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ACTUALITAT P3El ple debatrà sobre participació ciutadana, independència i reforma laboral

Disbauxa per a tots
Unes 3.000 persones van gaudir dissabte a la tarda de la Rua de Carnaval, que enguany va comptar amb onze colles

CULTURA P19 Una de les colles surt de l’Espai Tolrà en l’inici d’una rua que va comptar amb un total de 1.200 participants. || isMAEL MARtínEz
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Rematada final

La tradicional Fira Fora Stocks torna 
a Castellar del Vallès el proper diu-
menge 26 de febrer. Una quinzena 
d’establiments que formen part de 
Comerç Castellar s’instal·laran duran 
el matí de diumenge a la plaça Mira-
dor a partir de les 10 hores i fins a les 
14 hores, per oferir els seus produc-
tes de temporada a preus molt rebai-
xats, i ofertes atractives dels seus ser-
veis i articles. “Fora Stocks és una 
gran oportunitat per trobar grans 
descomptes en alguns productes i 
per aprofitar els últims dies de les 
rebaixes. Els botiguers ofereixen 
preus especials durant la fira per-
què volen acabar amb els productes 
de temporada que no han venut a 
les rebaixes, i promocionar alguns 

  Rocío Gómez

 A l’esquerra La Merceria, a la dreta la sabateria Luque & Luque.  || isMAEL MARtínEz

Aquest handicap ha fet que sobre-
tot les botigues que venen roba i 
articles per combatre el fred, com-
pensin una campanya que va co-
mençar molt fluixa”. Aquest és el 
cas de la botiga d’electrodomèstics 
Electro Espuña, que tal com apun-
ta el seu responsable, Sebastián Es-
puña, han venut una gran quanti-
tat de petits calefactors i estufes de 
butà els dos primers mesos de l’any. 
“L’onada de fred ha estat força ex-
trema i ha portat temperatures 
molt baixes que han fet que els 
castellarencs aprofitin per com-
prar calefactors i estufes, produc-
tes econòmics per superar el que 
queda de l’hivern”, explica Espuña. 
“Són productes que ens deixen poc 
marge de benefici. Les vendes en 
aquest sector van i vénen depenent 
de la setmana, però són semblants 

a les de l’any passat”, afegeix el res-
ponsable d’Electro Espuña. 

Alicia Beneito, de la sabateria 
Luque & Luque, també ha remun-
tat la campanya d’hivern gràcies a 
les baixes temperatures. “A les bo-
tigues de roba o calçat, a banda 
de la crisi, el temps ens influeix 
molt. El gruix de vendes ha vin-
gut amb el fred, i ha coincidit 
amb les rebaixes, fet que ens ha 
permès compensar la campanya 
que finalment ha estat molt sem-
blant a la de l’any passat”, comen-
ta Beneito. “Les jaquetes no s’han 
venut fins que ha arribat el fred, i 
fins a l’època de rebaixes. Durant 
la temporada la gent es decanta 
per petites compres que siguin 
barates i econòmiques”, apunta 
Carol Molina de la botiga de moda 
infantil Lula Baby. 

El proper diumenge 15, establiments de Comerç Castellar s’instal·laran a la Fira Fora Stocks de la plaça Mirador amb grans descomptes 

dels serveis dels que disposen. El 
fred ha arribat tard i encara hi ha 
molta varietat de productes. Això 
farà molt atractiva la fira”, explica 
Carme Masqué, dinamitzadora de Co-
merç Castellar. La majoria dels esta-
bliments de Castellar que participa-
ran a la fira estan relacionats amb el 
món de la moda però també amb la 
jardineria, la literatura o els articles 
de regal. Bombonica, Espai Lector 
Nobel, Etcètera, Garden Dicoma, Les 
Mans, Lula Baby, Luque & Luque, Mª 
Carme Girbau, Menuts Boutique, Oli-
veras Tot Moda, París Xocolata, Pe-
uets, Rodana Sabaters, Regal Arte-
sanal i Skate Shop, instal·laran una 
parada a la plaça Mirador. 

La dinamitzadora de Comerç 
Castellar assegura que enguany “les 
rebaixes d’hivern han anat força 
bé perquè el fred ha arribat tard. 

Maria Fàbregas, responsable 
de la botiga de complements per la 
llar i roba La Merceria, apunta que 
“la recta final de les rebaixes serà 
dura”. “Fins el 15 de febrer hem 
venut a un ritme constant bufan-
des, gorros, guants, batins per a 
casa, pijames i roba d’abric. La gent 
ha continuat comprant durant la 
temporada i en època de rebaixes 
però en menor proporció, concre-
tament un 10%. Ara les vendes tor-
naran tot i les grans ofertes i els 
preus econòmics”, confessa Fàbre-
gas. “Si no és una gran oferta, una 
compra petita, la gent no s’arrisca. 
No hi ha diners per fer comandes 
cares i de qualitat. Durant aquest 
hivern hem venut sobretot mantes 
barates, cortines d’oferta o cobre-
llits”, comenta Carme Casquet, de la 
botiga Cortines Noelan. 
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Posada al dia 
de la participació 
ciutadana

  Reunió del Consell de Cooperació al novembre passat. || JOsEP GRAELLs 

El pròxim ple de febrer l’equip de 
govern porta a aprovació una pro-
posta per iniciar el procediment per 
modificar l’ordenança municipal 
sobre participació ciutadana. L’or-
denança data de 1991 i es vol iniciar 
un procés participatiu que permeti 
a ciutadania i entitats contribuir a 
la modificació i actualització de l’or-
denança tenint en compte les noves 
formes de participació que perme-
ten les noves tecnologies. La pro-
posta podria incloure una platafor-
ma on line de participació.

Després de comprovar el tei-
xit associatiu del municipi i de valo-
rar les possibilitats de participació 
ciutadana, “limitats als consells 
consultius i al procés de revisió 
del POUM, creiem que s’ha de 
revisar la manera en què la gent 
pugui participar en les decisions 
polítiques que es prenguin al mu-
nicipi”, admet el regidor de Parti-
cipació, Dani Pérez. Les noves tec-
nologies ofereixen la possibilitat de 
“feed-back directe entre l’admi-

  Jordi Rius

SERVEI D’ATENCIÓ CIUTADANA

29.000 visites i 
més de 33.000 
tramitacions

El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC) 
va registrar el 2011 un total de 
15.831 visites i 20.590 tramitacions. 
Si a aquesta dada hi afegim el 
número d’atencions que durant 
el mateix període van oferir altres 
serveis ubicats a El Mirador, com 
ara l’Organisme de Gestió Tributària 
(ORGT) de la Diputació de Barce-
lona o l’Oficina Local d’Habitatge 
(OLH), la xifra ascendeix a 29.145 
visites i 33.655 tramitacions.
Segons dades extretes del sistema 
de gestió de cues que permet 
ordenar l’afluència d’usuaris, el 
temps mitjà d’espera de la ciuta-
dania que s’apropa al SAC és de 3 
minuts i 53 segons, pràcticament 
un minut menys que el registrat 
de mitjana l’any 2010. D’altra 
banda, cada usuari requereix de 
mitjana un total de 4 minuts i 50 

El govern presenta una 
proposta per iniciar el 
canvi de l’ordenança de 
participació ciutadana

segons per a cada atenció. 
Les atencions del SAC es 
reparteixen principalment en tres 
tipus: les tramitacions generals 
i la informació ciutadana (que 
suposen un 33% del total), 
els tràmits relacionats amb 
el padró d’habitants (37%) i 
el registre d’entrada (28%). 
El 2% restant es correspon 
amb els tràmits relacionats 
amb agendes i reserves i amb 
consultes d’informació general.
D’altra banda, l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès va rebre en 
el darrer any 864 tràmits per In-
ternet. Les sol·licituds digitals es 
gestionen a través de l’e-TRAM, 
el mòdul de tramitació municipal 
de la pàgina web desenvolupat 
pel Consorci Administració 
Oberta de Catalunya (AOC). 
De la totalitat de tràmits que la 
ciutadania ha fet via Internet, els 
missatges de la Bústia Oberta 
representen el 47% del total de 
sol·licituds enviades. En segon 
lloc, figuren els tràmits relacio-
nats amb el padró d’habitants, 
que suposen un 36%, mentre 

que les instàncies genèriques 
tramitades per Internet pràctica-
ment arriben al 10%. El servei de 
Bústia Oberta de la pàgina web 
municipal va rebre en el darrer 
any 405 missatges procedents 
de la ciutadania. D’altra banda, 
el Servei d’Atenció Ciutadana va 
distribuir l’any passat 313 clauers 
idCAT entre la ciutadania. a
“A la vista d’aquestes dades del 
SAC, El Mirador s’ha consolidat 
com a punt d’atenció integral a 
la ciutadania”, apunta el regidor 
de l’Àrea de Serveis Centrals, 
Óscar Lomas. El Mirador acull 
el Servei d’Atenció Ciutadana, 
l’ORGT de la Diputació, l’OLH, 
l’OMIC, l’Oficina d’Immigració i 
el Servei d’Atenció a la Dona.
Precisament, el proper mes 
d’abril, l’empresa SOREA traslla-
darà també a El Mirador la seva 
oficina d’atenció al públic. L’em-
presa gestora del servei d’aigües 
de Castellar del Vallès tancarà 
després de Setmana Santa les 
dependències del carrer de Sala 
Boadella i s’ubicarà a la planta 
baixa del centre de coneixement.

nistració i el ciutadà i caldria una 
certa regulació de la informació 
que dóna el ciutadà i l’adminis-
tració”, apunta el regidor de Par-
ticipació.

Per regular la participació en 
aquesta plataforma “l’única forma 
de fer-ho és amb la ciutadania 
pròpiament dita”, apunta Pérez, 
és a dir, que la ciutadania participi 
en el procés. En aquest sentit, hi ha 
diferents fórmules com l‘Open Go-
vernment del País Basc, Irekia, un 
canal de comunicació directe entre 
ciutadania i administració per In-
ternet i que es basa en els tres 
eixos: transparència de l’adminis-
tració, participació i col·laboració.  
“Estem mirant com podem co-
mençar a treballar-ho”, explica 
el regidor de Participació.

moció de l’altraveu || D’altra banda, 
L’Altraveu portarà al ple una propos-
ta per fomentar la participació ciuta-
dana als plens.  Aquesta és la terce-
ra vegada que el grup presenta una 
proposta perquè l’ordenança de 1991 
respongui a les necessitats del teixit 
social de la població. Fins al moment, 
en totes les votacions que s’han por-
tat a terme, la proposta no ha estat 
votada favorablement. De tota ma-
nera, des de L’Altraveu argumenten 
que, “des dels inicis, vam dir que 
estàvem compromesos amb la im-
plicació en l’acció pública per part 
de la ciutadania i cal possibilitar 
els canals necessaris perquè això 
sigui possible”.

De fet, l’actual ordenança de 
participació ciutadana i el Regla-
ment Orgànic Municipal (ROM) 
preveu que entitats i associacions 
participin prèvia petició i sempre 
que a l’ordre del dia del ple s’in-

clogui algun tema relacionat. Així 
va passar recentment amb la Fe-
deració d’Associacions de Mares i 
Pares defensant una moció en de-
fensa de les inversions de la Gene-
ralitat al municipi. I també podria 
passar a la sessió d’aquest di-
marts que ve, ja que hi podria in-
tervenir el membre d’ERC, Oriol 
Papell, defensant la moció de su-
mar-se a la xarxa de municipis 
per a la independència.  

L’Altraveu porta al 
ple una moció per 
fomentar la 
participació als plens
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Mor el castellarenc Eufemio 
García, el primer català que 
portava un cor artificial

  C.D.

El veí de l’Eixample havia estat notícia perquè dilluns, un dia abans de 
morir, es va fer públic el seu cas a l’Hospital de Bellvitge

Efuemio García, el castellarenc que 
portava el primer cor artificial de 
Catalunya ha mort aquest dimarts 
passat al matí. El veí de l’Eixam-
ple havia estat notícia perquè di-
lluns mateix es va fer públic el seu 
cas en una roda de premsa multi-
tudinària a l’Hospital de Bellvitge 
que el va portar a les portades dels 
principals diaris catalans.

Eufemio García, de 56 anys 
i extreballador municipal de Cas-
tellar, apareixia dimarts a tots els 
mitjans de comunicació per ser 
el primer pacient amb un dispo-
sitiu artificial col·locat a Catalu-
nya, un cor artificial que bomba la 
sang que arriba dels pulmons cap 
a l’aorta. 

Els especialistes de la unitat 
d’insuficiència cardíaca i trasplan-
tament de l’Hospital de Bellvitge 
van explicar com funciona aquest 
dispositiu, amb una autonomia de 
cinc hores, que permet suplir una 
part dels trasplantaments cardí-
acs. Però malauradament, Eufe-
mio va tornar a ser notícia l’ende-
mà. Després de 12 anys lluitant, -el 
1996 va tenir un infart massiu- el 
matí de dimarts va morir. 

Els seus metges de l’hospital 
de Bellvitge no van voler establir 
cap causa de la mort fins esperar 

 Eufemio García, dilluns passat a l’Hospital de Bellvitge, on va ser operat. || GABRiEL CAzAdO. fOtO CEdidA PER diGitAL-h.CAt

a l’autòpsia, que en tancar aques-
ta edició de L’ACTUAL encara no 
havia trascendit. Però el pacient 
patia una insuficiència cardíaca 
molt severa. Testimonis presenci-
als van explicar a L’ACTUAL que 
un helicòpter medicalitzat va ater-
rat al camp de futbol Pepín Valls 
per atendre el malalt.

Segons han confirmat fonts 
de l’Hospital de Bellvitge a tots els 
mitjans de comunicació, l’esposa 
d’Eufemio García el va trobar mort 
al sofà de casa seva. Va patir una 
aturada cardiorespiratòria, però 
els metges van puntualitzar que 
patia nombroses patologies, com 
hipertensió, una malaltia sistèmi-
ca i havia superat un càncer. 

Eufemio García patia una in-
suficiència cardíaca avançada i 
era el primer pacient català amb 
un cor mecànic que estava fent 
vida normal a casa seva després 
de l’operació. El 23 de novembre 
de l’any passat li van implantar el 
dispositiu a l’Hospital de Bellvit-
ge, i des de llavors havia millorat 
molt la seva qualitat de vida, se-
gons va explicar ell mateix en l’es-
mentada roda de premsa de dilluns 
passat. El pacient acabava de su-
perar un càncer, no era apte per 
a un cor trasplantat perquè cosa 
que contraindicava l’operació. És 
per aquest motiu que es va optar 
pel cor mecànic. 

L’Hospital de 
Bellvitge expressa 
“consternació” per 
la mort d’Eufemio

En un comunicat, l’Hospital 
de Bellvitge ha expressat la 
“consternació” dels professionals 
del centre per la mort d’Eufemio 
García, la qual han definit 
com una “mort sobtada al seu 
domicili”, i ha assegurat que “ara, 
el nostre pensament està amb la 
família”. En la presentació feta 
dilluns amb Eufemio present, els 
metges van explicar que aquest 
tipus d’operació era la tercera 
vegada que es feia a Espanya i la 
primera a Catalunya. El dispositiu 
implantat, anomenat Incor, és 
una turbina que complementa 
la funció de bomba del ventricle 
esquerre del cor. Tot el dispositiu 
és intracorpori, a excepció d’un 
cable que surt del cos a la 
zona de l’abdomen, i que està 
connectat a dues bateries amb 
una autonomia de fins a cinc 
hores. Això permet al malalt fer 
una vida normal al domicili.

