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CULTURA P19Aquest vespre arrenquen els Divendres Apocalíptics d’El Mirador

Castellar té 464 negocis actius
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Sant Jordi venç la pluja
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DIADA DEL LLIBRE I DE LA ROSA

dEL 27 d’abRiL aL 3 dE maig dE 2012

Un Sant Jordi plujós i fred
 Rocío Gómez

La diada de Sant Jordi va comptar 
amb un inesperat company de vi-
atge: la pluja. Al punt del migdia, 
i de manera intermitent, una fina 
cortina d’aigua va saludar als cas-
tellarencs i castellarenques que 
van sortir al carrer a celebrar el 
dia de la rosa i del llibre. Malgrat 
l’ambient plujós i fred, les llibreri-
es Vallès i Espai Lector Nobel, que 
van muntar parada a la plaça d’El 
Mirador, es van mostrar satisfetes 
amb les vendes de la jornada.

Cal recordar que l’any passat 
la diada de Sant Jordi es va cele-
brar durant la Setmana Santa, fet 
que va dificultar les vendes per un 
dia que és essencial per al negoci 
de la literatura. Enguany, la com-
pra de llibres ha repuntat i mal-
grat la meteorologia poc propícia, 
la jornada es va tancar amb xifres 
“força bones”, segons assegura 
el col·lectiu de llibreters de la vila. 
L’escriptora castellarenca Gisela 
Pou, amb El silenci de les vinyes, va 
ser una de les gran triomfadores 
del dia, com en el cas del llibre Jo 
confesso de Jaume Cabré, El preso-
ner del cel, de Carlos Ruiz Zafón, 
o la novel·la juvenil Els jocs de la 
fam, de Suzanne Collins, llibres 
dels quals es van arribar a exhau-
rir els exemplars a la venda.

Els llibres de vell també van 
tenir el seu espai a la plaça d’El 
Mirador. Llibrenet.com, el catàleg 
i botiga de llibres de segona mà del 
castellarenc Joan Galí, va instal·lar 
una parada, així com també Rosa 
M. Canet i Flor del Mal. La novel·la 
negra va ser el gènere més venut, 
segons assegura Josefina Llaura-
dor de Llibrenet.com, amb llibres 
d’autors com Agatha Christie o 
Jaume Fusté. “La gent que busca 
llibres de segona mà, que tenen 
un preu d’1 a 2 euros, són perso-
nes a les quals els agrada llegir. 
Si abans compraven dos o tres lli-

bres per Sant Jordi, ara potser en 
compren un de nou, i la resta de 
segona mà. El nostre catàleg és 
molt heterogeni, i es venen clàs-
sics com ‘El Lazarillo de Tormes’ 
o autors més contemporanis com 
Manuel de Pedrolo”, explica Jose-
fina Llaurador, de Llibrenet.com.

D’altra banda, El Mirador es 
va sumar a la jornada amb ‘Porta’t 
i emporta’t’, un stand on es podi-
en intercanviar llibres, i on també 
es van programar tallers de cre-
ació de xapes de Sant Jordi i ma-
nualitats per als més menuts. A la 
fira també es va instal·lar un petit 

Els castellarencs i castellarenques no renuncien a la diada de Sant Jordi malgrat la pluja i omplen la plaça d’El Mirador 

Els lectors de
L’ACTUAL recomanen

Mar Esteve Estefanell:
‘El mon feliç’ d’aldous Huxley.

Clara Simó:
‘El menjar de la família’,
de Ferran adrià. imprescindible!!! ;)

Anna Soldevila:
Jo regalaré ‘Hipnofòbia’ de Salvador 
macip! Ja us explicaré l’èxit que ha 
tingut! He he. bona diada a tothom!

Jordi Mas:
‘gottland’, de mariusz Szczygiel

Raquel Ligero:
‘Chesil beach’, d’ian mcEwan

Oscar Cascales Diez:
‘La mar de foc’. bonisim

Àlex Portolés:
Jo tinc ganes de llegir ‘Jo confes-
so’ de Jaume Cabré i ‘El silenci de 
les vinyes’ de gisela Pou. i recoma-
no qualsevol llibre de Ferran Torrent.

Dani Baldrís Vila:
Poesia: ‘El Romanço d’anna Tirant’, 
de Josep Pedrals; ‘Crim de Sang’, de 
Sebastià alzamora; i ‘mossegar la 
Poma’, de Francesc Serés.

Pili Expósito Morales:
El llibre ‘amarse con los ojos abier-
tos’ de Jorge bucay. 

Pepi Molla Calabuig:
Home, els meus llibres per recoma-
nar que ara per ara tinc al cap, no són 
gaire actuals, però em va agradar lle-
gir-los, ja fa temps d’això... Són: ‘dios 
vuelve en una Harley’ de Joan brady 
i ‘La bona Sort’ de Fernando Trias de 
bes i alex Rovira Celma. ara estic lle-
gint (a cops de coixí) ‘El somriure de 
les dones’ de Nicolas barreau. 

LA DIADA AL FACEBOOK

espai amb establiments com el forn 
de pa Sant Jordi, el Petit Llaminer i 
les entitats Suport Castellar, Avan, 
Via Solidària-Càritas, puntaires de 
l’Escola Nocturna, TEB Castellar i 
Coral Sant Esteve, i algunes forma-
cions polítiques de la vila.

Després del lleu ruixat prima-
veral que va tenir lloc al migdia, la 
pluja va donar una treva a llibreters, 
firaires i castellarencs i castellaren-
ques, que malgrat l’ambient ennu-
volat que en alguns moments va 
deixar escapar tímids raigs de sol, 
van apostar per viure al carrer la 
diada. La festa gran de la literatura 

va tenir com a protagonistes al crí-
tic literari Òscar Rocabert i l’escrip-
tora Sílvia Melgarejo, entre d’altres, 
que durant la tarda de Sant Jordi 
van recitar poemes a la plaça d’El 
Mirador. D’altra banda, Melgarejo 
va signar exemplars de la seva úl-
tima publicació, titulada 39 poemes. 
El cuiner Carles Calsina, president 
del col·lectiu Cuina Vallès, també 
va signar el llibre que va editar el 
col·lectiu gastronòmic vallesà i que 
porta per títol Cuina Vallès a taula. 
La cobla Vila d’Olesa va posar la 
música i la tradició a la tarda de la 
diada de Sant Jordi.   

