vallès, 
Artritas i Nobel i comptarà amb 
la presentació de l’autora, Gise-
la Pou, i de Maite Carranza, es-
criptora i guionista. 

La novel·la de Pou està ins-
pirada en el món del cava i tot 
allò que l’envolta. Es tracta d’una 
història que narra traïcions, ven-
jances, amors i desamors en el 
si d’una de les famílies més po-
deroses del Penedès, la família 
dels Brucart || M.A.

Presentació del llibre de Gisela Pou

CRÒNICA

issabte es va inaugu-
rar la 61 Exposició de 
Pessebres del Grup 
Pessebrista de Caste-

llar. La presentació va ser tot un 
èxit en assistència i els parlaments 
de les autoritats van coincidir en 
destacar la importància d’una en-
titat que porta 61 anys d’activitat 
al poble.

Hi van ser presents l’alcalde, 
Ignasi Giménez, mossèn Ramon Vi-
llarino i el president de Figuraires 
i Artesans de Sabadell, Francesc 
Fayos, que va explicar la tasca de 
recerca etnològica que hi ha dar-

 D’esquerra a dreta: Enric Benavent, Ignasi Giménez, mossèn Villarino, Francesc Fayos i Pepa Martínez. || JOseP gRAeLLs

rere de l’exposició La vida rural a 
Catalunya, que es presenta al pri-
mer pis del local pessebrista, a la 
Capella de Montserrat.

El president de l’entitat, Enric 
Benavent, va explicar que “és una 
satisfacció poder oferir una ex-
posició singular després de l’es-
forç que va representar l’any 
passat l’organització de la Bien-
nal”. 

L’exposició d’enguany s’ha ti-
tulat Oficis, tradicions i pessebres . 
Està dedicada als oficis tradicio-
nals i adquireix un caràcter emotiu 
i singular. “I és que els pessebres 
no només representen la realitat 
històrica i religiosa, sinó també 
a nosaltres mateixos”. 

  Marina Antúnez

 Exposició d’oficis al primer pis. || J.g.

D

Pessebres d’ofici
Enguany, l’exposició fa una al·legoria als oficis i tradicions del país

 Portada del llibre de Gisela Pou. || J.g.
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CINEMA A CASTELLAR

dissabte, 17 de desembre · 21 h 
sala d’Actes d’el Mirador

Organització: Xarxa d’Entitats per 
la República del Congo

Blood in the mobile
(Dinamarca, 2011) - VOSE
el documental mostra la connexió entre el 
mineral coltan, els nostres telèfons i la
guerra a la República democràtica del Congo

EXPOSICIONS

Drets Humans a la ciutat
del 5 al 24 de desembre
Mercat Municipal

Congo, perill de riqueses
del 19 al 30 de desembre
Vestíbul de l’Auditori

Recull bibliogràfic sobre 
Drets Humans
de l’1 al 18 de desembre
biblioteca

61a Exposició de Pessebres 
del Grup pessebrista
Fins al 5 de febrer de 2012
Capella de Montserrat

Sant Feliu del Racó busca 
caganer pel Pessebre Vivent
Oficina del Pessebre,
antigues escoles
Cada diumenge, de 10 a 13 h
(excepte 25 desembre)

58a Exposició social de 
fotografia
49è Saló de Muntanya
Presentació d’obres al CeC, 
dimecres de 19 a 21 h i di-
vendres de 21 a 23 h
(Consulta les bases al CeC)

CURSOS

TALLERS

ALTRES

Camina i fes salut*
Circuit urbà
Porta de l’Ambulatori
9.30 h
Organització: Àrea bàsica de salut

Xerrada
Fibromiàlgia, estat actual
del diagnòstic i tractament
sala Actes Mirador · 19 h
Organització: Assoc. Catalana d’Afec-

tats de Fribomiàlgia - sFC - sQM

dC 14
Presentació del llibre
el silenci de les vinyes
de gisela Pou
c. del Centre, 8 · 20 h
Organització: Llibreria Nobel, 