REACCIONS
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Baixen els usuaris al 
CAP durant el 2011

Rècord de caiguda 
de consum d’aigua

La ciutadania pot 
reservar sales

Segons dades de l’Institut Català de 
la Salut, el nombre d’usuaris al CAP 
de Castellar ha disminuït durant el 
2011. Així, a l’agost de 2010, amb el 
servei nocturn d’urgències funcio-
nant de 12 de la nit a les 8 del matí, 
es va atendre 1.039 persones al CAP 
mentre que a l’agost de l’any passat, 
amb el servei ja tancat, els usuaris 
van baixar fins als 727. Similar ten-
dència es repeteix entre els mesos 
de setembre de 2010 (1.269 usuaris) 
i el de 2011 (821 persones ateses) o 
a l’octubre de 2010 (1.355 visitants) 
i el de 2011 (927). Passa el mateix 
amb les visistes domiciliàries, que 
també han baixat ostensiblement.

La directora del CAP de Cas-
tellar, Isabel Martínez, ha apuntat 
que “l’històric de visites sempre 
ha estat relacionat amb l’ambula-
tori obert a totes hores, cosa que 
arrossega molta visita ja que si 
el centre no estigués obert, les 
visites s’haurien desplaçat al di-
lluns”. En opinió de Martínez, la 
facilitat per accedir al CAP fa que   
“si tens una patologia molt banal, 
vagis a urgències a consultar-la 
en aquell moment i,  de fet, moltes 
consultes no són urgents”. Ales-
hores, quan es va començar a dir 
que el centre tancava a les nits, es 

El consum d’aigua de les instal-
lacions de reg i els edificis mu-
nicipals continua baixant i es 
situa el 2011 en 93.000 m3. Mal-
grat l’increment de superfíci-
es experimentat en els darrers 
nou anys, els registres de con-
sum d’aigua de l’any 2011 van 
batre un rècord a la baixa.

La Regidoria de Via Públi-
ca va registrar el passat 2011 els 
consums més baixos d’aigua po-
table en les instal·lacions de reg 
i els edificis municipals des que 
l’Ajuntament en va iniciar la 
seva anotació ara fa nou anys. 
Globalment, es van consumir 
92.914 metres cúbics d’aigua, el 
que suposa un descens del 2,3% 
respecte els consums revisats 
de l’any anterior. Aquesta xifra 
es troba també per sota del 15% 
de la mitjana de consum regis-
trada des de l’any 2003. 

El reg de zones verdes va 
suposar el 2011 la utilització 
de 129 metres cúbics d’aigua 
al dia, 3 metres cúbics menys 
respecte l’any anterior. Aques-
ta ràtio, que el 2007 va regis-
trar la xifra màxima de 192 me-

L’Ajuntament de Castellar po-
sarà en marxa la setmana que 
ve una nova aplicació al web 
www.castellarvalles.cat que 
permetrà a la ciutadania, les 
empreses i les entitats del mu-
nicipi reservar per Internet les 
sales de diversos equipaments 
municipals.

Les reserves es podran 
dur a terme a través d’un for-
mulari que es publicarà en els 
propers dies a l’apartat d’aten-
ció ciutadana del web muni-

 El CAP amb la part que s’ha acabat d’ampliar recentment. || J.GRAELLs

  Jordi Rius

  Redacció

  Redacció

La desaparició del servei d’urgències nocturn ha propiciat un canvi a les visites

va apreciar que “la població va co-
mençar a adreçar-se a l’ambulato-
ri quan realment ho necessitava”. 
Martínez ha precisat que la gent 
està “ajudant molt” amb aquests 
canvis d’horaris en el servei.

De fet, la tònica descendent 
ja es va produir en el mateix servei 
nocturn d’urgències, és  dir de 12 de 
la nit a les 8 del matí. Per exemple, 
entre gener i juliol de 2010 es van 
produir 638 visites, de les quals 203 
eren en dies festius. En el mateix 
període però de l’any 2011, es van 
registrar 527 visites, de les quals 
186 eren en dies festius. El mateix 
passa amb les visites domiciliàries 
en aquest horari nocturn , que van 
passar de les 64 entre gener i juli-
ol de 2010 a les 50 en el mateixos 
mesos de 2011.

puntes a l’octubre i al gener|| La 
baixada de consultes té un repunt a 
l’octubre ja que hi ha moltes visites 
relacionades amb patologies res-
piratòries amb l’aparició de cons-
tipats i grips. La situació és molt 
semblant a la que es va viure fa al-
gunes setmanes amb l’aparició de 
grips  a la tercera setmana de gener 
coincidint amb l’onada de fred i que 
s’ha allargat fins a la segona setma-
na de febrer. Les consultes ara han 
estat relacionades amb grips intes-
tinals i diarrees.

SANITAT  |  USUARIS CONSUM  |  INSTAL·LACIONS DE REG I EDIFICIS MUNICIPALS

INTERNET  |  EQUIPAMENTS MUNICIPALS

tres cúbics al dia, és la més baixa 
des del 2003. El consum actual 
es troba situat en 0,54 litres per 
metre quadrat de zona verda al 
dia, una xifra que es troba dins 
els límits aconsellables fixats 
entre 0,50 i 2 litres per metre 
quadrat al dia.

La superfície regada en l’ac-
tualitat és de prop de 238.000 
metres quadrats, 95.000 me-
tres quadrats més respecte l’any 
2003. La majoria de subministres 
han rebaixat el seu consum grà-
cies a l’execució de mesures com 
ara la implantació del reg gota a 
gota, la racionalització dels pe-
ríodes de reg, el bon manteni-
ment de les instal·lacions o la 
reacció àgil davant les fuites. 
D’altra banda, el consum diari 
d’aigua potable als edificis mu-
nicipals per aigua de boca, sani-
taris i regs interiors es va situar 
l’any passat en 0,94 litres diaris 
per metre quadrat d’equipament, 
mentre que l’any 2010 era d’1,12 
litres diaris per metre quadrat. 
La xifra anotada l’any passat és 
també la més baixa des de l’any 
2003. La superfície subministra-
da en l’actualitat és de 132.000 
metres quadrats, 48.000 més 
respecte l’any 2003. 

cipal i que permetrà a l’usuari 
escollir entre 28 espais correspo-
nents a 7 equipaments de la vila: 
l’Antic Ajuntament, l’Ateneu, el 
Centre de Serveis per a empre-
ses, El Mirador, l’Espai Tolrà, el 
Mercat Municipal i els antics Sa-
fareigs de la Baixada de Palau. La 
pròpia eina guiarà l’usuari a par-
tir d’uns camps (alguns d’obliga-
toris i d’altres d’opcionals) per 
tal que aquest pugui realitzar el 
tràmit d’una forma ràpida i sen-
zilla. L’usuari ha de fer la reser-
va amb una setmana d’antelació, 
i no de 15 dies com estava esta-
blert fins ara. 

total d’usuaris 
atesos al CAP 
a l’agost 2010 
amb el servei 
nocturn d’ur-
gències.

LES XIFRES

1.039

727

527

És el nombre 
total d’usuaris 
atesos al CAP a 
l’agost de 2011 
amb el servei 
nocturn tancat.

És  el nombre 
de persones 
ateses al CAP 
entre gener i ju-
liol de 2011 en 
horari nocturn.
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ENTITATS

La Xarxa Castellar per Colòmbia

TEATRE
PROJECTE MU...!

ESPECTACLE DE 
DANSA ORIENTAL

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
a/e. castellarxcolombia@gmail.com
Preu entrada: 6 euros

Dia: diumenge 4 de març
Horari: 12.00 h
Lloc: Auditori Municipal
Preu: 5 euros

La cia. Alcavot Teatre presenta aques-
ta proposta on un personatge està por-
tant a terme un gran projecte personal. 
Tres històries són la base d’aquest es-
pectacle, que es veu completat per al-
tres petites aportacions que el fan una 
proposta ideal per a totes les edats.

Dia: diumenge 11 de març
Horari: 18.30 h
Lloc: Auditori Municipal

La companyia de dansa oriental Al 
Nashmia presenta a l’Auditori l’es-
pectacle solidari Somnis. Tota la re-
captació es destinarà a finançar el 
projecte educatiu de l’entitat caste-
llarenca Castellar per Colòmbia. Us 
hi esperem!

foto: Paula n Clavero i muntsabee

Colònies i Esplai Xiribec

Sortides matinals a cases de colònies 
per a monitors, infants i membres de 
junta de pares que hi van viure les Co-
lònies d’estiu i l’Esplai.

4 març: Casanova del Castell 
11 març: La Païssa
18 març: El Masover de la Bertrana
25 març: Sant Marçal

Gent de Colònies i Esplai, porteu-nos a 
la bústia del local una fotografia de car-
net actual, abans del 30 de març.

45 ANYS FENT CAMÍ: 
VINE I HO VIURÀS!

+ INFO:
i per confirmar assistència
Telèfon 638 177 050

AMPA FEDAC La Immaculada

Dia: dissabte 25 de febrer
Lloc: Escola FEDAC La Immaculada

10.30 h: El llenguatge com a eina d’apre-
nentatge i comunicació (educació infantil 
i cicle inicial). Amb G. Donato, logopeda 
especialista en teràpia miofuncional.

12.00 h: Comunicació pares i fills en l’ado-
lescència (cicle superior i educació secun-
dària). Amb J. Fernández, llicenciat en 
Filosofia i Lletres i membre Dept. Peda-
gògic Escoles Cristianes de Catalunya).

XERRADA - TALLER

+ INFO:
Tel. 937 145 385

Associació Pas de Ball

NIT DE BALL

+ INFO:
Tel. 937 146 027

Dia: dissabte 3 de març
Horari: de 22.30 a 01.00 h
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

L’Associació Agrupació de ball de saló 
de Castellar del Vallès Pas de Ball or-
ganitza una nova Nit de Ball a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà. En aques-
ta ocasió, la formació encarregada 
d’amenitzar la festa amb la seva mú-
sica en viu serà el duet Axis.

De Castellar a Sud-àfrica 
  Cristina Domene

  En Carles i en Jordi Fernández amb el Land Rover Defender, el vehicle que portaran a la travessia. || L’ACtUAL

En Jordi Fernández ha visitat més 
d’una vintena de vegades el conti-
nent africà, però això no li ha restat 
ganes d’embrancar-se en una nova 
aventura per l’Àfrica, de la que es 
confessa un enamorat. Amb la com-
panyia d’en Carles, el seu fill, i ca-
torze persones més, realitzaran, en 
el seu Land Rover Defener, l’expe-
dició Euro4x4Parts West Transà-
frica 2012, una travessia de quatre 
mesos que farà que cinc vehicles 
recorrin de nord a sud la costa oest 
del continent africà, passant per 
16 països. “Demà dissabte mar-
xem de Castellar fins a Almeria 
on agafarem el vaixell dissabte 
a la nit i diumenge ja estarem a 
Melilla. La travessia la comen-
cem, oficialment, el 28 de febrer, 
des de la ciutat de Quarsasate, 
al Marroc. Feia molt de temps 
que tenia ganes de fer aquest 
viatge.”, ha explicat il·lusionat el 
Jordi, que ja ha fet altres travessi-
es al Marroc, a Mauritània, al Se-
negal i a Gàmbia. 

A més, l’expedició, durant el 

Els castellarencs Jordi i Carles Fernández, pare i fill, comencen demà una travessia en 4x4 de quatre mesos pel continent africà

trajecte portarà a terme una ini-
ciativa solidària anomenada The 
Polaroad Project que consisteix en 
repartir somriures entre els nens 
i nenes africans, a la vegada que 
s’aconsegueixen beneficis per a la 

construcció de pous d’aigua al Se-
negal. “Farem fotos instantànies 
per poder regalar als nens dels 
pobles per on anirem passant, ja 
que normalment, veuen les fotos 
que els fan els turistes però no se 

les poden quedar. Els diners que 
es recaptin a través del web www.
thepolaroadproject.com es dedi-
caran a construir pous” .

Durant quatre mesos dormi-
ran en tendes sobre el cotxe i en 

ocasions, en alguns campaments, 
per arribar al seu destí, Sud-àfrica, 
cap a finals de juny. Travessaran el 
Sàhara occidental, navegaran pel 
riu Níger, pujaran el Mont Came-
rún, situat a més de 4.000 metres, 
compartiran vivències amb els pig-
meus, coneixeran de prop als “sa-
peurs” del Congo i travessaran el 
desert de Kalahari. Encara que els 
riscos son evidents, l’aventurer se 
sent tranquil. “Jo personalment 
no pateixo per res, no tinc cap 
por, ni pels segrests. Penso en el 
que m’aporta, el canvi de cultura, 
la gent tan meravellosa que tro-
bes, els canvis de paisatges”. 

Una aventura inoblidable 
tant pel pare, com pel fill, que 
començar la ruta, just el dia que 
compleix els 29 anys. 

companys sabadellencs || Els 
castellarencs comptaran amb uns 
companys molts propers, els saba-
dellencs Lluís Pont, propietari del 
grup Xaluca, que  també viatjarà 
acompanyat pel seu fill Joan i de fet 
són els impulsors del projecte soli-
dari que es durà a terme durant els 
120 dies d’expedició. 



ACTUALITAT
dEL 24 dE fEBRER A L’1 dE MARç dE 2012 07

Un negoci de moda

‘Show cooking’ a Santiago

Els negocis de venda d’or sempre 
han estat envoltats per una halo 
de misteri. Son botigues tancades 
i bastant hermètiques, però en els 
últims anys, amb el context econò-
mic, hem vist com s’obrien molts 
establiments d’aquest tipus. De fet 
a Castellar trobem dues, Oro Pepe 
Cash, a la Carretera de Sabadell i 3 
Or, a la Carretera de Sentmenat.

Joan Rodríguez és el propi-
etari de 3 or i explica que la idea 
d’instal·lar aquest negoci va co-
mençar al mes de juny per, final-
ment, obrir al setembre. “És una 
inversió molt forta i no és un ne-
goci ràpid de muntar. Has de tro-
bar un local i posar les mesures 
de seguretat, com vidres antifo-
gueig, portes blindades i càme-
res de seguretat. Quan ho tens 
has d’avisar als Mossos d’Es-
quadra, vénen, ho revisen i et 
donen el seu vist-i-plau, i a par-
tir d’aquí ja pots obrir. Vam anar 
ràpid perquè ja tenim una boti-
ga a Terrassa i tenim l’experi-
ència”. 

Aquests comerços solen ser 
botigues bastant fredes però Ro-
dríguez assegura que ells han 
apostat per donar-li una mica més 
de decoració i intimitat, perquè la 
gent que hi vagi “es trobi més a 
gust i no amb una cosa freda”. 
Segons el propietari és necessari 
que les botigues de compra i venda 
d’or ofereixin intimitat “perquè 
un senyor o una senyora quan va 
a vendre les seves joies tampoc 
els agrada que els vegin. El podí-
em haver muntat al centre però 
hem decidit posar-lo a la carre-
tera Sentmenat, perquè la gent 
no tingui vergonya. Hi ha un pàr-
quing al davant i això també ens 
ajuda una miqueta”.

L’activitat principal d’aquests 
negocis és la compra d’or. L’inte-

Els dies 26, 27 i 28 de febrer San-
tiago de Compostela celebrarà el 
Fòrum Gastrònomic Santiago 2012. 
Enguany el col·lectiu Cuina Vallès, 
presidit pel cuiner castellarenc Car-
les Calsina, també participarà al 
Fòrum amb diverses activitats. Els 
encarregats de fer sessions de ‘show 
cooking’ seran els cuiners vallesans 
Àlex Lucas, del restaurant Ristol 
de Viladecavalls, i Albert Oltra, del 
restaurant Can Piqué de Montca-
da i Reixac. Els dos cuiners oferiran 
plats amb productes representatius 

 Interior de la botiga ‘3 Or’ que ha obert recentment. || isMAEL MARtínEz

  Cristina Domene

Els establiments de compra i venda d’or han proliferat a causa de la crisi  

COMERÇ  |  COMPRA I VENDA D’OR

GASTRONOMIA  |  CUINA VALLÈS

ressat porta una joia d’or, com un 
anell o una arracada, pesen la peça 
davant d’ell en una balança de con-
trol de pes que hi ha de cara al cli-
ent i segons com estigui la cotitza-
ció de l’or aquell dia, així és paga, 
automàticament. Per assegurar-se 
que la joia està feta d’or, ho com-
proven “amb uns líquids àcids i 
amb unes pedres, es demana el 
carnet d’identitat, se li fa una 
fitxa i es paga”.