  Tot i la pluja i els núvols, la plaça d’El Mirador va tenir moments de força afluència de castellarencs. || J. gRaELLS
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‘Bufalletres’ del rondallaire 
Cesc Serrat

Sílvia Melgarejo i Carles Calsina 
van signar llibres

L’escriptora castellarenca Gisela Pou, amb El 
silenci de les vinyes, va ser una de les gran tri-
omfadores del dia, com en el cas del llibre ‘Jo 
confesso’ de Jaume Cabré, ‘El presoner del 
cel’, de Carlos Ruiz Zafón, o la novel·la juve-
nil ‘Els jocs de la fam’, de Suzanne Collins, lli-
bres dels quals es van arribar a exhaurir els 
exemplars a la venda. || ROCÍO gÓmEZ

ESCOLES  |  GUIA DIDÀCTICA

LLIBRES  |  AUTORS LOCALS

LLIBRES  |  ELS MÉS VENUTS A CASTELLAR

Els 323 alumnes de segon de primària de tots els cen-
tres educatius de Castellar del Vallès han participat 
aquest curs de l’activitat “Bufalletres”, una proposta de 
la Guia Didàctica que va dur a terme el rondallaire Cesc 
Serrat el cap de setmana passat amb l’objectiu de faci-
litar i fer més atractiva la convivència dels infants amb 
el món del llibre. Aquest és el ter cer curs que la Guia 
Didàctica incorpora aquesta activitat. || REdaCCiÓ

La jornada de Sant Jordi a Castellar va comptar amb la 
presència d’alguns autors castellarencs que presentaven 
llibre aquests dies. En concret, la poeta Sílvia Melgare-
jo i el cuiner Carles Calsina van atendre els seus lectors 
durant la tarda, el millor moment de la Diada a Castellar 
perquè la pluja va donar una treva. || REdaCCiÓ

Jocs florals i cloenda del 25è aniversari de l’Escola Municipal d’Adults

ESCOLA D’ADULTS  |  JOCS FLORALS 

L’Escola Municipal d’Adults va celebrar, durant la Diada de Sant 
Jordi, un Jocs Florals marcats per la celebració del seu primer 
quart de segle. Prop de 230 persones es van apropar a l’Auditori 
Municipal Miquel Pont, a un acte presidit per l’alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez, la regidora d’Educació, Maria Antònia Puig, 

Triomfen Gisela Pou, 
Jaume Cabré, Ruiz Zafón
i els ‘Jocs de la fam’

la directora de l’escola, Antònia Pérez, i un grup d’exalumnes que 
van voler fer visible la seva experiència al centre educatiu. Pel que 
fa als guanyadors del Jocs Forals, en categoria narrativa han estat 
Andoni García, Richi Lamúa i Aurora Matarín. En poesia, Miquel 
Porras, Carme Òsul i Laura Domènech. || ROCÍO gÓmEZ

Fins que la pluja ho va 
permetre

RÀDIO CASTELLAR  |  PROGRAMACIÓ ESPECIAL

Ràdio Castellar va sortir al carrer per Sant 
Jordi . El magazín DOTZE va comptar amb 
l’opinió ciutadana, música en directe i la ter-
túlia de l’escola d’adults fins que la pluja va 
obligar a susprendre l’emissió.  || REdaCCiÓ
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ENTITATS

Colònies i Esplai Xiribec Esplai SargantanaAV Sant Feliu del Racó i El Racó

CASAL D’ESTIUACTIVITATS D’ESTIU

+ INFO:
Tel. 620 453 207 (horari preinscripció)
a/e.: esplaisargantana@yahoo.es

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
638 177 050

Del 25 de juny al 20 de juliol
A més, marxem de campaments 
del 22 al 29 de juliol!

Adreçat a infants de 3 a 14 anys 
(nascuts entre 1998 i 2008).

Preinscripció:
Del 21 d’abril al 5 de maig
dissabtes, de 16.30 a 22.30 h
a l’Esplai: El Galliner, pg. Tolrà, s/n

Inscripcions
Del 26 de maig al 16 de juny

Xerrades  ·  19.30 h
Dijous 3 de maig:
Eficiència energètica en l’àmbit domès-
tic · Antigues escoles de Sant Feliu.

Excursió guiada  ·  9.30 h
Diumenge 29 d’abril: Com anar i tor-
nar a Castellar del Vallès a peu · Sor-
tida des de les antigues escoles de 
Sant Feliu.

Totes les activitats són gratuïtes i 
obertes a tothom.

Colònies i Esplai Xiribec organitza en-
guany Colònies d’estiu (petits del 30 de 
juny al 8 de juliol i grans de l’11 al 22 de 
juliol), Campament d’estiu (del 25 de ju-
liol al 3 d’agost) i Casal d’Estiu (del 25 de 
juny al 27 de juliol). A més, s’ha previst 
un “combi” colònies + casal d’estiu.

Preinscripcions: fins al 5 maig, als lo-
cals de Colònies i Esplai (passeig Tolrà, 
18), dimecres i divendres, de 19 a 20 h. 
Reserva de plaça: 20 euros.

Club Rottweiler de España

CAMPIONATS DE 
ROTTWEILERS

MINICICLE D’ACTIVI-
TATS DE PRIMAVERA

+ INFO:
http://www.ifr2012.es/index_es.html

15è Concurs Nacional Monogràfic 
de Catalunya
Divendres 27 d’abril 
de 9 a 14 h  ·  Pistes d’atletisme

Campionat Mundial IFR World 
Show 2012
Dissabte 28 i diumenge 29 d’abril 
(inauguració dissabte a les 10 h)
de 10 a 16 h  ·  Pistes d’atletisme

Comptant, respectivament, amb la 
participació de 130 i de 350 gossos. 

Associació Pas de Ball

NIT DE BALL

+ INFO:
Tel. 664 032 755 (Mari)

L’Associació Agrupació de ball de 
saló de Castellar del Vallès Pas de 
Ball celebrarà dissabte, 28 d’abril, 
una nova Nit de Ball, amb el Grup 
Choffers. La proposta tindrà lloc a 
les 22.30 hores a la Sala Blava de 
l’Espai Tolrà.

Sige Puigverd fa un 
campus d’estiu

El català és...’chévere’!