Llibreria Vallès, Artistras

Xerrada*
La sobreprotecció
dels nostres fills
sala Lluís Valls Areny · 21 hdJ 15

Projeccions
ermita de Les Arenes 
i Castellar Vell
sala Actes Auditori · 18.30 h
Organització: Aula d’extensió

universitària i Arxiu d’Història

Tertúlia poètica*
Poema de Nadal de 
Josep Maria de sagarra
Penya solera · 21 hdL 12

Cinema
escuela de sirenas
Casal Catalunya · 17 h
Org.: Assoc. de Jubilats i Pensionistes

Concurs de disseny*
La samarreta de la 
Festa de l’Hivern
espai Jove · 18 h

dT 13

ds

Fira comercial*
sala boadella · 9 a 14 h
Organització: Comerciants

Dia Internacional 
dels Drets Humans*
Projecció: derechos 
Humanos en la historia.
biblioteca · de 10 a 13 h

III Trobada Benèfica 
de “Coros Rocieros 
por Villancicos”
sala blava · 17 h
Organització: Associació de 
Coros Rocieros de Castellar10

dg

46a Pessebre a la 
Castellassa**
Ies Castellar · 8 h
Organització: CeC

Fira del Trasto
Plaça Mercat · de 10 a 15 h
Organització: Lluís Alforja

Concert*
els nens dels altres,
a càrrec de Macedònia
Auditori Municipal · 12 h

Ball amb de gala
sala blava · 18 h
Organització: Amics del ball de saló

11

Ajuntament 
Fax Ajuntament

Policia Local
(urgències)

Avaries enllumenat 
biblioteca
bombers

Ràdio Castellar
Casal Catalunya

Casal Plaça Major
CAP (Ambulatori)

servei de Català
Centre de serveis

Ambulància
Funerària Castellar

Tanatori
Mossos d’esquadra

Jutjat de Pau
Osb 
ACC

Punt d’Informació
Casal de Joves

Recollida de mobles
Racó esports

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
93 747 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 36 39
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

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Vilà
Permanyer
Permanyer
Ros
Casanovas
Yangüela
Vilà
germà
Yangüela
Ros

* Actes organitzats per l’Ajuntament. ** CeC · Cal demanar informació per participar en aquesta activitat.

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

Maquillatge
a càrrec de Fina esteticiène
dia 15, de 17 a 19 h
Antic punt informació (pl. Major)

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

Taller infantil: Fanalets 
per a la Nit de Reis
dia 17, de 17 a 19 h
carrer sala boadella

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

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

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

dV 16 Conferència · Àfrica, ... · Local del Centre · 20 h · Org.: CeC

Hora Golfa del Conte* · Penya solera · 21.30 h

ds 17
Fes-te una foto amb el caganer · Local Colònies · Tot el dia · Org.: MCie

IV Campionat Escacs J. Marzà · sala blava · 10 h · Org.: Club escacs Castellar

Hora Conte Infantil* · biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes* · Ludoteca · 12 h

Teatre · ermita del c. de la Carena, 6 · 18 h · Org.: Assoc. Veïns el Racó

Teatre* · un vol de cine a càrrec del Teb · Auditori Municipal · 18 h

dg 18
Marató de TV3 · Actes diversos

Teatre · ermita del c. de la Carena, 6 · 12 h · Org.: Assoc. Veïns el Racó

Trobada Nadalenca Corals · Auditori · 17.30 h · Org.: Coral sant Josep

Concert Nadal · església · 18.30 h · Org.: Coral sant esteve i Xiribec

Ball · a càrrec de Mil·lenium · sala blava · 18 h · Org.: Amics del ball de saló Nom edat data defunció

Rosa Gayán Trallero 85 03/12/2011                                                                 
Teresa Hosta Serratusell 84 03/12/2011                    

DEFUNCIONS

Entrada gratuïta

09dV
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Al llarg del temps hi ha hagut canvis extraordinaris i, òbviament, 
un dels més notaris és en l’aspecte religiós. Actualment resulta 
difícil veure a la vila aquesta sortida de missa de la fotografia, 
amb gran quantitat de feligresos. La imatge, del 1950, mostra di-
versos personatges coneguts. En primer pla, a l’esquerra, Salva-
dor Ventura, Emili Balbuena i Antoni Viñas Gelonch.