El control és molt estricte. 
Cada setmana s’ha d’enviar als 
Mossos d’Esquadra el que han 
comprat, tot el registre. “Quan 
ens donen l’OK, ja podem vendre 
les joies a la fundició. Ho fan per 
comprovar que no hi ha cap joia 
robada. De moment, a nosaltres 
no se’ns ha donat el cas”, explica 
Rodríguez.

De fet no és tan fàcil enga-
nyar. “Si ens porten bijuteria 
es detecta de seguida, perquè 
tenim un joc d’imants, que són 

molt potents, passem un per la 
joia i en cas que no s’enganxin, 
passem als líquids. Hem trobat 
coses que no són d’or, tampoc ho 
volem interpretar com a mala fe, 
fins i tot la gent ni ho sap”. Cal 
destacar que en aquests establi-
ments no li donen valor a la joia, 
sinó al pes. Per exemple, si hi ha 
un anell amb diamant o amb per-
les, li treuen i les tornen als pro-
pietaris. “Nosaltres només treba-
llem amb or i amb pes”.

Quan ja disposen de certa 
quantitat, un quilo o dos quilos 
d’or, truquen a la fundició, on els 
donen el preu de mercat, el venen, 
el recullen i els fan un ingrés a tra-
vés dels bancs. “No cobrem en 
efectiu perquè sigui més net i 
clar. En uns quinze dies recap-
tem un quilo d’or a Castellar, per 
sota del que aconseguim a Ter-
rassa. De moment es cobreixen 
despeses i bé. Són moltes coses a 
controlar”, diu Rodríguez. 

de la comarca vallesana, com ara els 
cigrons menuts, la mongeta del gan-
xet, el mató d’Ullastrell, la poma del 
Ciri o la col paperina. Algunes de les 
propostes que cuinaran  els xefs al 
públic del fòrum inclouen plats dol-
ços i salats i són les següents: cigrons 
menuts estofats amb carxofes, tripe-
tes de bacallà i botifarra terregada; 
caneló de núvol de codony amb for-
matge cendrat d’Ullastrell; cua de 
bou farcida amb poma del Ciri amb 
salseta de vermut Mussons; cane-
ló de presa ibèrica farcit de mon-

getes del ganxet i foie; espatlleta de 
cabrit, trinxat de col paperina i con-
fitura de cítrics, i mató dUllastrell 
i oli d’oliva. El Fòrum Gastronòmic  
se celebra de forma anual i s’alter-
na a les ciutats de Girona i Santiago. 
S’ha convertit en un punt de troba-
da imprescindible per als professi-
sonals de la gastronomia i el sector 
agroalimentari. El certamen és una 
plataforma de promoció, una eina de 
formació i un espai de negoci i d’in-
tercanvi d’idees i productes. || MARi-

nA AntúnEz
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  Carles Riba a Cal Gorina. || J.G.

L’Altraveu de Castellar i l’Entesa 
per Sabadell han denunciat diver-
ses irregularitats relacionades amb 
les obres del gasoducte a l’Àrea del 
Medi Natural i a la Direcció Gene-
ral del Medi Natural  i Biodiversi-
tat i al Departament d’Agricultura, 
Ramaderia, Pesca, Alimentació  i 
Medi Natural  de la Generalitat de 
Catalunya.

A partir del seguiment fet a 
l’obra per part de les organitzaci-
ons municipalistes i els documents 
que han pogut consultar als respec-
tius ajuntaments, el regidor de L’Al-
traveu Xavi Bella ha assegurat que 
han detectat greus irregularitats. 
“L’amplada de les franges desfo-
restades no es corresponen amb 
les que hi ha acotades als plà-
nols del projecte, ni amb les mí-
nimes de 17 i 24 metres que fins 
ara havien dit els diferents regi-
dors municipals de Castellar i Sa-
badell. A més s’han efectuat im-
portants abocaments de terra i 
troncs als marges propers a la 
franja de l’obra fora de l’àmbit 
previst, afectant el sotabosc”. 

Les formacions polítiques 
també denuncien que s’han tallat 
arbres centenaris fora de les fran-
ges autoritzades i que els passos 
dels torrents i rieres s’estan efec-
tuant al marge de les condicions 
que l’Agència Catalana de l’Aigua 
i la mateixa declaració d’impac-

  Cristina Domene

Ho han notificat a l’Àrea de Medi Natural

L’Altraveu denuncia
irregularitats a les 
obres del gasoducte

Hi ha vida més 
enllà del 
combustible fòssil

El tret de sortida del cicle sobre la 
situació energètica actual organitzat 
a Cal Gorina el va donar divendres 
passat Carles Riba, director del Centre 
de Disseny d’Equips Industrials i autor 
del llibre “Recursos energètics i Crisi: 
la fi de 200 anys irrepetibles”. Riba 
va dibuixar durant la xerrada quin és 
l’actual model energètic, basat en 
energies fòssils no renovables i per 
tant finites. A banda d’estar basat 
en energies no renovables, un dels 
desavantatges del model energètic 
actual és, segons Riba, que “els 
combustibles fòssils tenen un impacte 
molt negatiu en la terra perquè quan 
s’utilitzen desprenen Co2 i per tant 
acceleren el canvi climàtic i provoquen 
l’efecte hivernacle”. “El camí és 
apostar per un model energètic 
basat en l’eficiència i en les energies 
renovables. Les reserves de combus-
tibles fòssils del planeta s’esgotaran 
en uns 60 anys aproximadament. 
Tapar-se els ulls no és la solució, 
existeix vida després dels combusti-
bles fòssils”, explica el professor. Avui 
es realitzarà la segona xerrada, a la 
mateixa hora, als locals de Cal Gorina, 
en aquesta ocasió a càrrec d’en 
Sebastià Ruiz, com a Coordinador 
del grup Som Energia de Sabadell.

INFRAESTRUCTURES |  GASODUCTE

La moció conjunta que va impulsar 
ERC amb el suport de CiU, L’Altra-
veu, ICV, Reagrupament, Solidaritat 
Catalana per la Independència (SI), 
la CAL, i Castellar per la Independèn-
cia perquè Castellar del Vallès formi 
part de l’Associació de Municipis per 
la Independència, es votarà a la ses-
sió plenària que tindrà lloc dimarts 
28 de febrer. 

No és la primera vegada que 
ERC intenta presentar el document 
al ple. Els republicans castellarencs, 
que no tenen representació al consis-
tori, es van adreçar al conjunt de par-
tits amb representació perquè la pre-
sentessin a la darrera sessió plenària. 
L’Altraveu va prendre el relleu a ERC i 
va presentar el document, però un de-

La moció impulsada per 
ERC es votarà a la sessió 
plenària del proper dimarts

MUNICIPIS PER LA INDEPENDÈNCIA |  POLÍTICA

El proper dissabte el partit Ciu-
tadans de Castellar del Vallès 
instal·larà una carpa informa-
tiva davant del mercat munici-
pal per donar a conèixer la seva 
nova campanya “Nacionalismo 
es crisis”, recollir impressions 
i resoldre els dubtes dels ciuta-
dans al voltant d’aquest inicia-
tiva. Castellar ha estat la ciutat 
escollida pel partit per donar el 
tret de sortida als actes d’aques-
ta campanya que recorrerà di-
versos municipis catalans. Serà 
dijous 1 de març quan Albert Ri-
vera, el president de Ciutadans i 
diputat al Parlament, visiti la vila 
en un acte obert a tota la ciuta-
dania que tindrà a les 19:30h a la 
sala d’actes d’El Mirador. 

Carpa informativa 
i visita d’Albert 
Rivera

CIUTADANS  |  POLÍTICA

cret d’alcaldia va decidir que la moció 
no es podia incorporar a l’ordre del 
dia perquè la proposta no incloïa el 
logo de L’Altraveu però sí el d’ERC.  

La secció local de Solidaritat Ca-
talana per la Independència, la Joven-
tut Nacionalista (JNC) de Castellar 
del Vallès i les Joventuts d’Esquerra 
Republicana (JERC) de la vila, han ex-
pressat a través de diferents comuni-
cats el suport a la moció impulsada 
per ERC i han posat de manifest que 
el 13 de desembre del 2009 un 90% 
dels ciutadans van votar a favor de la 
independència a la consulta popular 
que va tenir lloc a Castellar del Vallès, 
i que per aquest motiu i per respectar 
la voluntat dels ciutadans, demanen el 
vot favorable a la moció. 

te ambiental determina. “Totes 
aquestes irregularitats han estat 
denunciades a l’Àrea de Medi Na-
tural, i també n’hem informat a 
l’Ajuntament de Castellar a tra-
vés d’una entrada al registre per-
què en tinguin constància, amb 
la intenció també que estiguin a 
sobre de les obres i tinguin cura 
que tot s’està realitzant de la mi-
llor manera possible”, ha afirmat 
el regidor de l’Altraveu.

A més, L’Altraveu i Entesa per 
Sabadell en el comunicat informa-
tiu denuncien també “la compli-
citat amb què actuen els ajun-
taments de Castellar i Sabadell 
amb el Ministeri, acceptant totes 
aquestes irregularitats sense em-
prendre cap actuació legal”. 

  El regidor Xavier Bella. || J.GRAELLs

CONFERÈNCIA
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“Ens trobem una mica desemparats”

L’alcalde de Castellar, Ignasi Gimé-
nez considera que el paper del Con-
sell Comarcal del Vallès Occidental 
ha de ser el de liderar l’agrupació 
funcional dels municipis més petits 
amb la finalitat de compartir deter-
minats serveis públics i mancomu-
nar-los, com ara la compra agrega-
da de serveis o la constitució d’una 
comissió de petits municipis. “Els 
consells comarcals tenen sentit 
a les comarques que estan pobla-
des de municipis petits, es tracta 
d’un instrument de suport en la 
gestió de tots aquests serveis que 
de vegades no es poden prestar 
per les dimensions del municipi, 

  Cristina Domene

L’alcalde Giménez demana repensar el paper del Consell Comarcal en relació amb els municipis més petits

CONSELL COMARCAL  |  POLÍTICA

per tant és en aquestes poblaci-
ons on s’haurien de posar tots els 
esforços que fa el Consell Comar-
cal del Vallès Occidental”.

L’alcalde ha afegit que aquests 
municipis que es concentren a la fran-
ja nord del Vallès Occidental i entre 
els quals es troba Castellar, estan una 
mica deixats. “La nostra comarca és 
molt atípica perquè part del territo-
ri forma part de l’Àrea Metropolita-
na de Barcelona i aquests municipis 
ja formen part d’aquest organisme 
i es coordinen, la resta de munici-
pis, que ens concentrem a la fran-
ja nord de la nostra comarca, ens 
trobem una mica desemparats”. 
En aquest sentit, el que demana l’al-
calde de Castellar és que el consell 
es concentri en aquests municipis, 

CDC de Castellar amb pes al congrés nacional

CDC va celebrar dissabte passat el 
Congrés Comarcal del Vallès Occi-
dental. Més d’un centenar de delegats, 
entre els quals es trobaven els castella-
rencs Josep Carreras, portaveu muni-
cipal de CiU, Lluís M.Corominas, Se-
cretari Executiu de Territori i Acció 
Municipal, i Montse Gatell, presidenta 
de l’Institut de la Dona i exalcaldessa 
de la vila, es van reunir a Sabadell per 
debatre i proposar esmenes a les dues 
ponències que presenta CDC a nivell 
nacional per marcar els eixos princi-
pals del partit en els propers anys. 

Lluís M. Corominas jugarà 
un paper important perquè presi-
deix la ponència sobre la nova orga-
nització per a una nova etapa, en la 
qual també participa Josep Carre-

  Rocío Gómez 

CONVERGÈNCIA DEMOCRÀTICA  |  POLÍTICA

ras. “Estic treballant a la ponèn-
cia sobre organització interna i 
funcionament per afrontar aques-
ta nova etapa i enfortir el partit”, 
explica Josep Carreras, portaveu de 
CiU a Castellar. “Quan arribi el mo-
ment hem d’estar preparats perquè 
el nostre partit pugui ser protago-
nista per aconseguir la plenitud na-
cional: la independència de Catalu-
nya”, afegeix Carreras en referència a 
la ponència sobre transició nacional. 
El convergent castellarenc assegura 
que el congrés nacional és “una opor-
tunitat històrica que arriba en un 
moment transcendental pel futur 
del país”. “Els delegats hem d’apro-
fitar per posar el nostre granet de 
sorra i avaluar si som el partit que 
està en disposició d’afrontar la in-
dependència de Catalunya”, puntu-
alitza Carreras. 

bàsicament petits, que tenen dificul-
tats per prestar serveis pel seu pres-
supost.  “Demanem, ara que s’es-
tà posant en dubte la funció dels 
consells comarcals i s’està replan-
tejant el seu paper, que el Consell 
lideri aquesta futura mancomu-
nació que pot ser molt efectiva en 
l’actual escenari”.

A més Giménez ha afirmat 
que formar part del consell hauria 
de ser totalment voluntari. “No tots 
els municipis en poden tenir inte-
rès, i penso, en especial, en els que 
ja formen part de l’Àrea Metro-
politana de Barcelona, com Sant 
Cugat, Montcada o Cerdanyola 
que ja tenen un àmbit mancomu-
nat i no tenen les mateixes neces-
sitat que els més petits”. 

Informació
sobre el
POUM

CiU va organitzar el 18 de fe-
brer a la seva seu una sessió 
informativa sobre el procés 
de participació del POUM 
(en la imatge la regidora Bea 
Garcia). “És una de les qües-
tions més importants que 
poden passar a un municipi, 
i la nostra agrupació posarà 
a l’abast dels ciutadans tota 
la informació que necessitin 
per fomentar aquest procés”, 
explica Carreras
fOtO: JOsEP GRAELLs



Emili - Barrufada!!

  Rafa Barrera Sabalete

óc un pare (dissabte un barrufet) de l’Emili Carles Tolrà. M’agra-
daria felicitar tots els components de la comparsa els barrufets 
(pares, nens, nenes ...) Ens ho vam passar d’allò més bé, vam 
riure, vam ballar, vam fer pinya amb la gent del poble... i sobre-

tot hem tornat a demostrar als nostres fills que, sense emportar-nos cap 
premi, el més important és participar i fer xerinola.
Per altra banda crec, que el Papallongues es va encarregar de dir les coses 
tal com són en aquest poble. Sembla mentida que sigui ell el que hagi de dir 
tot el que pensem la majoria de castellarencs. Però bé, què hem de dir...
Per últim, només em queda felicitar tots els components de la rua que, amb 
premi o sense ell, vam fer gaudir tots els ciutadans de la vila. 
Sobretot donar una barrufi abraçada a tots el barrufets!!!

S

Castellar ja va 
decidir 
Independència

Com molts recordem, l’any 2009 a 
Castellar vam celebrar la Consul-
ta per la Independència, malgrat 
tota mena d’entrebancs que ens 
vam trobar. Aquell dia, més d’un 
90% dels vots van ser afirmatius a 
la independència. El proper Ple de 
l’Ajuntament de Castellar votarà 
si s’adhereix o no a l’Associació de 
Municipis per la Independència. 
Creiem que Castellar ja va decidir 
i per tant l’única votació possible 
pot ser l’afirmativa. Esperem que 
els nostres representants polítics 
estiguin a l’alçada que la situació 
requereix i respectin la decisió so-
lemne i democràtica que es va pro-
duir aquell dia a les urnes. 