Sige Sport Puigverd organitza 
del 25 de juny al 27 de juliol i del 
3 al 7 de setembre un campus es-
portiu per a nens i nenes de 3 a 14 
anys. La metodologia de campus 
s’encamina a treballar tots els as-
pectes de l’infant, apostant per 
la coeducació, tenint en compte 
les àrees cognoscitives, les psico-
motrius i les afectives a través de 
diverses activitats com jocs mul-

Des d’aquesta setmana i fins al 19 
de maig, al vestíbul del  Mercat, es 
podrà veure l’exposició itinerant 
El català? És chévere! organitzada 
per Plataforma per la Llengua i que 
arriba a Castellar a sol·licitud del 
Servei Local de Català i la Regido-
ria de Nova Immigració. La mostra 
té com a objectiu apropar el cata-
là a les persones que, procedents 
dels diferents països de Llatinoa-
mèrica, s’han establert, durant els 
darrers anys, en algun territori de 
parla catalana. El contingut de l’ex-
posició és consultable en 5 idiomes. 
A més del català hi ha la presència 
del castellà, el quítxua, l’aimara i 
el guaraní. 

Al plafó introductori de la mos-
tra s’hi pot veure José Luis “Negro” 
Páez, jugador d’hoquei de renom 
que ha jugat en la selecció argentina 
i que fa més de 14 anys que viu a Ca-
talunya. Els plafons dedicats al lèxic 
parlen de les aportacions del català 
a altres llengües i de la interrelació 
entre les llengües romàniques. S’hi 
expliquen curiositats lèxiques com 
ara que el català ha deixat al caste-

 Redacció

 Redacció

ti-esportius en grup, jocs de taula, 
excursions, cursets de natació, ta-
llers de manualitats amb material 
reciclat, circuits psicomotrius, ac-
tivitats lúdiques aquàtiques. 

Les inscripcions es poden fer 
a partir del 14 de maig a la recepció 
de les instal·lacions del complex es-
portiu. L’horari per a formalitzar-
les és de dilluns a divendres de 6 
del matí a  les 10 de la nit dissab-
tes de  8 del matí a les 8  del ves-
pre i diumenges de 8 del matí a les 
dues del migdia.  

  Una imatge de la pisicina coberta del complex Puigverd. || J. gRaELLS

  Marc Monràs, la regidora Glòria Massagué i Vicky Mundó. || J. gRaELLS

llà la paraula papel (paper) i ha in-
corporat del quítxua mots com ara 
puma i còndor.

En un altre dels plafons, es 
poden veure referències al fet que 
el català es troba entre les 70 pri-
meres quant a nombre de parlants. 
Per acabar l’exposició, hi ha uns 
plafons destinats a informar de les 
portes que obre saber la llengua ca-
talana, tant des del punt de vista 
de l’acolliment com del pràctic de 

les activitats diàries i oportunitats 
com que pot ajudar a millorar labo-
ralment o la necessitat de l’idioma 
per obrir un negoci. 

La mostra es va inaugurar 
dimecres amb la presència del 
representant comarcal de Pla-
taforma per la Llengua Marc 
Monràs, la regidora de Nova Ciu-
tadania, Glòria Massagué i la res-
ponsable del Servei Local de Ca-
talà, Vicky Mundó.  

Les inscripcions es poden fer a partir del 14 de maig

S’inaugura una mostra  que té per objectiu acostar el català als llatinoamericans
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La vila disposa d’un total de 639 
establiments en planta baixa, dels 
quals 175 (un 28%) són buits. Aques-
ta és una de les dades del Cens de lo-
cals comercials en planta baixa que 
ha elaborat l’empresa per encàrrec 
de la Diputació de Barcelona i que 
s’ha presentat aquesta setmana. Se-
gons el diputat delegat de Comerç i 
Esports, Jordi Subirana, el cens és 
un requisit indispensable per fer po-
lítiques comercials actives al muni-
cipi i esdevé “un full de ruta per 
tenir l’excel·lència comercial”.

Segons assenyala l’estudi, la 
distribució geogràfica de l’ofer-
ta comercial confirma l’existència 
d’un centre comercial a la vila. Així 
set carrers (l’Avinguda de Sant Es-
teve, la carretera de Sentmenat, el 
Passeig i els carrers Major, de Bar-
celona, Montcada i Sala Boadella) 
concentren el 58% de les botigues 
del nucli urbà. L’alcalde de Caste-
llar, Ignasi Giménez, va explicarque 
“el centre comercial a Castellar 
és una evidència i això ens per-
met fixar com a objectiu redefi-
nir aquest centre comercial que 
de fet, ja vam potenciar el mandat 

  Jordi Rius

Hi ha 639 locals comercials, 
175 dels quals estan inactius

passat amb un seguit d’actuacions 
urbanístiques”

El cens aporta informació útil 
per a l’elaboració de polítiques de di-
namització del comerç del municipi, 
especialment pel que fa a les zones 
de major concentració comercial. El 
document també està pensat per di-
namitzar els locals buits, tant per 
als comerços que busquin millors 
emplaçaments com per aquells nous 
projectes comercials. Però el cens, 
més enllà d’establir el nombre d’es-
tabliments, també busca saber-ne 

El 58% de les botigues del nucli urbà està concentrat en set carrers del centre

COMERÇ  |  CENS DE LOCALS COMERCIALS EN PLANTA BAIXA

CITE  |  BALANÇ ANUAL

la qualitat de les botigues. “Volem 
saber a més del què hi ha, com és 
el que hi ha” ha explicat Montse 
Farré, de l’empresa Procom.

exempció de la taxa d’activitat|| 
D’altra banda, un total de 32 empre-
ses s’han beneficiat des del mes de 
gener de l’exempció de la taxa d’ac-
tivitats, una mesura que l’Ajunta-
ment va incloure amb l’aprovació de 
les ordenances fiscals per a aquest 
2012. D’aquestes empreses, 10 són 
de nova activitat. 

 La regidora Anna Màrmol, l’alcalde Ignasi Giménez i el diputat Jordi Siurana.  || J. g.