Sortida d’ofici, any 1950Memòries
108
FONT: JORdI gARRòs

AuTOR: FOTO WILsON

PLUM-CAKE DE 
XOCOLATA I GERDS

A la zona 30
Autor: Jordi Niñerola

Dia de pluja de tardor
Autor: Ismael Martínez 

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

Pastisseria Muntada
C/ Passeig, 25

937 145 392

Farmàcia Yangüela 
Carrer Passeig, 2

937 145 289

D’entrada, barregem el sucre amb la 
mantega pomada, fins que quedi una 
massa homogènia. Afegim els ous 
en dues vegades i segum remenant. 
Després, hi tirem la nata, la cobertura 
fosa a 45ºC i, finalment, les pols 
(ametlla, impulsor, cacau i farina). 
Quan està tot barrejat hi afegim els 
gerds, amb compte, per no trencar-
los. Ho posem en un motller de plum-
cake i ho enfornem a 180ºC durant 
30-35 minuts. Alguns consells: heu 
de treure els ous, la mantega i la nata 
unes hores abans. Desfeu la xocolata 
al bany maria. Quan ja estigui fet 
deixeu-lo 10 minuts a temperatura 
ambitent i desp´res congeleu-ho. 
Així conservarà tota l’humitat.

PLAT DE LA SETMANA

Seguim tenint cura de la vostra  
salut i ara tenim el plaer d’oferir-vos 
la nostra pròpia marca de productes 
dermocosmètics, Ü by Farmàcia 
Yangüela. És una línia molt completa 
on hi podreu trobar des de productes 
per a la higiene corporal per adult i 
nen fins als productes relacionats 
amb la prevenció de l’envellient i la 
cura de la vostra cara. Podem garantir 
que està avalada científicament i que, 
com que no té publicitat a gran escala, 
és més assequible, sense oblidar 
la qualitat. Us convidem a venir i 
provar-la, juntament amb el nostre 
assessorament, trobeu el tractament 
dermocosmètic que més us convingui. 
Molt bones festes. 

Productes dermocosmètics

Ingredients
g sucre llustre
g mantega
g pols d’ametlla
g ous
g nata líquida 
g impulsor
g cobertura 60%
g gerds
g cacau
g farina brisa

175
135

35
175
112

3
75

135
30

135

Què 
regalar?

Marca: Ü by Farmàcia Yangüela
Preu:  depèn del  producte

dermocosmètica
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· Advocada per vocació? 
Volia estudiar ciències polítiques, i 
dret era la meva segona opció. Un 
cop vaig començar a estudiar dret, 
em vaig desenganyar de la política 
i em vaig adonar que el món de la 
justícia era la meva passió.

· Passió que l’ha portat a la Haia, 
a l’Eurojust. Quina és la funció 
d’aquest organisme?
Gràcies a una beca del màster de 
Dret de la Unió Europea he treballat 
durant 4 mesos a la Haia a l’Euro-
just, la unitat de cooperació judicial 
criminal europea. Aquest departa-
ment coordina totes les autoritats 
judicials, fiscals i policials per perse-
guir crims transnacionals o crim or-
ganitzat, quan hi ha més de dos paï-
sos implicats o són grans delictes.

Després de 4 mesos a la Haia treballant contra el 
crim organitzat i transnacional a la UE, aquesta cas-
tellarenca de 32 anys, torna a trepitjar els tribunals 
de Catalunya amb el Bufet Guàrdia de Castellar.

Lídia Ballesta 

· Es persegueixen crims fora de 
la Unió Europea?
El crim travessa fronteres, i Eu-
rojust no només treballa amb els 
27 estats membres de la UE sinó 
també amb estats com EUA. 