  Oriol Papell i Torres

A Castellar
es va votar Sí

A Castellar del Vallès el passat 
13 de desembre de 2009, es va 
celebrar la consulta per la Inde-
pendència envoltada de polèmi-
ca i manca de recursos per part 
de l’equip de govern socialista. 
Malgrat els dubtes va haver-hi 
un gran nivell de participació i 
un 90% dels vots van ser afirma-
tius. En el pròxim Ple del mes de 
Febrer els nostres polítics han de 
votar si adherir Castellar del Va-
llès a l’associació de Municipis 
per la Independència. El nostre 
poble va decidir independència 
afirmativament, i és per aquest 
motiu que demano als nostres 

  Alba Cañadell i Castellà

LA BÚSTIA Podeu escriure les vostres cartes a lactual@castellarvalles.cat. deixeu nom, cog-
nom, número de telèfon i número del dni. Màxim 15 línies. Les cartes de més ex-
tensió poden ser extractades.Els escrits es publicaran per estricte ordre d’arri-
bada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.
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LA FOTO DE LA SETMANA

Així es van sentir veïns i comerciants del carrer Major durant la celebra-
ció del mercat gitano. Persones conegudes es van disfressar de personat-
ges gitanos per gaudir de la festa. No hi va haver cap detall deixat per a la 
improvisació: rètols de les botigues canviats per a l’ocasió, animals autèn-
tics, d’altres disfressats d’óssos amb panderetes a prop, roba penjant... Va 
ser una gran disfressa col·lectiva on tothom va participar.

JOsEP GRAELLs

Els veïns i comerciants del 
carrer Major volem agrair a 
totes les persones voluntàri-
es que van venir a ajudar-nos 
a muntar el mercat gitano de 
Carnaval. A més a més, agra-
ir la col·laboració del grup de 
sevillanes del Casal d’Avis, el 
grup Aires Rocieros castella-
rencs, al grup Zumba, Amalia 
de Triana, Via Solidària, Josep 
Borredà, Família Núñez-Cos, 
Big-Mat Luque Pujol, Servei de 
recollida d’escombraries, poli-
cia local i Ajuntament.
A tots ells, moltíssimes gràcies.
La guanyadora del concurs d’un 
menú per dues persones al res-
taurant Cal Crustó ha estat Anna 
Solà. Moltes felicitats!

Servei de 
teleassistència

Fe d’errades

  Montserrat Casajuana Ribera

Amics lectors, vull aprofitar que 
m’han pogut fer un raconet per 
afegir quelcom més a la secció 
d’opinió de l’Actual de fa unes 
setmanes. 

L’Actual 184
 Jaume Pujol

En l’edició de L’ACTUAL de di-
vendres passat s’informava de la 
presentació del documental de-
dicat a Can Tolrà que està pre-
parant Josep Vidal. En l’article 
es deia que el documental reco-
llia fets històrics com l’assassi-
nat del futbolista Basora, quan, 
en realitat, s’havia de referir al 
pare del jugador.

  I.G.C.

  Veïns i comerciants del carrer Major

Carrer Major

Agraïment

A partir de l’1 d’abril, les perso-
nes amb servei de teleassistència 
i que tinguin una pensió superior 
a 445 euros hauran de pagar  per 
aquest servei.
Tenint en compte que l’Ajunta-
ment és dedica a fer festes i fes-
tetes, festivals diversos, setma-
nes especials i Mega-obres , com 
l’ampliació interna del Mirador, 
en època se suposa que de crisi, 
dons no entenc perquè els usu-
aris de la teleassistència han de 
pagar, per poc que sigui.

Soy una vecina que hace 53 años 
que vivo en el carrer Major, y 
nunca he vivido una mañana 
más entrañable y de ‘germanor’, 
entre vecinos, como la que tuve 
el sábado pasado... Es imborra-
ble e irrepetible...

Castellar
va votar Sí

  Isabel Moreno i Salas

El 13 de desembre de 2009, per fi 
es va poder celebrar a Castellar 
del Vallès la consulta per la Inde-
pendència. Una consulta envolta-
da de polèmica i entrebancs per 
part de l’equip de govern del nos-
tre Ajuntament. Malgrat les pors 
i dubtes que teníem va haver-hi 
un gran nivell de participació i un 
90% dels vots van votar el Sí. En 
el pròxim Ple de l’Ajuntament els 
representants polítics a la nostra 
vila han de votar si volen o no ad-
herir Castellar del Vallès a l’As-
sociació de Municipis per la In-
dependència. Com que el poble ja 
va decidir la Independència afir-
mativament el desembre de l’any 
2009, m’agradaria que ells, que 
en teoria responen per part del 
poble, tinguessin en compte la de-
cisió presa per tots nosaltres per 
tal d’aprovar aquesta moció.

Además de quedar la calle pre-
ciosa y digna, con un éxito de 
gente, como jamás se había 
visto, los preparativos que se vi-
vieron, ayudándose un vecino al 
otro, esto nunca lo había visto ni 
vivido antes....
Creo que todos los vecinos tene-
mos que dar las gracias a Maria 
del Stop, por ser la creadora del 
invento...
No hay que decir que la comi-
da entre vecinos fue de las cosas 
más bonitas de ver, y la primera 
vez que lo veíamos....
Gracias a todos los vecinos y en 
especial a tí, Maria, por estar si-
empre pendiente de todos.

Àdhuc diria que aviat es perd el se-
guit de tot un esforç d’anys, aconse-
guint triomfs arreu del nostre prin-
cipat, d’Espanya, d’Europa i del món. 
Penso i estic segur que el seu ‘museu’ 
de medalles i trofeus, i també diplo-
mes, en donen prou testimoni...
Escric això (certament un xic em-
prenyat), perquè ara ja retirada 
de tota competició natatòria, de 
les quals eres la reina, sens dubte, 
gairebé ningú se’n recordi... 
Remei, perdó, senyora Remei, així, 
amb majúscules, els que conservem 
“de memory” recordem el que amb 
tants anys has aconseguit amb el teu 
esforç i tanta i tanta constància.
Diuen que les paraules el vent se les 
emporta però l’escrit queda. 
Amb tot afecte a la millor campiona.
P.D. Moltes gràcies per els records 
enviats via Johnny.

Fem memòria? 
Va per tú, Remei 
Pagés i Guardiola

 Xavi Soley

Formo part de la societat, no 
passo de les nacions, em consi-
dero honest, coherent, responsa-
ble i intento ser íntegre. Vull tre-
ball, m’agrada el benestar i crec 
en la justícia, respecto els que se 
senten només espanyols, catalans 
i espanyols o només catalans, tots 
fem que els territoris tinguin 
drets i dignitat, però on jo visc 
no em sento lliure i sense impo-
sicions. El meu nom és Jaime per-
què una part de la societat va de-
cidir imposar-ho als meus pares, 
sense respectar la seva llibertat 
a escollir-lo, el qual havia de ser 
Jaume. Aquesta societat va obli-
gar els ciutadans d’aquest ter-
ritori a formar part d’una nació 
imaginària que a base, i perdonin 
l’expressió, de rebre “hòsties” la 
varen conquerir, però que no s’ha 
rendit, tot i que el seu exèrcit en-
cara figura a la seva Constitució 
com a eina per garantir la unitat 
d’aquesta nació imaginària.
Només dir-vos que som molta 
gent que “parlem en català, pen-
sem en català, escrivim en cata-
là, somiem en català, estimem en 
català, ens il·lusionem en català, 
recordem en català, imaginem en 
català, gaudim en català, llegim 
en català, plorem en català, ens 
emocionem en català, treballem 
en català, estudiem en català, 
tenen el nom en català, vivim en 
català” (Escola en català) i sen-
tim la realitat de la nostra nació, 
Catalunya, que no te res a veure 
amb la mentida de “España una, 
grande y libre”.  

polítics que tinguin en compte la 
decisió presa en aquell moment 
dels nostres ciutadans i ciutada-
nes per tal d’aprovar la moció.
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Fernando Adolfo de Prieto, 
escultor: “Evoluciono
amb la peça, ella es va
transformant i jo deixo que
agafi noves formes”

Joan Rodríguez,
3 or:
“És una inversió molt 
forta i no és un negoci
ràpid de muntar”

Toltes Papallongues: 
“Aquest any per poc que 
no m’avisen per venir aquí 
amb l’excusa que l’Ajun-
tament no té diners ”

HAN DIT . . .

  Contenidors de llibres. || JOAn MUndEt

Biblioteques

La reforma que 
precaritza les 

relacions laborals

Participa en el 
POUM! (II)

 Joan Creus  Grup Municipal de CiU

es de la seva aprovació 
l’any 1980 s’han produ-
ït 52 reformes de l’Es-
tatut dels Treballadors. 

Durant aquestes més de 3 dècades 
(amb un parell de crisis impor-
tants i una, l’actual, més cruenta), 
ha quedat demostrat que la crea-
ció d’ocupació depèn bàsicament 
del creixement econòmic i de l’es-
tructura productiva, i no de les re-
formes.
No cal sortir del territori per veure 
com aquesta setmana a Santa Per-
pètua, un referèndum entre els tre-
balladors i treballadores de Panri-
co (amb participació baixa, això sí, 
però ‘a priori’ lliure) donava el sí a 
la baixada d’un 30% dels seus pro-
pis salaris davant la possibilitat de 

eguint amb la revisió 
del POUM, cal fer es-
ment que aquest és un 
tema de llarga durada. 

De fet, és un procés que es va en-
cetar a l’anterior legislatura quan 
en el Ple de 15 de juliol de 2010 es 
va aprovar procedir a la revisió 
del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal de Castellar del Vallès 
i actualment, com aquell qui diu, 
estem en un fase prèvia.
Durant l’anterior legislatura, 
ja es van començar a treballar 
tres estudis relacionats amb la 
revisió del POUM (com són): 1) 
el Pla de Mobilitat, del qual es 
van iniciar els treballs durant el 
2008. El 2011, dins del present 
mandat, el Ple Municipal en va 
fer l’aprovació inicial. 2) el Pla 

Local de l’Habitatge, els treballs 
del qual és van iniciar l’any 2007 i 
que fou aprovat inicialment per la 
Junta de Govern municipal durant 
el mes de febrer de 2010. 3) l’anà-
lisi del Pla Estratègic/2000 en re-
lació amb la RPOUM, de la qual 
també és feren unes jornades de 
participació ciutadana durant el 
febrer de 2011 i se’n van recollir les 
conclusions corresponents.
Hi ha altres treballs previs en curs 
o fets com poden ser, el catàleg de 
masies o el de bens... També hi ha 
un equip director-redactor que ha 
de tenir en compte tots aquests as-
pectes i d’altres com són informes 
de sostenibilitat ambiental, d’inun-
dabilitat, geològics, memòria so-
cial, etc.
Un POUM és una eina per definir 
l’ordenació integral del terme mu-
nicipal i ha de determinar les lí-
nies bàsiques de creixement i de-
senvolupament del municipi de 
cara al futur. Un futur que podem 
emmarcar en un termini de 10-15 
anys o més.
La importància del mateix, rau en 

H
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Aquí a Castellar, sense anar 

més lluny, disposem de la 

biblioteca Antoni Tort

(batlle del poble durant el 

període republicà)

el fet que ha de definir el model de 
població en temes com mobilitat, 
habitatge, usos de sòl, infraestruc-
tures, equipaments, model de crei-
xement, polítiques d’habitatge i re-
habilitació, espais lliures, etc.
Amb tot això, hi ha preguntes que 
agafen una gran rellevància: Volem 
una població de 25.000, 30.000 o 
50.000 habitants? Quin tipus d’ha-
bitatge necessitem? Són necessà-
ries les ARES? Què fem i com po-
tenciem els polígons industrials? 
El tren? Connexió amb la C-58? 
Com millorar l’accés a les urbanit-
zacions i Sant Feliu del Racó?... 
Per debatre tot això, des de CiU, 
perquè ho volem i hi creiem, hem 
fomentat  la participació en les Co-
missions d’Entitats i Ciutadans i 
en la d’Experts i Professionals.  
Igualment hem creat un grup de 
treball per treballar totes aquestes 
temàtiques, que es reunirà els dies 
1, 8 i 15 de març a les 19:00h a la 
seu de CiU, c/ Prat de la Riba, 40. 
Per suposat restem oberts a qual-
sevol aportació que ens vulgueu 
fer. Ja sabeu els dies i el lloc.

tancar la planta productiva. 
Aquests i altres molts exemples, 
que coneixem de ben a prop, il-
lustren que les relacions laborals 
entre empresaris/àries i treballa-
dors/es, tant en temps de bonan-
ça com en situacions complicades, 
s’han de tractar des del respecte a 
la negociació.
La reforma laboral, a part d’abara-
tir extremament l’acomiadament, 
no s’ha fet escoltant els agents soci-
als, no s’ha negociat com calia i ha 
tallat els escenaris de diàleg a l’em-
presa, ampliant la confrontació.
Queda prou clar, tot i que encara 
queden tràmits parlamentaris per 
matisar o no alguns punts, que es 
judicialitzaran moltes situacions 
d’acomiadament.
Des del grup socialista, al Ple muni-
cipal que es celebrarà el proper di-
marts, es presentarà una moció de-
manant als òrgans competents que 
reorientin la reforma i es convoqui 
la mesa de diàleg social.

* Tinent d’alcalde de Promoció 

   Econòmica i Innovació

  Carles Sanosa*

PLAÇA MAJOR
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EL TAULER

LOCALS
DISPONIBLES AL 
CENTRE DE SERVEIS 

El Centre de serveis compta amb 
diversos locals disponibles per a 
empreses o autònoms del sector 
serveis. si n’ets un i necessites 
un espai, adreça’t al Centre de 
serveis, situat al carrer Bergue-
dà cantonada amb carrer Bages 
(polígon industrial Pla de la Bru-
guera), i t’informarem.

+ INFO:
a/e. centredeserveis@castellarvalles.cat
Tel. 937 471 055

CONCESSIÓ DE 
NOVA PARADA
AL MERCAT

L’Ajuntament ha obert la convoca-
tòria per a la licitació del contracte 
de concessió d’un espai destinat 
a establiment comercial de petit 
format al Mercat Municipal. El ter-
mini de presentació d’ofertes es 
mantindrà obert fins al dimarts 
28 de febrer.

La informació de la convocatòria es 
pot trobar al perfil del contractant 
del web municipal i a la secretaria 
de l’Ajuntament (passeig tolrà, 1), 
de 9 a 14 h els dies laborables.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

SUBVENCIONS DE 
SUPORT DE LES 
FAMÍLIES
MONOPARENTALS

L’Ajuntament de Castellar del Va-
llès ha aprovat les bases per a la 
concessió de subvencions sobre 
l’import de la quota íntegra de 
l’impost sobre Béns immobles 
(iBi) a favor de les famílies mo-
noparentals.