338 visites al CITE
El Centre d’Informació per a Tre-
balladors i Treballadores Estran-
gers (CITE) va rebre l’any 2011 un 
total de 388 visites, pràcticament 
les mateixes que les registrades 

l’any anterior, en què se’n van aten-
dre dues menys. Les dones continu-
en sent les que més visites realit-
zen, 242 l’any passat, l’equivalent a 
un 62%. El servei, que s’adreça a la 

població estrangera que ha arribat 
al municipi, va atendre l’any passat 
un total de 206 usuaris, 131 dones i 
75 homes. El total d’usuaris atesos 
han realitzat 637 consultes sobre 
temes d’estrangeria. Cadascun dels 
usuaris ha dut a terme una mitja-
na de 3,09 consultes, mentre que a 
cada visita s’han realitzat una mit-
jana d’1,64 visites.

canvi de dia de visita || El CITE és 
una entitat impulsada per CCOO per 
donar suport a les persones immigra-
des. El servei a Castellar es troba a El 
Mirador. A partir del 8 de maig, el ser-
vei canviarà el dia de visita, que pas-
sarà a ser dimarts de 16 a 20 h i no 
dilluns com fins ara. Cal concertar vi-
sites trucant al SAC 93 714 40 40 o bé 
per Internet des del web municipal.

Dels 639 locals identificats, 
197 són botigues, 267 correspo-
nen a establiments de serveis i 
175 a locals buits

Per sectors, prop del 35% de 
les botigues són d’alimentació, 
un 27% són de lleure i cultura, un 
18% és d’equipament de la perso-
na i 17% equipament de la llar

Hi ha 47 bars, 38 perruqueries o 
centres d’estètica, 28 restaurants, 
21 forns de pa i pastisseries, 18 bo-
tigues de roba, 15 entitats finance-
res i 14 de serveis sanitaris

El 40% dels establiments reben 
una valoració positiva, mentre 
que el 60% restant haurien de fer 
algun tipus de millora en el punt de 
venda per millorar-ne la imatge

El 68% de l’oferta comercial és 
de gamma mitjana

Hi ha un predomini d’oferta di-
rigida a tots els públics, sense fer 
una segmentació d’edat (44%) o 
al públic adult o gran (37%). 

ALGUNES XIFRES
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El doble copagament  

Ja fa un temps que escoltem a par-
lar del copagament a la sanitat que 
el govern català vol implantar i, fa 
només uns dies, el govern espanyol 
anuncia que ells també aplicaran 
una fórmula de copagament en els 
medicaments. El resultat: els cata-
lans hauran de pagar doblement, 
d’una banda, la mesura proposa-
da per l’equip d’Artur Mas, l’ano-
menada “euro per recepta” i de 
l’altra, la proposada pel govern 
de Rajoy, el copagament als me-
dicaments depenent de la renda 
de cada ciutadà. El govern català 
ja ha començat a aplicar algunes 
accions, com per exemple, el pa-
gament de les vacunes, com les de 
la grip o les que s’han de posar als 
infants, que volten els set euros. 
Una altra proposta que s’ha plan-
tejat ha estat la de pagar la visi-
ta al metge, però finalment, el go-
vern de la Generalitat ha optat 
per l’anomenat “euro per recep-
ta”, una forma de copagament, que 
sembla que es començarà aplicar 
a partir del juny.

La informació de com s’apli-
carà, però, no és gaire precisa i 

  Cristina Domene

sembla que encara no està gaire 
clara. La farmacèutica Gloria Mun-
tané de Farmàcia Yangüela expli-
ca que, en principi, per cada dis-
pensació s’haurà de pagar un euro: 
“És a dir si la recepta electròni-
ca té 10 medicaments, s’haurà 
d’abonar 10 euros. Això fins a 
un màxim de 65 euros”.

A banda de persones molt 
concretes que no hauran de pagar 
aquest euro per no arribar a la 

renda mínima, tothom estarà obli-
gat a pagar. Només hi ha una ex-
cepció, “quan el preu PVP sense 
recepta sigui més gran d’1’67 
euros no es cobrarà. Hi ha medi-
cació que sense recepta val, per 
exemple, 90 cèntims, doncs en 
aquest cas no s’haurà de pagar 
l’euro de més perquè sinó sor-
tiria més car que comprar-lo 
sense recepta”. 

Respecte el tema de les reta-
llades, el metge de família del CAP 
Castellar Antonio Moya opina que 
si amb aquesta mesura és pot evi-
tar un deteriorament de la sanitat 
“benvinguda sigui. No em sembla 
malament sempre i quan s’admi-
nistrin bé els recursos i qui go-
verna sigui responsable”.

Els catalans hauran 
de pagar doble taxa 
pels medicaments, 
la implantada per 
govern català i la del 
govern espanyol

En relació a l’acció escollida 
pel govern central, el doctor An-
tonio Moya assegura que pagar 
per visita ho troba més lògic que 
no pagar per recepta. L’explica-
ció és que la visita mèdica pot op-
timitzar millor els recursos i fer 
de filtre: “Estem desbordats de 

feina, i allò que ho genera són 
les visites no importants. Sóc 
partidari del copagament amb 
una preu assequible. Pagar 4 
o 5 euros no és un drama, en 
canvi hi ha famílies que no po-
dran pagar els euros afegits a 
les receptes”.

on es pagarà? || Aquest euro s’hau-
rà de pagar directament a la farmà-
cia quan es reculli el medicament. 
La farmacèutica assegura que el 
Col·legi de Farmacèutics està ba-
tallant perquè aquesta acció d’eu-
ro per recepta els portarà inconve-
nients. “Ens haurem de barallar 

Aquest euro s’haurà de 
pagar directament a la 
farmàcia quan es reculli 
el medicament

  Una clienta demana unes receptes a la Farmàcia Yangüela. || JOSEP gRaELLS
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El Parlament reitera 
la supressió de les 
urgències al CAP

La diputada al Parlament del PSC Va-
llès Occidental, Montserrat Capdevi-
la, va exposar a la sessió del passat 
dijous de la Comissió de Salut del Par-
lament de Catalunya, una proposta 
de resolució del grup socialista sobre 
el manteniment del servei d’atenció 
continuada del CAP i el restabliment 
de l’horari del servei d’ambulànci-
es de Castellar, que va desaparèixer 
l’agost passat enmig de protestes po-
lítiques i ciutadanes per l’eliminació 
d’un servei que portava vint anys de 
funcionament ininterromput. 