· Quina va ser la seva feina a 
l’Eurojust?
Treballava amb la fiscal de l’Au-
diència Nacional Maria Tere-
sa Gálvez, què és la fiscal adjun-
ta, la segona d’abord d’Espanya 
a l’Eurojust i la fiscal de crims 
econòmics. Tractàvem evasions 
d’impostos, estafes, frau... La glo-
balització obre moltíssim la porta 
a aquest tipus de delicte. M’apas-
siona el crim econòmic perquè és 
un crim molt pensat.

· Es cometen molts crims a 
gran escala a Espanya?
Espanya i Gran Bretanya són els 

països més requerits per prestar 
auxili judicial. Tot i que pot ser 
que els crims es produeixin fora 
d’Espanya, molts delinqüents aca-
ben aquí. Els motius són el clima, 
el menjar o la facilitat per blan-
quejar diners a algunes zones del 
país. Espanya és la porta a Europa 
del tràfic de drogues, ja sigui per 
la ruta del haixix des d’Àfrica o 
per la ruta de la cocaïna d’Amèri-
ca per la zona costera. Molts paï-
sos requereixen l’ajuda d’Espanya 
per lluitar contra els crims trans-
nacionals i el crim organitzat. 

Recorda algun cas especial-
ment complicat?
Sí, sobre tràfic d’éssers humans: 
el cas dels ‘Enfants du metro’. 
Es tractava d’una xarxa orga-
nitzada que sostreia i comprava 
nenes romaneses i les entrena-
va per robar al metro. Va ser un 

gran treball de la policia france-
sa, italiana i sobretot dels Mos-
sos d’Esquadra. Les nenes eren 
víctimes d’un clan familiar que 
controlava les estacions de París, 
Roma i Barcelona.

· Tot i la feina que fa Eurojust, 
vostè s’ha trobat que hi ha jutjats 
que desconeixen que existeix. 
Exacte! Si alguns dels nostres 
companys no ens coneixen ima-
gini’s els ciutadans. El problema 
d’Europa és que no sap comuni-
car el que fa i no ens arriben les 
coses bones que es duen a terme. 
Això sí, els estats membres es 
pengen les medalles  com a estat 
membre quan convé i culpabilit-
zen la UE si els va bé. De vega-
des ens preguntem què es fa amb 
els nostres diners a Europa sense 
saber la feina que fan organismes 
com aquest. 

· El sistema jurídic espanyol rep 
moltes crítiques pel col·lapse 
que pateix. Són justificades?
La justícia és lenta. El que es ne-
cessita és una gran renovació, in-
troduir les noves tecnologies de 
ple. Encara notifiquem amb el fax, 
quan seria molt més fàcil amb un 
correu electrònic. La globalització 
no arriba només al món de l’em-
presa, sinó també al del crim. 
Les noves tecnologies poden aju-
dar als criminals però també a qui 
els persegueix.

· Ara es dedica al sector privat.
Estic a l’altra banda del siste-
ma.  L’advocat juga en l’àmbit 
de la defensa i el fiscal  s’encar-
rega d’acusar. És una realitat 
completament diferent a la de 
la Haia. Els fiscals sempre dor-
men tranquils i els advocats de 
vegades no. 

La globalització 
també arriba al 
món del crim

“

”
Advocada especialitzada en Dret Privat i Penal Internacional

  Rocío Gómez

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
L’autoexigència 
Un defecte que no pot dominar?
L’autoexigència, també
Quin personatge admira?
Ciceró
Quin animal seria?
una pantera
La seva paraula preferida?
Justícia
Quin plat li agrada més?
Qualsevol de la franja mediterrània 
Músic preferit?
Madonna
Un color? 
el vermell 
Un llibre?
‘La Ilíada’, d’Homer 
Una pel·lícula?
‘Cabaret’, de bob Fosse
Un comiat? 
Fins la propera 
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