Les sol·licituds es poden presen-
tar fins al proper 29 de febrer 
al Registre de l’Oficina de Caste-
llar del Vallès de l’Organisme de 
Gestió tributària de la diputació 
de Barcelona.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

La ciutadania ha de 
poder participar dels 

plens municipals

Independència? 
Ara no toca

  L’Altraveu

  Partit Popular de Castellar

es de l’Altraveu pensem 
que la participació ciu-
tadana ha de ser un 
dels eixos sobre el qual 

es sustentin els processos que es 
desenvolupen des de l’Ajuntament. 
Creiem que és el camí més legí-

es del ple municipal de 
gener, ja sabem que es 
proposarà en el pròxim 
ple una moció inspira-

da per ERC a favor de la indepen-
dència de Catalunya des de l’àm-
bit municipal. Ja es van produir 
prou irregularitats en el ple pas-
sat amb la presentació d’aquesta 
moció que sortosament l’Alcalde 
de Castellar va actuar d’acord amb 

D

D

tim per enriquir les polítiques en 
el sentit de treballar i entendre la 
democràcia com un lloc de troba-
da on el ciutadà té veu i pot apor-
tar i millorar aquelles actuacions 
que es duen a terme des de la ins-
titució i que afecten el seu entorn 
més proper.
Per al ple de febrer presentem una 
proposta perquè es modifiqui l’or-
denança de participació que cre-
iem obsoleta (fa gairebé 20 anys 
que no es modifica) i perquè res-
pongui a les necessitats del tei-
xit social de la població actual. 
Aquesta proposta ja fa més de 5 

la seva responsabilitat, però ara la 
tenim de nou.
Ja resulta prou curiós que un grup 
sense representació municipal i 
amb una representació en altres 
nivells cada cop més minsa tingui 
tantes ganes de protagonisme, i a 
més li donin veu altres formacions 
en principi més serioses. És trist 
que L’Altraveu faci el paper d’“inno-
cent”, però aquesta és la seva res-
ponsabilitat amb els seus votants. 
Més curiós resulta el recolzament 
entusiasta de CiU, amb problemes 
quelcom més importants sobre la 
taula en altres responsabilitats de 
govern més directes i que mostra 
un sectarisme fins ara desconegut. 

anys que la portem defensant fins 
a dia d’avui. Els vots de l’equip de 
govern no han possibilitat que això 
tirés endavant en cap de les tres 
ocasions que l’hem proposat. Se-
guim pensant que darrere dels ar-
guments donats hi ha la infravalo-
ració i la manca de confiança cap 
al coneixement ciutadà, així com la 
por de la pèrdua del control sobre 
les decisions que afecten l’acció pú-
blica. Però és cabdal que la ciuta-
dania pugui participar dels plens 
municipals i Castellar no en seria 
una excepció, altres poblacions ja 
ho porten a terme.

És clar que ERC els està fent la 
feina bruta, i així poden sortir com 
a moderats (¡). Queda per veure la 
postura que adoptarà l’equip de go-
vern del PSC, ja que donant pas a 
aquesta moció quedarà malament 
voti el que voti. Si és en contra, el 
seu suposat nacionalisme queda en 
entredit; si vota a favor, justament 
quedarà titllada com a “antinacio-
nalista” i ja sabem què poc els agra-
da quedar malament; i si s’abste-
nen, deixaran aprovar una moció 
extramunicipal i amb un recolza-
ment simbòlic. Aquest és el risc de 
voler ser simpàtic amb tothom.
La crua realitat és que parlar ara 
d’independència no toca. No només 

En el ple de dimarts vinent, el 
PSC presenta una contrapropos-
ta de participació quan fins ara 
s’ha negat a dur a terme i a apro-
var cap acció en aquest sentit. 
En aquest sentit, creiem que la 
tasca honesta dels grups polítics 
passa també per treballar conjun-
tament i mostrar deferència cap a 
la la força política que en aquest 
cas ha estat presentant major sen-
sibilitat i creença ferma, sense in-
coherències, en tots aquests anys. 
Com ja hem manifestat altres vega-
des, creiem que som aquí per cons-
truir i per a L’Altraveu aquest és 

perquè amb la que esta caient re-
sulta que és el debat més estèril que 
es pot plantejar, i els seus promo-
tors ho saben perfectament; és que 
presentar aquesta moció no passa 
de ser un brindis al sol absurd. Fins 
ara tot es centrava en temes iden-
titaris o de llengua, amb el resul-
tat que ja han arribat a a cansar. 
Centrar-ho tot ara en temes econò-
mics és fer-se trampes al solitari, 
tot i que resulta més efectiu ja que 
toca la butxaca, i és quelcom que 
no agrada.
És una interpretació arriscada de 
la democràcia imposar el pensa-
ment d’una minoria (sí, d’una mi-
noria) sobre tota la població. Però 

l’únic horitzó. Si en el ple del mes 
vinent assolim un consens entre 
totes les forces polítiques de la ne-
cessitat real que el món local es re-
conegui com un espai de proximitat 
entre la institució i la ciutadania, 
L’Altraveu pot dir-se que haurà 
complert amb un dels seus objec-
tius programàtics. És cert que cal-
drà seguir vetllant perquè els me-
canismes de participació segueixin 
sent clars i transparents, però hau-
rem enfilat el camí d’una política 
local oberta i disposada a escoltar 
allò que tenen a dir tota la ciutada-
nia de Castellar del Vallès.  

és que hi ha més: tota la moció, en 
el seu conjunt, és una gran men-
tida. I el més ofensiu: que ERC, el 
gran ideòleg del tripartit, i respon-
sable molt principal de la crisi en 
què es troba la Generalitat, a més 
del descrèdit en què han deixat 
Catalunya tot i que ells ho neguin, 
vulgui encapçalar la independèn-
cia de Catalunya és un insult a la 
intel·ligència. Que CiU jugui amb 
foc és la seva responsabilitat, tot i 
que poc a poc ens anem coneixent 
i les caretes van caient.
Com és fàcil de suposar, aquest grup 
municipal no recolzarà mocions 
com aquestes. No estem per perdre 
el temps amb focs d’artifici. 
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 Equip guanyador de la Copa Social organitzada per Futbol Sala Castellar. || RUBÉn MiRAndA

Bon paper del tennis Castellar 
al Torneig Comarcal 

El diumenge 19, es va celebrar una 
nova jornada del torneig comarcal 
aleví masculí. Els joves jugadors 
del Club tennis Castellar es van 

desplaçar fins les instal·lacions del 
set Ball enduent-se la victòria per  
2 a 5. L’equip del Castellar format 
per Marc nasarre, Oriol Cristòbal, 
Joel Amador, Arnau Jiménez, Oriol 
Mas i Álex Morbidi , va guanyar 
quatre individuals i un doble.

Alcaraz aconsegueix repetir 
primer lloc a la penúltima 
cursa de l’Open BMW

El cap de setmana es va celebrar 
a Llagostera (Girona) la penúlti-
ma cursa de Btt infantil de l’Open 

BMW en la que va participar el cas-
tellarenc Oriol Alcaraz que va tor-
nar a quedar campió en la catego-
ria benjamina, la bona temperatura 
va beneficiar al corredor. diumen-
ge, serà l’última cursa per acabar 
l’Open a Les Planes d’hostoles. 

Vuit equips han lluitat enguany 
per aconseguir el triomf a la 
Copa Social castellarenca, però 
només un ha estat el triomfa-
dor. El Xococrep – Autoescola 
Colell ha estat el guanyador de 
la Copa Social d’enguany orga-
nitzada pel Futbol Sala Caste-
llar, després de disputar la final 
que va tenir lloc el passat diven-
dres i que va començar el dia 20 
de gener. 

A la competició han partici-
pat els mateixos equips que ju-
guen la lliga, però els que han 
aconseguit fer-se amb el trofeu 
del campió ha estat el Xococrep. 
El trofeu del subcampió se l’ha 
endut l’equip Autoescola Caste-
llar – Can Juliana. 

Els guanyadors van comen-
çar posant-se per davant amb 
un 2 a 0, resultat amb el que es 
va arribar a la mitja part. A la 
segona part va canviar la tònica 
del partit i l’Autoescola Caste-
llar va posar-se les piles ràpida-

Copa 
Social per 
al Xococrep 

ment. En pocs minuts van acon-
seguir posar-se per davant del 
marcador amb un 2 a 3, però, a 
falta de pocs minuts per acabar, 
en Marc Gómez el porter del Xo-
cocrep va marcar el gol de l’em-
pat en una jugada assajada. 

El porter, Xavi Fuentes, 
va tornar a ser protagonista 
de l’equip un cop més quan va 
marcar a la semifinal a falta de 
15 segons un gol per l’escaire 
que va permetre que arribes-
sin a la final. De fet, va ser ell 
qui va aconseguir el 4 a 3 de 
doble penal. 

Precisament, un dels per-
sonatges destacats, en Marc 
Gómez, ha estat escollit millor 
jugador de la competició per 
segon any consecutiu i s’ha em-
portat una pilota d’or com a re-
coneixement.

Pel que fa al golejador de 
la Copa Social 2012, el títol ha 
recaigut en Joel, un dels juga-
dors de l’Autoescola Castellar 
- Can Juliana amb 9 gols acon-
seguits durant les 5 jornades 
del torneig. 

La Copa Social es va resoldre en una final d’infart 
amb gols del porter de l’equip guanyador, amb 
dobles penals i amb un resultat últim de 4 a 3

  Alba González

SEGONA VOLTA

El FS Castellar és 
quart i demà inicia 
la segona volta

Demà dissabte el Sènior A del Futbol 
Sala Castellar s’enfronta al Santa 
perpètua a les 19.30 de la tarda. 
L’equip va disputar el seu últim partit  
contra  el Quatre Camins; un partit 
que primer es va canviar d’horari, 
després es va anul·lar i finalment es 

va disputar. El resultat final va ser de 
6 gols a 0 a favor del FS Castellar. 
Precisament, gràcies als últims 
resultats aconseguits el primer 
equip del FS castellarenc ha arribat 
fins al quart lloc de la classificació 
al final de la primera volta.
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MOTOS  |  CAMPIONAT CATALÀ DE RESISTÈNCIA RODI

El castellarenc Arturo Cuesta ha 
aconseguit un dels somnis que feia 
temps que perseguia: formar part 
d’un equip de motos i ser-ne pilot. 
Aquest equip del qual forma part és 
New Project Team, una associació 
esportiva sense ànim de lucre que 
va nèixer el passat 2010 amb la in-
tenció d’involucrar-se en el món de 
les curses. 

Cuesta s’està formant des del 
2007 “en cursets a circuits com el 
de Montmeló, Xest, Albacete, Al-
carràs o Castellolí”. El 2011 va acon-

Castellar
té un nou pilot

 El castellarenc Arturo Cuesta a un dels entrenaments ||JOE RACER tEAM PiX MOtOR

  Alba González
seguir el tercer lloc a les 24 hores de 
Montmeló en la categoria bicilíndrica 
i enguany, a partir del maig competi-
rà al Campionat Català de Resistèn-
cia Rodi, a la categoria 2 motos 2 pi-
lots, que constarà de 6 carreres i que 
es desenvoluparà als circuits d’Alcar-
ràs, Lleida i Castellolí. De fet, Cues-
ta comença els entrenaments aquest 
mateix diumenge al Circuit d’Alcar-
ràs “per posar la moto a punt i per 
entrenar per al campionat”.

L’Arturo ha aconseguit que 
el patrocinin empreses castella-
renques com JF Painter, Fotono-
va i la coneguda empresa de cas-
cos LS2 Helmets.

Arturo Cuesta  participarà al proper Campionat 
Català de Resistència Rodi

SIGE ESPORT  |  MARATÓ

SIGE Sport Puigverd, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament 
de Castellar, ha organitzat per 
al proper dissabte dia 3 de març 
un triatló obert a tota la ciutada-
nia que servirà per commemo-
rar el segon aniversari de la con-
cessionària.

Aquesta competició espor-
tiva, d’inscripció gratuïta, in-
clourà una cursa en bicicleta de 
16,3 km, una cursa a peu de 5,45 
km i una prova de natació de 500 
metres. Així, el triatló comença-
rà amb un recorregut en bicicle-

Triatló obert a tota la 
vila el 3 de març 

 La triatló inclourà una prova de natació de 500 metres a més d’una cursa a peu i una altra en bicicleta || i.M.

Per participar-hi, cal inscriure’s fins a l’1 de març al Complex Esportiu de Puigverd 

  Redacció
ta de muntanya amb sortida des 
del carrer de Balmes i arribada a 
SIGE que tindrà un pendent mitjà 
ascendent del 4,6% i un pendent 
mitjà descendent del 5,2%. A con-
tinuació, els participants hauran 
de superar una cursa a peu amb 
sortida i arribada a SIGE que re-
correrà 4.750 metres en terreny de 
terra i 700 metres sobre asfalt. En 
aquest cas, el pendent mitjà ascen-
dent serà del 5,9%, mentre que el 
descendent serà del 6,4%. El triatló 
finalitzarà amb una prova de nata-
ció de 500 metres a la piscina co-
berta del complex.

La participació a aquesta pro-
posta està subjecta a inscripció 

prèvia, que es pot formalitzar fins 
dijous 1 de març al mateix SIGE 
Sport Puigverd, presencialment al 
c. País Valencià, núm. 1, o per telè-
fon trucant al 93 714 28 11. El repar-
timent de dorsals als participants 
es farà el mateix dia del triatló, a 
les 9 hores.

La prova començarà a les 9.30 
hores i acabarà dues hores més 
tard. Un cop finalitzat el triatló, 
els fisioterapeutes i massatgistes 
de SIGE obsequiaran els partici-
pants amb un massatge de descàr-
rega. A més, s’oferirà un tast de bo-
tifarra per a tos els participants, i 
es durà a terme el sorteig de diver-
sos regals. 
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NOTA DE CONDOL

Eufemio García Martínez
Extreballador de l’Ajuntament de Castellar

L’alcalde, regidors/es i treballadors/es de l’Ajuntament de 
Castellar expressen el seu més sentit condol 

i s’uneixen al dolor de la seva família. 

Castellar del Vallès, febrer de 2012

MATCHBALL PÀDEL  |  TORNEIG 2012

Dissabte va tenir lloc la final del 
torneig organitzat pel Matchball 
Pàdel en el qual van participar 66 
parelles. Un torneig que va iniciar-
se el dilluns 13 de febrer i que s’ha 
anat jugant totes les tardes durant 
aquests dies. Aquest ha estat el pri-
mer torneig organitzat per la nova 
direcció del Matchball Pàdel.  

A la primera categoria els gua-
nyadors absoluts han sigut Gusta-
vo Oliva i Xavier Maresme que han 
aconseguit endur-se 240 euros i roba 
esportiva, els que han quedat en 
segon lloc en aquesta mateixa cate-
goria han estat Carles Adrobau i Fe-
lipe Cuadra que s’han emportat 180 
euros i també material esportiu. Pre-
cisament, Carles Adrobau és un dels 
organitzadors d’aquest torneig que 
feia una valoració postiva de tot ple-
gat: “És el primer torneig que hem 
organitzat amb la nova direcció i 
ha anat molt bé. La gent s’ho passa 
bé i ho vol més sovint, per això in-
tentarem organitzar almenys 4 o 5 
campionats a l’any. Així i tot és di-
fícil de coordinar tot plegat: els ho-
raris, les pistes, les parelles...”.

Els guanyadors de la sego-

66 parelles han lluïtat 
per guanyar al pàdel

  Un partit al matchball pàdel. || J.GRAELLs

Ha començat la temporada i Bike 
Tolrà – C3 Consproser ho ha fet 
de la millor manera possible. Al-
menys així ho han demostrat en la 
primera carrera de l’any de Moun-
tain Bike que va tenir lloc a les 
Franqueses del Vallès on els nous 
fitxatges de l’equip van demostrar 
el seu elevat nivell. Des de la sor-

Podi per als nous fitxatges de Bike Tolrà

CICLISME  |  INICI TEMPORADA

na categoria han estat: Andreu de 
Juan i Sergi Sunyer i els de la ter-
cera: Rafa Luque i José González. 
A més de material esportiu també 
han rebut premis en metàl·lic. 

Adrobau ha detallat alguns 
problemes de la competició, com 
per exemple, que la final fos dissab-
te dia de carnaval “i també ha coin-

cidit un dia amb el partit del Barça 
de Champions i, evidentment, són 
dies en els que a la gent li costa més 
venir i jugar”. Tot i aquestes peti-
tes coincidències més de 132 perso-
nes han pogut gaudir del pàdel en 
competició durant aquesta setmana 
i rebre per la seva participació  una 
samarreta de regal. 