La proposta del Partit dels So-
cialistes portada al Parlament, en 
aquest sentit, era restituir ambdós 
serveis a la situació anterior a l’ajus-
tament pressupostari. La resolució, 
però, ha estat denegada al Parla-
ment. “La resolució no ha prospe-
rat pels vots en contra de CiU. PPC 
ha optat per l’abstenció, i el PSC i la 
resta de grups d’esquerres han votat 
a favor. Els convergents han argu-
mentat que tot i les retallades s’ha 
mantingut el servei que ja es dona-
va, amb els mateixos resultats”, ex-
plica la diputada del PSC.

Tot i la negativa, Capdevila as-
segura que el grup socialista “se-
guirà insistint i farà propostes que 
segueixin aquesta línia cap cop que 
tingui una oportunitat perquè es so-
lucionin problemes com el que afec-
ta a Castellar i altres poblacions”. 
La diputada apunta que “s’ha de ser 
conscient de la necessitat d’austeri-
tat però això no ha de significar que 
les retallades perjudiquin el servei 
cap als ciutadans”. ||  ROCÍO gÓmEZ

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ

per cobrar-ho perquè molta gent 
no el voldrà pagar”. A més, afe-
geix que hi ha el perill que la gent 
deixi de prendre els medicaments 
de la seva teràpia “hi haurà gent 
que no voldrà o no podrà pagar 
els euros de més i no agafarà la 
medicació. Es farà un mal com-

Cati Marín, 45 anys:
“No hauríem de pagar més perquè ja 
ens obliguen a pagar la seguretat so-
cial, el problema és que no se’n fa un 
bon ús. I a més, Catalunya ja és la co-
munitat que més impostos paga”

Joan Antoni Pérez, 66 anys: 
“Abans de retallar en sanitat i edu-
cació hi ha d’altres llocs com supri-
mir alguns estaments de l’adminis-
tració. Tampoc estic d’acord amb la 
impunitat del sistema bancari”

Pilar Muñoz, 50 anys:
“D’algun lloc han de treure els di-
ners, però han de controlar més 
qui ha de pagar i que es benefi-
cia, perquè hi ha gent que no ha 
cotitzat mai i ho tenen tot gratis. 
No hi ha dret”

Pagar un euro per recepta és una bona solució per estalviar en sanitat? 

Manel Fernández, 68 anys:
“Ho trobo bé perquè la meitat de les 
receptes la gent no les va a buscar i 
es llencen molts medicaments. Som 
l’únic país d’Europa amb una sanitat 
tan descontrolada”

Emília Barea, 59 anys:
“Em sembla molt malament. El que 
haurien de fer es trobar el sistema 
per regular l’abús que fa la gent de 
les receptes, però fer que la gent 
pagui més no és la solució”

Enric Rambla, 67 anys:
“No m’agrada que vulguin apli-
car aquest sistema de multiplici-
tat. Hi ha d’altres formes de regular 
la despesa, com ajustar el número 
exacte de medicina que necessitis 
al teu tractament”

fa mal
pliment terapèutic”. És previst 
que aquest pagament extra es co-
menci a aplicar al juny, però enca-
ra resten molts punts per definir de 
com es portarà a terme.

doble copagament || A banda de 
l’euro per recepta, els catalans 
també haurem d’aplicar en el mo-
ment que comprem un medica-
ment, el copagament que el go-
vern central ha aprovat i que es 

regirà segons la renda dels ciu-
tadans. Així, els jubilats pagaran 
entre 8 i 60 euros al mes en funció 
de la renda i quedaran exemptes de 
pagar, les persones amb pensions 
no contributives, amb rendes de re-
inserció i els aturats sense presta-
ció. Per als treballadors, el copaga-
ment s’augmenta fins a un 10%. 

El govern espanyol ha de con-
cretar encara quan es començarà a 
aplicar i com es farà per saber què 
pertoca pagar a cadascú, però el go-
vern català ja ha anunciat que les 
dues mesures són compatibles i que 
a més tenen objectius diferents, “la 
taxa catalana vol evitar l’abús de 
fàrmacs i l’espanyola, recaptar di-
ners”, va assegurar el portaveu del 
govern, Francesc Homs. 

A banda de l’euro per 
recepta, s’aplicarà el
copagament segons 
renda del govern central
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“La medicina de 
l’austeritat de cop pot 
ser contraproduent” 

L’Exconseller d’Economia i Finances, i 
catedràtic d’Hisenda Pública a la UB, 
Antoni Castells, va reobrir la setma-
na passada el Grup de Debat Ernest 
Lluch del PSC local amb una conferèn-
cia sobre la crisi econòmica “La zona 
euro és el malalt del món. Europa 
no ha après de les lliçons del passat 
i aquesta crisi és el fracàs del model 
neoliberal conservador”, apunta l’ex-
conseller. Castells defensa que s’ha de 
trobar un equilibri entre els mercats i 
l’estat, “que ha de fer més contrapès 
per assolir la màxima sense estat 
no hi pot haver mercat”. L’exconse-
ller apunta que “s’ha instal·lat l’hege-
monia del govern de dretes  a Euro-
pa perquè els partits progressistes i 
d’esquerres no han estat capaços de 
renovar el seu discurs i no han sabut 
crear un projecte que il·lusioni i ar-
rossegui la gent”.

Una altra de les qüestions en 
què han centrat la xerrada inaugural 
del grup ha estat la unió monetària 
d’Europa que segons Castells “està 
incompleta fins que no s’assoleixi 
la unió política amb una integració 
fiscal”.  El catedràtic apunta que “la 
unió política s’ha de fer de manera 
federal i no intergovernamental, 
com fins ara, perquè França i Ale-
manya tenen capacitat de decidir 

La secció local d’ICV ha denunciat 
que les obres de l’equipament mu-
nicipal del Casino del Racó que exe-
cuta l’actual concessionari, Racó 
Esports, s’estan fent sense llicèn-
cia. Per tot això, demana al consis-
tori que tanqui la instal·lació arran 
de les irregularitats detectades. 

A més, els ecosocialistes 
tenen la intenció de “judicialit-
zar el tema i esbrinar perquè el 
consistori no ha actuat”, explica 
el membre de la secció local d’ICV, 

  Rocío Gómez

Xerrada de l’exconseller d’Economia,
Antoni Castells, a la sala d’actes d’El Mirador

  Castells a la xerrada. || J. gRaELLS

quin a país s’intervé i d’incidir en 
els pressupostos de la resta de pa-
ïsos, però no a l’inrevés”. 

D’altra banda, el ponent ha as-
senyalat que un altre dels problemes 
de la UE és la manca de creixement. 
“El dèficit s’ha de reduir gradu-
alment però mantenint el creixe-
ment, com han fet els EUA.  La me-
dicina de l’austeritat de cop pot ser 
contraproduent i produir més re-
cessió”, explica Castells. “Espanya 
ha de reduir el dèficit i Europa és 
qui ha d’estimular el creixement”, 
comenta l’exconseller. 

En referència al copagament 
farmacològic, l’exconseller es mos-
tra a favor, “sempre i quan l’objec-
tiu fonamental sigui mantenir el 
servei públic i els  costos es repar-
teixin equitativament entre tots 
els ciutadans”. 

ICV obre una polèmica per 
les obres del Casino del Racó

Daniel Martínez. A més, afegeix que 
“estem davant un presumpte cas de 
prevaricació per omissió, ja que no 
s’han salvaguardat els principis bà-
sics del nostre actual sistema”. Se-
gons els ecosocialistes, en una reunió 
mantinguda amb el regidor d’Urba-
nisme, Aleix Canalís “va reconèixer 
que  les obres s’havien fet sense cap 
expedient”. Canalís ha explicat que la 
transmissió de la concessió - del Ca-
sino del Racó a l’empresa Racó Es-
ports- “s’ha fet d’acord amb el que 
estableix la llei de contractes de 
l’Estat que permet la transmissió 
del concessionari a un altre d’un 

SANT FELIU  |  EQUIPAMENT MUNICIPALPSC  |  GRUP DE DEBAT ERNEST LLUCH

El 14 d’abril, a la Plaça de la Concòrdia de Barcelona, ERC va celebrar un 
acte de partit, amb els militants, per fer entrega de les insígnies als mi-
litants que porten a l’organització 75 i 25 anys. De Castellar, Josep Car-
bonell, que va ser president de la secció local, va rebre la insígnia pels 25 
anys que fa que és militant. En Carbonell va fer-se militant, responent a 
la Crida Nacional a ERC, el 1987. Des de la secció local d’ERC el feliciten 
“per la trajectòria d’aquests 25 anys i perquè en faci molts més com 
a company de la secció local de Castellar”. || REdaCCiÓ

25 anys de militància

ERC  |  INSÍGNIA

  J.R.
equipament municipal prèvia au-
torització del consistori”.

Respecte al tema de les llicèn-
cies, Canalís ha afegit que a l’acord 
de ple de març on es va aprovar la 
transmissió de la concessió “s’ins-
ta al nou concessionari que en un 
termini d’un mes presenti la lli-
cència d’obres i la d’activitats”. 
Des de la junta del Casino del Racó, 
s’ha manifestat la “sorpresa” per la 
reacció d’ICV ja que “era una gent 
que han estat socis fins al desem-
bre de l’equipament”. A més, s’ha 
afegit que el canvi s’ha fet amb el 
màxim de transparència. 

SOM ESCOLA |  LLENGUA

L’Associació Escola en Català convo-
ca tots els catalans i catalanes a con-
centrar-se aquest dissabte 28 d’abril, 
a les set de la tarda davant els ajun-
taments de totes les ciutats i viles de 
Catalunya, per tal de defensar l’esco-
la en català “ara i sempre”.  La mo-
bilització ciutadana  pretén “pressi-
onar els magistrats del Tribunal 
Suprem per tal d’evitar que dic-
tin una sentència definitiva que, 
davant la passivitat que demos-
tra el Govern de la Generalitat en 
aquest atac sistemàtic del govern 
del PP contra la nostra llengua su-
posaria que el proper curs hi ha-
gués ja línies en castellà a les esco-
les de Catalunya”. || REdaCCiÓ

Concentració a 
l’Ajuntament
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Con gran satisfacción leo en L’Actual que se prepara un ho-
menaje al pintor Raimon Roca. Desde hace unos años, el 
prestigio que la pintura tenía en Castellar ha dado lugar a 
un desinterés total, nadie habla de pintura ni va a ver expo-

siciones. Desde mi posición de vieja pintora, pronto se cumplirán 50 
años desde mi primera exposición, quisiera expresar mi tristeza por 
el  hecho de que la pintura haya desaparecido del panorama cultural 
de nuestro pueblo.
Los pintores vivimos en un mundo aparte, somos seres solitarios, ob-
sesivos y complejos. Intentar expresar con el lenguaje plástico nues-
tros pensamientos, emociones y vivencias no es fácil, suele conllevar  
muchos problemas, los cuadros no salen casi nunca como queremos y 
eso nos llena de desasosiego.
Quiero decir con esto, que no es fácil ser pintor y que a veces necesita-
mos que nuestro trabajo sea valorado.
Deseo de corazón que el homenaje tan merecido al gran pintor Rai-
mon Roca sea un éxito y que el pueblo de Castellar valore sus ex-
celentes cuadros.

A tu, David

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-
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bada. Les opinions han de ser respectuoses amb les persones i institucions.
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En relació a la carta publicada la 
setmana passada pel senyor Manel 
Reinols en aquest setmanari, la 
Regidoria de Cultura aclareix que 
la Feria d’Abril és una iniciativa de 
l’Associació Aires Rocieros Caste-
llarencs. Com a tal, aquesta entitat 
es fa càrrec del gruix de la despesa 
que suposa l’organització d’aquest 
esdeveniment. 
L’Ajuntament ha donat suport a 
aquesta activitat cultural de la ma-
teixa manera que ho fa amb moltes 
altres activitats impulsades per as-
sociacions de la vila; és a dir, cedint 
el local i aportant l’equip de so. Per 
tant, aquesta entitat no ha rebut 
un tracte diferenciat del que reben 
la resta d’entitats del poble quan 
promouen activitats similars.
Per sort, Castellar disposa d’un 
teixit associatiu molt ampli. Això 
fa possible que al llarg de l’any s’or-
ganitzin esdeveniments d’índole 
molt diversa, vinculats a les tra-
dicions de Catalunya, de la resta 
de l’Estat i també d’altres països. 
En tots els casos, l’Ajuntament hi 
dóna suport.

Resposta al senyor 
Manel Reinols

 Ajuntament de Castellar del Vallès

Nos preocupan 
las empresas

Què ens 
diferenciarà dels 

estats autoritaris?