CAC  |  CAMPIONAT CATALUNYA

Els atletes del CAC tornen a destacar 
al Campionat de Catalunya

El dissabte passat a Sabadell es 
van disputar els Campionats de 
Catalunya en pista coberta per a 
la categoria de juvenil amb una 
bona representació del Club At-
lètic Castellar on va destacar a 
la prova de salt d’alçada Guillem 
Arderius. El jove ha tornat a fer 
pòdium al quedar subcampió de 
salt d’alçada amb nou rècord del  
CAC d’1.88 metres, el pas a una 

  Alba González

tida, Xavi Bosch, va agafar les reg-
nes de l’equip encara que en alguns 
moments va perdre el primer grup 
però va aconseguir remuntar posi-
cions durant la carrera fins a acabar 
col·locant-se en el podi. També, Al-
fonso Zafra un altre nou fitxatge va 
aconseguir quedar als primers llocs 
de la seva categoría, Màster 40. 

categoria superior no ha afectat 
les qualitats del gran atleta caste-
llarenc que ja pensa en la propera 
participació als campionats d’Es-
panya on té la mínima. Pel que fa 
als atletes veterans, Josep Perma-
nyer també pertanyent al CAC s’ha 
convertit en campió de Catalunya 
de veterans. De la seva banda, els 
atletes Joan Moreno i Rosa Gili han 
aconseguit fer pòdium. 

  Ciclistes de Bike Tolrà al pòdium. || CEdidA

  L’atleta del CAC Guillem Arderius al pòdium dissabte passat. || L’ACtUAL

El Voltregà de la castellarenca Maria 
Ballesta va finalitzar la Copa de la 
Reina d’hoquei patins com a subcam-
pió després de caure per 2-3 a la final 
del torneig disputat a Reus contra el 
Biesca Gijón. L’equip espanyol es va 

disputat i es va arribar a la pròrro-
ga amb empat a dos en el marcador. 
El temps extra el va decidir un gol 
d’Ainoha García, que va donar el pri-
mer trofeu estatal al seu equip. No 
obstant, el Voltregà continua líder 
de la OK lliga femenina amb onze 
punts de diferència respecte el Bi-
esca Gijón, segon classificat. 

Plata per a Maria Ballesta

proclamar per primera vegada ven-
cedor de la competició mentre que les 
vigatanes es van quedar sense poder 
revalidar el triomf de l’any passat des-
prés de convertir-se en les grans do-
minador del torneig.  

En les set edicions, el Voltre-
gà ha participat en sis finals i n’ha 
guanyat quatre. El partit va ser molt 

  Celebració de la segona posició del Voltregà. || MARiA BALLEstA

  Redacció

HOQUEI PATINS FEMENÍ  |  COPA DE LA REINA

La castellarenca, portera del Club Voltregà, ha disputat la Copa de la Reina

Gustavo Oliva i Xavier Maresme, guanyadors del Torneig de Matchball Pàdel
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sabadell B - Canovelles 2 - 2
sabadell nord - Vilanova  3 - 1
OAR Vic - Marganell 2 - 1
Puigreig - sallent 1 - 1
sabadellenca - Gironella 1 - 2
Parets - st Quirze Vallès 3 - 1
Tona - Castellar UE 2 - 2
taradell - Palau solità 1 - 0
st Vicenç torelló - Granollers 2 - 1

SEGONA CATALANA · Grup iV Jornada 20

sant Quirze
Gironella
Granollers
Canovelles
tona 
sallent
sabadellenca
taradell
sabadell nord 
OAR Vic
Parets
st. Vicenç torelló
UE Castellar
sabadell B
Marganell
Vilanova 
Palau solità 
Puigreig

43
42
36
35
32
32
29
28
28
26
26
24
23
23
23
16
16
15

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13
13
10
10

9
10

8
8
8
7
7
6
7
5
5
4
4
3

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

3
4
4
5
6
8
7
8
8
8
8
8

11
7
7

12
11
10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Sant Adrià - CB Castellar 61 - 69
salt - santa Coloma 73 - 62
Argentona - Aqua 80 - 56
sant Cugat - Mataró 73 - 85
Minguella - El Masnou 85 - 76
figueres - Quart 72 - 71
Vic - Blanes 78 - 73
sant Josep - Montgat 69 - 105

COPA CATALUNYA · Grup i Jornada 19

santa Coloma
Platges Mataró
Montgat
salt
sant Josep
sant Cugat
Quart
figueres
Aqua
CB Castellar 
Universitat Vic
sant Adrià
Minguella
El Masnou
Argentona
Blanes 

19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19
19

14
13
13
13
13
11
10
10

9
9
8
8
6
6
5
4

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

5
6
6
6
6
8
9
9

10
10
11
11
13
13
14
15

BÀSQUET
SÈNIOR B · Grup 3

CB Castellar  descans

SOTS21 · Preferent, grup 1

Galomateo Ribes - CB Castellar  80 - 67

JÚNIOR MASCULÍ · interterritorial, grup 4

 CB Castellar - C.n. terrassa 57 - 60

JÚNIOR FEMENÍ · nivell A, grup 1

 CB Castellar  descans

CADET MASCULÍ · nivell C2, grup 4

Llefia Blau - CB Castellar 56 - 51

CADET FEMENÍ · nivell B2, grup 1

CB Castellar - Puig Reig  39 - 43

INFANTIL MASCULÍ · nivell B1, grup 2

Paidos Asfe - CB Castellar  79 - 58

PREINFANTIL MASC. · nivell A2, grup 2

trioptic igualada - CB Castellar  78 - 46

PREINFANTIL FEMENÍ · nivell C1, grup 2

Valldemia - CB Castellar 31 - 38

MINI A MASCULÍ · nivell C1, grup 4

CB Castellar  descans

MINI B MASCULÍ · nivell C2, grup 4

CB Castellar - Carmeli Blanc 27 - 22

PREMINI MASCULÍ A · nivell B1, grup 3

CB Castellar - Calella Mixte   57 - 83

PREMINI MASCULÍ B · nivell d2, grup 2 

CB Castellar  descans

FUTBOL

VETERANS
UE Castellar  descans
SÈNIOR B · tercera Catalana
UE Castellar  descans
JUVENIL A · Primera divisió, grup 7
UE Castellar  descans
JUVENIL B · segona divisió, grup 22
UE Castellar  descans
CADET A · segona divisió, grup 27
UE Castellar  descans
INFANTIL A · segona divisió, grup 3
UE Castellar  descans
FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ · Grup 2
UE Castellar descans
ALEVÍ A · tercera divisió, grup 32
UE Castellar  descans
ALEVÍ B · Quarta divisió, grup 34
UE Castellar  descans
ALEVÍ C · Quarta divisió, grup 28
UE Castellar descans
ALEVÍ D · Quarta divisió, grup 32
UE Castellar  descans
ALEVÍ E · Quarta divisió, grup 33
UE Castellar  descans
BENJAMÍ A · segona divisió, grup 9
UE Castellar  descans
BENJAMÍ B · tercera divisió, grup 28
UE Castellar    descans
BENJAMÍ C · tercera divisió, grup 27
UE Castellar descans
BENJAMÍ D · tercera divisió, grup 32
UE Castellar descans
BENJAMÍ E · tercera divisió, grup 31
UE Castellar descans
PREBENJAMÍ A · Grup 20
UE Castellar descans
PREBENJAMÍ B · Grup 21
UE Castellar descans
PREBENJAMÍ C · Grup 22
UE Castellar  descans
PREBENJAMÍ D · Grup 18
UE Castellar  descans

FUTBOL SALA

Argentona - Centelles 2 - 4
Aiguafreda - La sardana 5 - 8
Can serra - navàs 7 - 2
Pradenc - Balsareny 1 - 7
Castellnou - Castellbell 7 - 3
La sínia - Can Parellada 6 - 3
Arraona - Athletic 04 A  2 - 4
Collbató - Cn sabadell 4 - 4

PREFERENT CATALANA, g.2 · Jornada 16

Balsareny
La sardana
La sínia
Can Parellada
Can serra
Athlètic 04 A
Cn sabadell 
Centelles
Grup Arrahona
Castellnou
Aiguafreda
Collbató
Pradenc 
navàs
Cerdanyola
Castellbell

38
37
31
27
26
25
25
25
23
21
19
17
16
12
11
10

15
16
16
15
14
16
16
16
16
16
16
15
16
16
16
16

12
11
10

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

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

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

10
12
11
9

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · Grup B Jornada 19

Vilafranca - noia freixenet 7 - 12
sant Ramon - Prat pendent
Ripollet - Congrés pendent
Perpetuenc - Piera pendent
La salle Bonanova - sitges     pendent
Olesa - Cornellà  pendent
Castellar - Molins de Rei pendent

noia freixenet
Congrés 
Vilafranca
Piera 
sant Ramon
Prat
Ripollet
sitges
Molins de Rei
Cornellà
Palau
Olesa
Perpetuenc
HC Castellar 
La salle Bonanova

48
43
41
40
30
23
22
21
19
18
18
13
10

8
7

16
17
17
16
17
17
17
17
17
16
16
15
16
17
17

16
14
13
13
9
7
7
7
6
5
6
4
2
2
2

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

0
2
2
2
5
8
9

10
10

8
10
10
10
13
14

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FEMENÍ · Lliga sub16
hC Castellar  descans
JÚNIOR · Grup 18
hC Castellar  descans
JUVENIL · Copa federació, f1
hC Castellar  descans
INFANTIL A · Campionat Cat, P2
hC Castellar - Cornellà 8 - 2
INFANTIL B · Copa federació, f2
hC Castellar    descans
ALEVÍ A · Copa federació, f9
hC Castellar  descans
ALEVÍ B · Copa federació, f1
hC Castellar descans
BENJAMÍ A · Copa Barcelona, C1
hC Castellar descans
BENJAMÍ B · Copa Barcelona, C8
hC Castellar descans
PREBENJAMÍ A · Campionat Bcn, P1
hC Castellar descans
PREBENJAMÍ B · Ct. Barcelona, P3
hC Castellar  descans
PREBENJAMÍ C · Copa Barcelona, C3
hC Castellar descans
PREBENJAMÍ D · Copa Barcelona, C7
hC Castellar descans
INICIACIÓ A · Copa Barcelona, C3
hC Castellar descans
INICIACIÓ B · Copa Barcelona, C1
hC Castellar descans

BITLLES

1 Carles franch  73.33 punts 

2 Ramon Piñol  70.66 punts  

3 Jose Perea  70.66 punts 

4  Xavi Romance  68.33 punts 

5 Ricard Miras  68 punts 

6 Jose Cruz  65.66 punts  

7 Anna M. Miras  65 punts  

8 Òscar zaplana  65 punts 

9  Mari Pelayo  62.33 punts  

10 Rafel Berenguer  62 punts  

FS Castellar A - 4 Camins 6-0
Olimpic floresta - Granollers  4 - 1
sant Cugat - Les fonts 4 - 0
Guardiolenca - Cardedeu 2 - 2
Arraona - Casserres 3 - 3
Bigues - toyota  6 - 2
Baganes - sta Perpètua 2 - 7

PRIMERA CATALANA, g.3 · Jornada 14

Cardedeu
floresta
sta. Perpètua
FS Castellar A
Bigues
Quatre Camins
Baganes
toyota
Arrahona
sant Cugat
Casserres
Les fonts
Granollers
Guardiolenca

34
32
26
24
22
21
18
18
15
14
13
12
8
7

14
14
14
13
13
14
11
13
13
14
14
13
14
14

10
10

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

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

0
2
4
3
3
7
5
5
6
8
7
9

10
10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Berga - Caldes 3- 2 
FS Castellar B - Martorelles 2 - 2
Ramon Llorens - futsal sas 0 - 2
Escola Montcada - sant Joan 0 - 6
Grups Arraona - floresta  0 - 1
Athèlic 04 - Martorelles Suspès
Nou Barris - Almendra Suspès

SEGONA CATALANA, grup 4 · Jornada 14

sant Joan
futsal sas
nou Barris
Arrahona
Ullastrell
floresta
PB R. Llorens
Martorelles
Berga
Montcada
FS Castellar B
Cn Caldes
Athlètic 04 B
Almendra A

39
30
27
25
22
22
21
19
18
15
12
10

9
2

14
14
13
14
13
14
14
13
13
14
14
14
13
13

13
9
8
7
7
7
6
6
6
4
3
2
3
0

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

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

10
11

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

JUVENIL · tercera divisió, grup 2
Atlètic Almendra  descans
FEMENÍ · divisió d’honor juvenil-cadet
fs Castellar  descans
CADET A · segona divisió, grup 5
fs Castellar  descans
CADET B · Lliga escolar
fs Castellar  descans
INFANTIL A · segona divisió, grup 3
fs Castellar  descans
INFANTIL B · Lliga escolar
fs Castellar  descans
ALEVÍ A · Primera divisió, grup 2
fs Castellar  descans
ALEVÍ B · Lliga escolar
fs Castellar  descans
BENJAMÍ A · Primera divisió, grup 5
fs Castellar  descans
BENJAMÍ B · Lliga escolar
fs Castellar  descans

fOtO: BikEtRiAL

BITLLES · 1era jornada classificacions

AGENDA
DEL 24 DE FEBRER AL 2 DE MARÇ

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 25 de febrer
Pepín Valls
09:00   Benjamí A – sabadell nord Cf
09:00   Benjamí C – Barberà Andalucia
10:00   Prebenjamí A – sant Quirze
10:00   Prebenjamí d – Vilanova Vallès 
11:00   Aleví A – Ripollet Cf
11:00   Aleví C – Roureda Vdf
12:30   infantil A – Can Rull
13:45   Cadet-infantil – Cultura Pràctica
14:00   Benjamí E – sabadell fC
17:15   Juvenil A – torre Romeu
Partits a fora
10:45   sabadell nord Cf – Benjamí B
11:45   sabadell fC - Prebenjamí B
11:45   Ripollet Cf - Benjamí d
13:00   Rubí UE - Aleví E
13:15   sabadell nord Cf – Prebenjamí C
13:30   Matadepera fC - Aleví d

DIUMENGE 26 de febrer
Pepín Valls
08:30   Veterans – Cerdanyola fC
10:15   Escola 2006 – Roureda Vdf
10:15   femení Base – Matadepera fC
12:15   2ª Catalana – taradell Ud
Partits a fora
10:15   JABAC i terrassa – Aleví B
11:30   Llano sabadell Cd - 3ª Catalana
12:15   sant feliu Codines Cf – Cadet A
12:30   Juventus AC - Juvenil A
15:30   Lliça d’Amunt - femení

HOQUEI (hC Castellar)

DISSABTE 25 de febrer
Pavelló Dani Pedrosa
12:45   Aleví A – Bigues i Riells
15:30   Prebenjamí d – Bigues i Riells
16:30   Prebenjamí C – Ch Caldes
17:30   Aleví B – Bell Lloc
18:30   infantil A – fC Barcelona
19:45   sènior – Molins de Rei
Partits a fora
10:15   CP Manresa – infantil B
14:00   igualada hC – Prebenjamí B

DIUMENGE 26 de febrer
Pavelló Dani Pedrosa
09:30   iniciació B – Arenys Munt
10:30   iniciació A – Ch Caldes
11:30   Benjamí B – Arenys Mar
12:45   Júnior – Cn Reus Ploms
16:00   Prebenjamí A – fC Martinenc
17:00   Benjamí A – Ct Barcino
Partits a fora
12:00   CE Vendrell – Aleví B

FUTBOL SALA

DISSABTE 25 de febrer
Pavelló Joaquim Blume
10:00  fs Aleví B – Purificació salas
15:30   fs infantil A – Barceloneta 
16:45   fs femení – Corbera Cfs
18:30   Athlètic 04 sènior A – Collbató 
Partits a fora
09:30   C.E. sabadell - Prebenjamí A
10:30   Joan Oliver – fs infantil B
11:00   CE franciscans – fs Benjamí B
16:00   Ripollet fs – fs Benjamí A
17:15  Caldes – fs sènior B
17:30   floresta - Athlètic 04 sènior B
19:30   sta.Perpètua – fs sènior A

DIUMENGE 26 de febrer
Pavelló Joaquim Blume
09:00  Almendra Juvenil – Cerdanyola 
10:15   Castellar fs Aleví A – Molins
11:45   Almendra sènior – Berga
12:45   Castellar fs Cadet A – Bonaire

BÀSQUET (CB Castellar)

DISSABTE 25 de febrer
Pavelló Puigverd
11:00    Preinfantil femení – Cn sbd
12:30    Mini A Masculí – CEB sant Jordi
17:00    Preinfantil Masc– CB Cornellà
19:00    Júnior femení - sants-Les Corts
Partits a fora
09:00   Cn Caldes - Premini B Masculí
09:30   Cn sabadell - Mini B Masculí
12:30   Cn sabadell - Premini A femení
12:30   sA súria - Cadet femení
16:00   BC tecla sala - Júnior Masculí
19:00   CB Puigreig - sènior B Masculí

DIUMENGE 26 de febrer
Pavelló Puigverd
10:30   infantil Masculí – CB santpedor
12:00   Cadet Masculí – Cn sabadell
17:00   sots 21 Masculí – CB tiana
19:00   sènior A Masc– CB sant Josep

Alan Rovira torna a 
encapçalar el podi

La primera prova del campio-
nat de l’Open Biketrial va tenir 
lloc el cap de setmana passat a 
Casp, en un entorn privilegiat al 
costat del riu Ebre.
Va ser una jornada que va comp-
tar amb la presència de molts 
pilots, dos d’ells castellarencs, 
que no van voler baixar del podi. 
L’Albert López, que va fer zones 
élite, ha acabat en segona posi-
ció, molt destacada si tenim en 
compte que es tracta de la cate-
goria màxima i de més prestigi 
del biketrial. El jove Alan Rovira, 
que no es perd cap competició, 
ha aconseguit la victòria en la 
categoria benjamí.  Tots dos, 
s’han mostrat molt satisfets 
pels resultats aconseguits.