 Grup Municipal PP L’Altraveu

stos tiempos convul-
sos que nos toca vivir 
podrían definirse de 
ajuste. A nivel nacional 

y autonómico vemos la que se está 
organizando con el tema del gasto 
sanitario farmacéutico, que tantos 
ríos de tinta y verdaderos océanos 
de demagogia están haciendo cor-
rer. Ningún gobernante en su sano 
juicio disfruta tomando estas medi-
das, pero la realidad es la que es, por 
más que ciertas formaciones polí-
ticas de color escarlata se obstinen 
en seguir negando la realidad. Como 
tampoco olvidar que las primeras 
medidas de este calado las tomó la 
Generalitat, no gobernada por el PP 
precisamente y heredera de una ac-
ción política bermellona manifiesta-
mente mejorable.
Pero no todo tiene que ser subidas 
de nada. Hay otro tipo de medidas 

E“H
e tingut un 
somni”. 
Vivia en un país 
on la gent tenia 
dret a manifes-

tar-se pacíficament sense que els 
mossos d’esquadra els desallot-
gessin violentament de la princi-
pal plaça de la capital. 
Vivia en un país on els estudiants 
valencians de batxillerat podien 
expressar les seves opinions pací-
ficament sense que la policía naci-
onal els agredís violentament. 
Vivia en un país on la policia, per 
tal d’anar a cercar un grup reduït 
de persones que intentaven des-
trossar uns grans magatzems, no 
travessava a cops de porra una 
manifestació ciutadana pacífica 
en un dia de vaga general. 

12M Mobilització 
global – Dia 
d’accions 15M

Sortim al carrer el 12 de maig en 
una manifestació popular, creativa 
i no violenta per seguir treballant 
cap a un 15 de maig en defensa de 
les persones!
El 15 de maig del 2011, milions de perso-
nes vam iniciar un procés de canvi so-
cial, tot donant un senyal clar i inequ-
ívoc que no som mercaderia en mans 
de polítics i banquers i expressant de 
manera pública i massiva que la demo-
cràcia representativa actual està ago-
nitzant. La classe política i els podero-
sos no han entès el missatge. Malgrat 
les creixents mobilitzacions i el clamor 
del malestar del 99%, aquestes classes 
dirigents segueixen aprofitant la crisi 
per espoliar la riquesa comuna tot po-
sant en perill la vida de les persones.
El capitalisme ha decidit cancel·lar 
la democràcia i ara ens governen els 
banquers. És evident que aquest 1% 
de la població és el crim legalitzat al 
poder. El sistema polític actual ens 
aboca al desastre i hem de ser el 99% 
els que prenem les regnes del nostre 
destí. Exigim un nou poder constitu-
ent per poder recuperar la sobira-
nia que ens pertoca. Per això, el 12 i 
15 de maig, després d’un any protes-
tant sense resposta, tornem al carrer 

¿Qué ha pasado con la pintura?

Vivia en un país on la policia era 
competent alhora d’aïllar els grups 
violents, i que per fer-ho no passa-
va per sobre dels drets civils.
Vivia en un país on el cap dels mos-
sos d’esquadra no s’atrevia a dir 
que no existia la resistència pací-
fica, i demostrava ser una persona 
més llegida coneixent que Martin 
Luter King o Gandhi havien mos-
trat feia molts anys el que signifi-
cava la resistència pacífica.
Vivia en un país on el Conseller 
d’Interior era capaç de diferenci-
ar la majoria pacífica, que mani-
festava els desitjos per a un món 
millor, de la de grups reduïts amb 
actituds violentes.
Vivia en un país on el Ministre de 
l’Interior, amb claca de mans del 
Conseller d’Interior, seria capaç 
d’aturar els grups violents amb 
les lleis que tenia. Que no li cal-
dria modificar-les i considerar il-
legal la resistència pacífica. 
Vivia en un país on el somni de 
Luter King no el duria a la presó 
2 anys per manifestar-se i resistir-
se a les injustícies pacíficament.
He tingut un somni?

que pueden tomarse desde ámbitos 
menores, como son los municipios, 
tendentes a facilitar la vida a los ciu-
dadanos y a la actividad que se de-
sarrolla en su término municipal. 
Desde el año pasado pagar el IBI ha 
dejado de ser una cruz maldita, pues 
por fin alguien accedió a fraccionar 
su pago y, al menos, su impacto se re-
parte entre todo el año y se puede so-
portar mejor. Cabe decir lo mismo de 
la tasa de recogida de basuras, pues 
a pesar del incremento desorbitado 
de la misma también puede fraccio-
narse y hacerla más llevadera.
Lástima que, en este afán de facilitar 
las cosas, nuestros rectores munici-
pales se hayan olvidado de cierto co-
lectivo nada desdeñable: las empre-
sas. Nos olvidamos con frecuencia 
que su tributo municipal por exce-
lencia es el llamado IAE, y su cuan-
tía no suele resultar pequeña. En la 
situación actual, con la crisis que nos 
afecta y basta con darse una vuelta 
por nuestros polígonos industriales 
de el Plà de la Bruguera y Can Car-
ner para darse cuenta de ello, no es-
taría de más facilitar un poco la vida 
a estas entidades para que puedan 

Era divendres a la tarda, a la 
plaça Catalunya, quan vas donar-
me aquella bona notícia: havies 
acabat de rebre una trucada en 
la qual et comunicaven que t’ha-
vien atorgat una menció especial 
per la narració en català que vas 
presentar al 1r Certamen Litera-
ri Llengua de Drac sobre la diver-
sitat lingüística, dins la modalitat 
de nous catalanoparlants. Vaig 
emocionar-me molt darrere les 
meves ulleres de sol i vaig sentir-
me orgullosa novament de tu. 
Sé el que et va costar escriure 
aquella narració i el temps que hi 
vas dedicar. No havia de ser fàcil 
per una persona castellanopar-
lant que ha estat més de 35 anys 
vivint al seu poble, prop de Ma-
drid,  i que tot just fa només set 

  Pilar Munt

  Acampada Castellar

atender sus obligaciones tributarias 
municipales tal como hacen los par-
ticulares. Dicho en plata, que se les 
permita fraccionar el pago igual que 
se hace con el IBI. No se trata de una 
medida imposible; basta únicamen-
te la voluntad del equipo de gobierno 
para llevarla a cabo, pues los impedi-
mentos alegados sobre el número de 
habitantes o similares  no aparecen 
por ningún lado. Resultaría lamenta-
ble que, por una inaudita carga ide-
ológica, no se empezase a pensar un 
poco más en el empresariado local, 
pues no todos son multinacionales y 
quien más y quien menos están pa-
sando sus dificultades. Y no estaría 
de más recordar que una empresa 
cerrada implica más desempleo ….. 
y vamos a dejarlo aquí.
Ojalá pudiésemos hablar de bajadas 
de impuestos; ojalá pudiese hablarse 
de establecer subvenciones para nu-
evas empresas. Pero la realidad es la 
que es, y ya es hora de tomar decisio-
nes valientes, de calado, que puedan 
hacer la vida un poco más fácil a qui-
enes más pueden hacer para reacti-
var la economía de este país: las pe-
queñas y medianas empresas.