Resultats del Club de Bitlles Castellar que té 
possibilitats de classificar-se al Campionat in-
dividual de Catalunya.
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La Biblioteca projecta la 
pel·lícula ‘Las horas’

El proper 1 de març, a les 18.30 
hores, la Biblioteca Antoni tort 
projectarà la pel·lícula ‘Las 
horas’ en el marc del dia inter-

nacional de la dona treballado-
ra, que se celebra el proper 8 de 
març. El film està protagonit-
zat per nicole kidman, Julianne 
Moore i Meryl streep i es va es-
trenar l’any 2002. té un Òscar a 
Millor actriu per kidman. 

La pintora Neus Segalés 
exposa al Velcro de Terrassa

La pintora castellarenca neus 
segalés inaugura una exposi-
ció titulada ‘Orígens’, que ja va 
presentar a la galeria Paspartú 

de Barcelona. neus segalés pre-
senta diverses làmines de din-A3 
i din-A4 sobre una sèrie ja aca-
bada. L’exposició s’inaugurarà el 
pròxim dia 25, a les 22.30 h al car-
rer Escaletes, 13 i es podrà visitar 
fins al 24 de març.

Un carnaval multicolor

   Carrossa i comparsa guanyadora de l’AMPA El Sol i la Lluna. || JOsEP GRAELLs

  ‘Els Picapiedra’, comparsa guanyadora de l’AMPA Bonavista. || isMAEL MARtínEz   Toltes Papallongues i Bufanúvols

  Carnaval jove. || JOsEP GRAELLs  El mercat gitano del Carrer Major es va omplir de colors i de gent durant tot el matí. || JOsEP GRAELLs

La Rua de Carnestoltes, la festa al carrer, el ball i la disbauxa van ser els protagonistes de la vila durant tot el cap de setmana

‘El sombrerero loco’ disfressa individual8

‘Els friquis’ disfressa individual7

‘Màfia italiana’ disfressa de colla6

‘La nit de mags i bruixes’ AMPA immaculada5

‘Donem la nota’ AMPA Joan Blanquer4

‘Calendari Maya 2012’ AMPA El Casal3

‘El Sol i la Lluna al 1900’ AMPA El sol i la Lluna2

‘Els Picapiedra’ AMPA Bonavista1

PREMIS

El Carnaval va lluïr, enguany, dis-
fresses i disbauxa durant tot el cap 
de setmana. El Mercat Gitano del 
carrer Major, novetat d’aquest any, 
va tenir una bona acollida i va estar 
molt concorregut durant tot el matí. 
Una altra de les propostes, el Carna-
val Jove, també va ser molt participa-
tiva. Però on hi va haver més partici-
pació va ser a la tradicional Rua de 
Carnaval, amb comparses i carrosses 
molt lluïdes que van recórrer els car-
rers de la vila. De nit, el ball de Car-
nestoltes també va comptar amb molt 
bon ambient, disfresses i repartiment 
de premis.  || MARinA AntúnEz
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Castellar del Vallès viurà aquest cap 
de setmana una de les jornades més 
participatives de l’any, amb la Festa de 
Sant Antoni Abat. Una gran quanti-
tat de persones sortiran al carrer diu-
menge, 26 de febrer, per prendre part 
en aquesta festivitat, que es durà a 
terme per diferents carrers del mu-
nicipi. La Festa de Sant Antoni Abat, 
patró dels animals i del gremi de tra-
giners i carreters, tindrà com a plat 
fort la tradicional passada de cavalle-
ries i carruatges dels Tres Tombs de 
Castellar del Vallès, ja molt reconegu-
da entre les poblacions vallesanes.

Diumenge, la Festa de Sant An-
toni s’iniciarà amb una degustació de 

Batejos dels Tres Tombs
coca i mistela a l’Hípica Castellar a càr-
rec de l’abanderat, lloc on també se ce-
lebrarà un esmorzar per a tots els par-
ticipants a la Passada de Sant Antoni. 
La passada de cavalls i burros s’inici-
arà al carrer del Solsonès i ressegui-
rà diferents carrers del municipi: car-
rer de Barcelona, Àngel Guimerà, Prat 
de la Riba, Catalunya, Barcelona, Avin-
guda Sant Esteve, Santiago Rusiñol i  
carretera de Sentmenat. Seguirà per 
Bonavista, Caldes, plaça Vella, passeig 
Tolrà, General Boadella, Major, plaça 
Calissó, carretera de Sentmenat (de 
pujada i de baixada fins a l’escola de 
les Dominiques), Passeig, Pare Borrell, 
Barcelona i, finalment, altra vegada al 
carrer de Solsonès.

La Passada de Sant Antoni es-
tarà encapçalada enguany per l’aban-

  M.A.

Capaç 
de tòrcer 
el ferro

Fernando Adolfo de Prieto és un ar-
tista castellarenc d’origen argentí. 
Durant tot el mes de març, l’escul-
tor exposa al vestíbul d’El Mirador 
dues de les sèries que ha elaborat 
amb ferro.

L’artista va néixer a Santa Fe 
i les seves inquietuds artístiques, 
amb només 16 anys, el van portar 
al taller de Herrería y Fundición de 
la Escuela técnca Nº4 Juan Bautis-
ta Alberdi de la ciutat de La Plata. 
“El meu interès pel ferro va anar 
creixent i, amb el temps, vaig co-
mençar a fer creacions pròpies”, 
diu l’artista.

De Prieto es va fer el seu primer 
fornal (fragua, diu l’artista) i treballa-
va el ferro com a afició. A poc a poc es 
va anar professionalitzant. Més enda-
vant, va ingressar a la Universidad de 
Bellas Artes de Tucumán.

L’any 1998 guanyava el primer 
premi al Concurso Nacional de Bu-
enos Aires amb un canelobre medi-
eval. Això li va donar ales i “l’any 
2002 vaig arribar a Barcelona amb 
la intenció d’exposar la meva obra, 
tot i que no va ser possible perquè 
era difícil mantenir la família”. 

  Fernando Adolfo de Prieto amb l’escultura guardonada.  || JOsEP GRAELLs

derat Laureano Martínez, la capitana 
Francesca Parés i els cordonistes Ma-
nuel Ramos i Judith Cantín. 

La festa comptarà un any més 
amb la participació de més d’una tren-
tena de carruatges i una setantena de 
cavalleries. Com és habitual, Mossèn Vi-
llarino farà la benedicció dels animals 
al seu pas per la font de la plaça Major, 
aproximadament a les 13 hores.

La Festa de Sant Antoni Abat 
sempre ha estat molt nostrada a la 
vila. Juntament amb la de Sabadell i 
altres poblacions vallesanes, és una 
de les més lluïdes de la comarca.

L’Associació Amics de Sant An-
toni Abat organitza la festa de Sant 
Antoni des de l’any 1994, amb la col-
laboració de l’Ajuntament de Caste-
llar  i la Federació  Tres  Tombs.  

  Marina Antúnez

L’escultor Fernando 
Adolfo de Prieto 
exposa escultures 
de ferro a El Mirador

  Tres Tombs de l’any passat.

Dissabte 25, en el marc del BRAM!,  
tindrà lloc una projecció infantil ti-
tulada Kerity, la casa de contes. La 
projecció es farà a les 16. 30 h de 
la tarda i és una proposta organit-
zada per un  grup de voluntaris i 
voluntàries de la Comissió Orga-
nitzadora del BRAM!. L’entrada 
permetrà, d’una banda, accedir a 
la projecció que tindrà lloc a l’Au-
ditori Municipal. De l’altra, a una 
proposta d’animacions a la Sala 
d’Actes d’El Mirador o uns tallers 
de paper i cinema que es duran a 
terme a l’Espai Sales d’El Mirador 
i sales annexes. Totes aquestes ac-
tivitats s’iniciaran a les 18.15 h. 

En el mateix moment de com-
prar les entrades per al BRAM! in-
fantil, que es podran adquirir a la 
taquilla de l’Auditori 30 minuts 
abans de la projecció de Keriy, la 
casa de contes, s’haurà d’escollir 
entre una activitat o altra. Les ani-
macions que es projectaran s’adre-
cen a nens i nens més grans de 4 
anys i podran gaudir d’un total de 
sis propostes de curta durada (d’un 
màxim de 9 miuts) realitzades per 
la productora I+G Stop Motion.

Després de les projeccions, 
Anna Solanas i Marc Ribes presen-
taran diversos ninots protagonistes 
dels seus curtmetrates. Amb l’ajut 
d’un ordinador i la càmera que uti-
litzen per a la realització de les seves 
obres faran una petita demostració 
de com els ninots prenen forma. 
Com ja es va anunciar al programa 
del BRAM! també es realitzaran ta-
llers. Hi haurà tres tipus de propo-
tes: el taller d’ombres xineses ‘Les 
ombres parlen’, per a infants de més 
de 4 anys; el taller d’efectes òptics 
‘Es mou el drac?’, per a nens i nenes 
de 8 anys o més, i un tercer taller per 
a infants de totes les edats i les seves 
famílies que consistirà en l’elabora-
ció d’un foliscopi i un taumatrop. 

Films i tallers 
infantils 
al BRAM

  Marina Antúnez

A l’escultor li agrada la forja 
que es feia antigament. “Jo coc el 
ferro a 900 ºC en un fornal ali-
mentat per un tub amb aire i amb 
carbó”. Comenta que el carbó mine-
ral és millor que el vegetal perquè 
arriba a més temperatura. “Des-
prés, el ferro  es torna molt dòcil, 
se li poden donar formes increí-
bles i, fins i tot, es pot tallar”.

L’artista uneix els ferros amb 
reblons i forats “perquè trobo que 
dóna una força afegida al ferro, 
ens evoca a segles enrere”. No uti-
litza la tècnica del ‘caldeo’, “que és 
la unió de metalls per martelleig 
perquè s’ha de treballar a 1.400  
ºC i gairebé ja no s’utilitza”. Fins 
fa poc, De Prieto utilitzava el gra-
fit per  donar al ferro una tonalitat 
satinada, “però ara he descobert 
que el ferro oxidat m’agrada molt 
i l’oxido amb àcid clorídric”. 

El ferro, explica l’escultor, 
també es pot combinar amb vi-
dres, fustes i minerals. En aquest 
sentit, l’artista ha estat premiat al 
VIII Premi Nacional de Pintura i 
Escultura Joan Bosch Boldú a Bar-
celona. “L’escultura premiada es 
diu ‘Discreta Simbiosis’ perquè 
combino dos materials (ferro i 
quars) i és discreta”.

Aquesta escultura va comen-
çar a prendre forma durant la Mos-
tra d’Oficis Artesans l’any 2005; “la 
vaig fer cara al públic, després la 
vaig aparcar i ara l’he finalitzat i 
ha estat molt ben valorada”.

A l’exposició de Fernando 
Adolfo de Prieto es podran veure 
dues sèries: ‘Revoluciones’ i ‘Deve-

nires’, de quatre peces cadascuna, 
inclosa l’obra premiada.  “A ‘Deve-
nires’ les formes són més suaus, i 
faig referència al canvi, a la mu-
tació”. Afegeix que “la sèrie ‘Re-
voluciones’ és més incisiva, hi ha 
més punxes”.

En tota l’obra de De Prieto hi 
ha una relació íntima entre el ferro 
i el simbolisme que vol donar a la 
seva obra. Intenta evocar senti-

ments, sensacions i reaccions gens 
violentes. “L’impacte del martell 
el faig sense agressió, és un mo-
viment tendre i únic”.

L’escultor deixa que la peça 
el porti cap a camins inesperats. 
“Evoluciono amb la peça, ella es 
va transformant i jo deixo que 
agafi noves formes, mai no sé 
quina forma final tindrà fins que 
l’acabo del tot”. 
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ntre el públic que s’api-
nyava a l’entrada de la 
sala d’Actes d’El Mira-
dor, dilluns al vespre, 

el tema de conversa no podia ser 
cap altre: ja no hi havia una sola 
butaca lliure. La projecció de tres 
produccions de curta durada rea-
litzades per veïns de la vila no era, 
ni de bon tros, l’oferta més espec-
tacular del BRAM! d’aquest any, 
però sí la més propera. i la ciuta-
dania va respondre com acostu-
ma a fer en aquests casos.

Amb bona part del públic 
assegut a les escales del passa-
dís central, l’acte va començar 
amb el visionat del tràiler del do-
cumental ‘Can tolrà, 140 anys de 
la nostra història’, dirigit pel vete-

  En primer terme, els autors dels curts castellarencs projectats amb gran èxit de públic dilluns passat. || J. GRAELLs

Gran triomf dels curts castellarencs

E
rà Josep Vidal, que va agraïr la col-
laboració de diversos veïns i lamen-
tar que els actuals propietaris no 
hagin permès filmar a Can Barba, 
un espai central del futur llargme-
tratge. Aquests van ser els vint mi-
nuts més emotius de la vetllada, en 
la qual els nostres veïns de major 
edat, van recordar els principals 
esdeveniments que han perfilat la 
fisonomia de Castellar, des de fi-
nals del segle XiX fins l’any 1996, 
data del tancament de la fàbrica 
dels Pedrissos. 

A continuació, envoltats de 
familiars i amics, van ser el més 
joves els que van mostrar el seu 
treballs. Un grup d’alumnes cas-
tellarencs de l’institut santa Eulàlia 
de terrassa va presentar ‘demen-
te’, curtmetrage de terror psicolò-
gic que indaga en el terreny de les 
identitats fràgils i autodestructives. 

  Joan Ripollés

L’experiència 
castellarenca 
a la Berlinale

Aquest cap de setmana passat 
el castellarenc Víctor Martos 
va assistir al festival de cinema 
Berlinale de Berlín. Hi anava en 
condició de tècnic de labora-
tori d’Image Films, que ha col-
laborat en la pel·lícula que es 
presentava, Dictado, d’Antonio 
Chavarrías. “A l’aeroport ens 
vam acomiadar de l’Antonio 
i els altres components de la 
productora perquè nosaltres 
teníem la projecció de prova 
aquella mateixa nit”, explica 
Víctor Martos.

Una de les coses que va cri-
dar l’atenció a l’equip de tècnics 
va ser “els ‘Mercats’, un lloc de 
trobada d’agents de vendes i 
distribuïdores on es compren i 
venen els propers títols que veu-
rem a les pantalles”, afegeix. 

Una altra experiència grati-
ficant va ser “l’entrada al cine-
ma per al backstage, la sala de 
butaques buida i una impres-
sionant pantalla de cinema”. 
El passi tècnic va anar perfecte 
i la projecció va estar a l’alçada 
del festival, tot i que no va rebre 
cap premi per part del jurat de 
la Berlinale.

“Això sí, l’acollida del pú-
blic va ser molt càlida i gene-
rosa, tot va sortir bé i el fred 
exterior realment va passar 
a un segon pla”, confessa Mar-
tos. Diumenge, l’equip va tor-
nar cap a casa satisfet per la 
feina feta i l’espectacularitat 
del festival. 

  Marina Antúnez

sens dubte, la producció més arris-
cada en matèria d’experimentació 
narrativa de tota la vetllada. Menys 
experimental, però més acurat en 
l’aspecte estètic, el curtmetratge 
‘invitia’, realitzat per alumnes de 
l’institut Puig de la Creu, tanca-
va la sessió amb una història en-
tranyable protagonitzada íntegra-
ment per adolescents. Un drama 
sobre la gelosia que barreja una 
banda sonora obsessiva de dar-
ren Aronofsky amb aires de trage-
dia clàssica. Potser per això ja ha 
rebut un guardó en un festival ce-
lebrat a terres gregues.

L’èxit de convocatòria de la 
projecció més castellarenca del 
BRAM! va obligar els organitzadors a 
repetir el mateix programa, el dime-
cres a  les set del vespre, a l’Auditori, 
on l’aforament asegurava comoditat 
per a tot el públic assistent. 

Curts: ‘Demente’,

 ‘Invitia’,

 ‘Can Tolrà.
 140 anys de la nostra història’

Crònica

Curtmetratges del BRAM!

Lloc: Auditori Municipal

hora: 19.00 h

dia: 20 de febrer de 2012
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EXPOSICIONS

Escultures de Fernando 
Adolfo de Prieto · tot el mes
de dilluns a divendres,
de l’1 al 31 de març,
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Espai sales d’El Mirador

La maternitat d’Elna
del 5 al 15 de març
Vestíbul d’El Mirador

Dones i oficis a Castellar 
del Vallès · Mes de març
ins Puig de la Creu

Dones:
a la recerca de la llibertat
Mes de març
Escola d’Adults

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

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

CURSOS

Camina i fes salut*
Circuit urbà
Porta Ambulatori · 10.30 h
Organització: Àrea Bàsica de salut

dC 29
Ple municipal*
Ca l’Alberola · 21 hdt 28

Dia de la
Dona Treballadora*
Cinema: Las horas
Biblioteca · 18.30 h

Conferència 
d’Albert Rivera
#nacionalismoescrisis
sala Actes Mirador · 19.30 h
Org.: Ciutadans, Partit de la Ciutadania

dJ 01

Xerrada
som energia: creem la 
nostra energia renovable
a càrrec de sebastià Ruiz
Cal Gorina · 19 h
Organització: Cal Gorina

BRAM!
Consultar pàgina 18

dV 24
Xerrades · El llenguatge
com a eina d’aprenentage
i comunicació · 10.30 h
Comunicació pares i fills 
en l’adolescència · 12 h
Escola La immaculada
Org.: AMPA fEdAC La immaculada

Hora del pati*
Ludoteca · 11.30 h

BRAM!
Consultar pàgina 18
Teatre
Pitonissa no m’enredis
Casal Catalunya · 17 h
Org.: Grup de teatre Casal Catalunya

Festa Country
sala Blava · 22 h
Organització: Amics del Ball de saló

ds 25
Fira Fora Estocs
Plaça Mirador · 10 h 
Organització: Comerç Castellar

Festa de
Sant Antoni Abat
Passada de cavalleries
i carruatges
Carrers del poble · 12 h

Benedicció animals
font plaça Major · 13 h 
Org.: Amics de sant Antoni Abad

BRAM!
Consultar pàgina 18
Ball
a càrrec de Xarop de nit
sala Blava · 18 h
Organització: Amics del Ball de salódG 26

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

Casal de Joves

Recollida de mobles

Racó Esports

taxis Castellar

937 144 040

937 144 093

937 144 830

092

900 131 326

937 144 735

937 144 951

937 144 340

937 158 998

937 143 655

937 4711 11

937 143 043

937 471 055

061

937 277 400

937 471 203

088

937 147 713

937 145 389

937 146 739

937 158 006

901 120 214

937 143 639

937 143 775

TELÈFONS
 INTERÈS

FARMÀCIES
DE GUÀRDIA

Farmàcia Casanovas
937 143 376 · Av. st. Esteve, 3
Farmàcia Permanyer
937 143 829 · Ctra. de sabadell, 48
Farmàcia Germà
937 158 678 · Balmes, 57
Farmàcia M. D. Ros 
937 145 025 · Av. st. Esteve, 71
Farmàcia Pilar Vilà Boix
937 159 099 · Barcelona, 58
Farmàcia Yangüela 
937 145 289 · torras, 2
Farmàcia Europa 
937 472 890 · Barcelona, 78-80

24
25
26
27
28
29
01
02
03
04

Germà
Vilà
Vilà
Europa
Yangüela
Casanovas
Ros
Permanyer
Germà
Germà

* Actes organitzats per l’Ajuntament.

Ceràmica (Mercè trabal)
a partir de 12 anys
dimecres, i dijous, 18 a 21 h
937 145 051 · 639 237 613

Swing · dilluns, de 21 a 22 h
inscripcions: 
sonaswing@gmail.com

Pintura sobre roba
tots els dimarts de març, de 18 
a 19.30 h · Punt d’informació a 
persones amb discapacitat

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

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

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

TALLERS

ALTRES

Literari de contes sobre 
dones o escrits per dones.
tots els dimecres de març, 
de 18 a 19 h · Escola d’Adults

Ioga
tots els dijous de març.
Punt d’informació a
persones amb discapacitat

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

Farmàcies servei 24 hores Sabadell:
farmàcia Carrera: ctra. de terrassa, 377
farmàcia trilla-salvador: carrer tàcit, 1

dV 02 Conferència · amb Albert Recio · Cal Gorina · 19 h · Org.: Cal Gorina

Cinema · Moolaadé · sala Actes Mirador · 21 h · Org.: CCCV

Once upon a time* · the Mitten · Ludoteca · 11.30 h

Teatre · Casal Catalunya · 17 h · Org.: Grup de teatre Casal Catalunya

Cinema* · sherlock holmes: juego de sombras · Auditori · 17.30 h

Ball · duet Axis · sala Blava · 22.30 h · Org.: Associació Pas de Ball

ds 03
dG 04 Teatre · Projecte MU...! · Auditori Municipal · 12 h · Org.: La Xarxa

Ball · a càrrec d’Almas Gemelas · sala Blava · 18 h · Org.: Amics Ball de saló

27dL

nom edat data defunció
Ana Pérez Mercado 80 15/02/2012
Francisca Prat Sellés  71  15/02/2012
Joan Lluch Comellas 62  17/02/2012
Rosa Ribas Solé 82  17/02/2012
Montserrat Clusella Casas 90 20/02/2012
Joan Ubàguls Sesplugues 56 20/02/2012

DEFUNCIONS
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Aquesta és una imatge dels inicis de la construcció de la nova 
escola pública CEIP Bonavista, que va ser inaugurada el 26 de 
maig de 1979. Situada a sota l’Era d’en Petaques en uns terrenys 
coneguts com Peça del Frare, quasi sorprèn observar l’entorn 
de l’escola, amb una manca d’edificacions que poc tenen a veure 
amb l’actualitat.

CEIP Bonavista, 1979Memòries
117
fOnt: JORdi GARRÒs

AUtORA: MOntsERRAt sABAtER

Carxofes confitades 
amb pernil i ou

RESTAURANT AIRESOL
Crta. Sant Llorenç, Km 2.5 

937 146 504

Per començar netegem les carxofes 
traient les primeres fulles i pelant 
bé el cor, i les buidem. Agafem una 
safata on ens càpiguen vuit carxofes 
justes (ha de ser un recipient apte 
per a coure als fogons), posem les 
carxofes cap per avall i les cobrim 
amb oli, sal i pebre i hi afegim el 
pernil a talls, cobrint les carxofes. 
Ho tapem i ho posem a foc fort fins 
que veiem que l’oli està ben calent. 
Abaixem el foc i ho deixem coure a 
foc lent durant 20 minuts. Un cop 
cuites les escorrem de l’oli i els posem 
un rovell d’ou cru dins de cada una, a 
l’iterior, i les posem un minut dins del 
forn vigilant que el rovell no es cogui 
molt. Traiem les carxofes del forn, hi 
posem una mica de pernil picat per 
sobre per a decorar i ja es pot servir. 
Bon profit!

PLAT DE LA SETMANA

Ingredients 
carxofes
l d’oli d’oliva suau
g de pernil ibèric
ous
sal i pebre

8
0.4
150

8

El Ripoll gelat
Autor: Carme Padrissa

Avancen les obres...
Autor: Josep Maria Borruel

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

LLIBRERIA VALLÈS
C/ Cerdanyola, 3  

937 145 068

Quan érem feliços és la primera incursió 
literària del periodista Rafel Nadal. Es 
tracta d’un llibre de memòries sobre 
la seva infantesa i adolescència, però 
amb moviments de llançadora a temps 
més reculats o recents, de manera 
que la cobertura temporal del relat 
abasta un segle llarg. El recordatori 
dels anys 50 i 60 constitueix el nucli 
central i Nadal segueix l’estela de la 
memorialística infantil practicada per 
noms tan importants de la literatura 
universal com Màxim Gorki, Lev 
Tolstoi, Georges Perec o J. M. Goetzee. 
El títol de Nadal obvia el terme “infa 
Estructuralment parlant, Nadal hi 
ordena, com un demiürg, el magma 
dels seus records personals i familiars 
en múltiples escenes o retalls de vida 
d’extensió breu.

Quan érem feliços

Què
llegir?

Autor: Rafel nadal 
Editorial: Edicions destino

Preu: 20 €
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· Expliqui’m el viatge Argenti-
na-Castellar.
Sóc molt aventurer i m’agra-
den molt els canvis. Fins que 
vam tenir la filla, ara fa set 
anys, que he estat molt inqui-
et. A l’Argentina tenia una soci-
etat amb el meu germà. No em 
faltava de res, però un dia, com 
que el meu sogre és català, vaig 
comentar amb la meva dona de 
venir aquí.

· Però tenia família a Catalunya?
No. Vam arribar amb quatre 
maletes al gener de 2003. Em 
vaig fer la nacionalitat espanyo-
la i vam reservar un hotel per 
internet a la Rambla de Barce-
lona per uns quinze dies. Vam 
venir a l’aventura però teníem 

Va arribar a Castellar el 2006 després d’un temps a 
Barcelona. Va nèixer a Mar del Plata (Argentina) enca-
ra que té arrels italianes. D’esperit aventurer i empre-
nedor, atén els clients des d’una parada del mercat

Ariel De Fazio

un suport econòmic. El mateix 
personal de l’hotel em va dir que 
mirés les ofertes laborals de La 
Vanguardia del diumenge. Vaig 
trobar feina en una empresa de 
tractament d’aigües. En 15 dies 
vaig trobar feina.

· I com li va anar?
Em van fer fix de seguida. Vam 
llogar un pis al barri d’Horta i 
vam estar-hi fins al 2006. Vi-
atjava tota la setmana perquè 
l’empresa on treballava tenia 
un contracte per atendre l’os-
mosi de la diàlisi de moltes clí-
niques i hospitals d’arreu de 
l’Estat. En néixer la meva filla, 
vaig pensar a fer un canvi per-
què durant tota la setmana 
m’havia de desplaçar. Ens va 
sortir la possibilitat de venir a 
Castellar, comprar-hi una casa 
i muntar-hi la botiga.

· I per què de pasta?
És una mica la tradició familiar. A 
l’Argentina tinc parents que en fa-
briquen. Llavors tinc l’antecedent 
de la meva àvia, de la qual recor-
do que s’aixecava molt d’hora per 
fer els raviolis a mà per a tota la 
família.

· També ha ensenyat a fer pasta 
als escolars...
Els nois del col·legi El Casal han 
vingut a visitar l’obrador i hem 
fet pasta amb ells.  Han pogut 
veure la màquina de pastar, que 
mai havíen vist.

· Els seus clients es limiten a 
comprar-li la pasta o li demanen 
com fer una salsa que hi lligui? 
Hi ha gent a qui li agrada innovar 
i pregunta quins ingredients pot 
posar per a fer la salsa o com pot 
cuinar-la. De vegades, a la gent no 

els agrada la salsa perquè els can-
via el gust de la pasta però, vaja, 
una mica de mantega o una mica 
de parmesà o unes fulles de sàlvia 
es pot fer.

· La gent compra pasta per al 
dia a dia o sempre per alguna 
ocasió especial? 
Hi ha de tot.  Hi ha la gent que ve 
a comprar perquè li vénen convi-
dats i vol fer alguna cosa ràpida o 
especial. També està el dia a dia i 
la gent s’emporta espaguetis, ta-
gliatelle o raviolis. I llavors tenim 
clientes, a les quals als seus ma-
rits no els agrada la pasta, que 
ens demanen quatre peces d’espi-
nacs, quatre de carbassa i quatre 
de carn, per exemple. 

· El client pot agafar peces soltes?
Sí. Fins i tot, si per exemple tinc 
nou sabors a la parada, la gent 

me’n demana dos de cada gust. 
No hi ha cap problema, perquè 
es venen a pes.

· La pasta engreixa? 
No engreixa. Els esportistes con-
sumeixen pasta perquè són hi-
drats. Tots els excessos són do-
lents. Si menges un petit tros de 
fuet, no passa res. Però si menges 
quatre fuets de cop, potser sí. La 
pasta és un aliment com qualsevol 
altre. Si et menges un filet, amb 
una banda de greix que no treus, 
tindràs moltes calories.

· El següent pas serà obrir un 
restaurant? 
Vaig estar a punt d’obrir-ne un 
quan va tancar un que hi havia al 
davant del camp de futbol. Però al 
final es va truncar l’operació. No 
descarto potser algun dia obrir-ne 
un perquè a mi m’agradaria. 

Recordo l’àvia quan 
s’aixecava ben d’hora 
a fer raviolis a mà

“

”
Propietari de la botiga Pasteggiare

  Jordi Rius

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
sóc molt tossut i enèrgic
Un defecte que no pot dominar?
impacient
Qui li agradaria haver estat?
‘El Padrino’
Quin animal seria?
Un tigre
La seva paraula preferida?
Endavant
Quin plat li agrada més?
La carn
Músic preferit?
BB king i Bob dylan
Un color? 
El blau
Un llibre?
‘El nom de la rosa’ d’Umberto Eco
Una pel·lícula?
‘Como agua para chocolate’ 
Un plat de pasta que ens recomani? 
Espagueti al pesto o ravioli de provo-
lone i pera amb salsa de bolets
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