  Pepa Beotas Aldekoa

amb unes exigències legítimes i ma-
joritàries convocant mobilitzacions 
arreu i una vaga de consum.
Alguns ens hem organitzat i estem 
construint alternatives i solucions 
amb les nostres pròpies mans, 
però davant la repressió i els blo-
quejos que se’ns imposen des de 
les institucions ens veiem obligats 
a reivindicar uns punts mínims de 
supervivència, ja que s’està posant 
en perill la integritat de la població 
amb unes mesures inhumanes. 
Així doncs, amb el fi de garantir el 
dret a l’existència del 99%, exigim: 
1. Ni un euro més per rescatar els 
bancs. Auditoria ciutadana del deute. 
No pagarem el deute il·legítim creat 
per aquells que van provocar la crisi. 
2. Educació, sanitat i serveis públics 
gratuits i de qualitat. No a les reta-
llades de la despesa pública, no a la 
privatització dels serveis públics. 
3. Repartiment just del treball, sa-
lari digne i no a la precarització. 
No a la jubilació als 67 anys i re-
tirada de la Reforma Laboral. 
4. Dret garantit a l’accés a l’habi-
tatge digne. Dació en pagament 
retroactiva. Parc públic d’habi-
tatges de lloguer social. Promo-
ció de cooperatives d’habitatge. 
5. Reforma fiscal que permeti distri-
buir de forma justa la riquesa que pro-
duïm entre totes i tots. Renda Bàsica 
Universal per totes les persones.
Més informació: http://barcelona.
democraciarealya.es

mesos que viu a Catalunya, al meu 
poble, Castellar del Vallès. 
Recordo aquells anys en què vaig 
estar vivint jo al teu poble i com em 
moria d’enyorança per no poder par-
lar la meva llengua, el català. Llavors 
un dia, vas dir-me: “háblame en ca-
talán, que yo ya te entenderé”. I va 
ser així com vas entrar en contacte 
amb el català, amb el cor ben net i 
sense cap mena de prejudici. 
De vegades et trobava a casa lle-
gint la Forja, que rebíem a Ma-
drid, o L’Actual per internet, o 
veient programes del canal inter-
nacional de TV3. Sempre vaig ad-
mirar gestos com aquells, plens 
d’un interès teu per la meva llen-
gua i cultura que sorgien de tu de 
forma espontània.   
Vull dir-te amb lletres majúscu-
les que t’ADMIRO, perquè deixar 
enrere la terra pròpia per anar-
se’n a viure a una altra i inten-
tar integrar-se amb la voluntat 

que ho estàs fent tu és una cosa 
que només les persones amb 
una gran capacitat de sacrifici i 
un gran cor poden fer. En el seu 
moment, allà a Madrid, jo això no 
vaig saber-ho fer, per això valo-
ro el teu esforç i entenc que estar 
aquí, lluny de la teva família, no 
és fàcil per tu.  
Saps però que comptes amb el 
suport incondicional de la teva 
dona i la teva filla i que t’estimem 
molt i molt! Endavant!
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Jordi Subirana, Diputat 
de Comerç i Esports: “El 
cens dels espais comercials 
és un full de ruta per tenir 
l’excel·lència comercial”

Quico Díaz, tècnic de la 
Unió Esportiva Castellar:
“L’equip està molt conven-
çut que ja no es perdrà cap 
partit més”

Mercè Roca Roumens, 
filla de Raimon Roca: “El 
meu pare té un fort lligam 
sentimental amb Castellar 
del Vallès”

HAN DIT . . .

om a amant de la natura 
mai estaré d’acord amb 
la destrucció de cap hàbi-
tat natural. En els últims 

mesos ha sigut notícia el pas per les 
nostres terres del gasoducte Mar-
torell-Figueres, sens dubte, una in-
frastructura a gran escala difícil de 
no impactar el medi.
No obstant, crec que no és tant falta 
de comunicació sinó d’informació el 
que ha passat amb aquesta obra i 
ara explicaré per què. He pogut lle-
gir i escoltar gairebé sempre lligat 
al gasoducte el nom de Torrent de 
Colobrers, paratge realment únic al 
nostre municipi, fins i tot es varen 
fer visites guiades a l’obra per visu-
alitzar el seu impacte realment im-
portant si tenim en compte la massa 
forestal talada. Personalment penso 
que prendre decisions d’aquesta me-
sura per permetre un treball sem-
blant no deu resultar senzill a ningú 
ni tan sols als polítics més experi-
mentats. Tot i això hem d’acceptar 
que a l’ésser humà per naturalesa li 
resulta més fàcil criticar que alabar 
i des d’aquí vull oferir una mica més 
d’informació.
Les persones que coneixem de tota 
la vida Colobrers sabem quin tipus 
de torrent és, especialment la part 
físicament fascinant que dista de 
la Bassa Freda de la Carretera de 
Prats a la alçada del pont de Cas-

  Inversions de futur. || JOaN mUNdET

Sobre Colobrers

Més esforços?

Estabilitat 
pressupostària  a 

l’Ajuntament de 
Castellar?

 Glòria Massagué

 Grup Municipal CiU

‘educació, la sanitat, els 
ajuts per a dependència, la 
cooperació al desenvolupa-
ment, el transport públic, 

els ajuts per l’habitatge dels joves, la 
integració dels nouvinguts, investiga-
ció i un llarg etcètera, són els serveis 
que en els últims mesos tant el govern 
central com l’autonòmic, no han dubtat 
en rebaixar la dotació econòmica, dei-
xant a moltes persones en una situació 
més asfixiant i precària que mai. Mai 
en tota la democràcia s’havien retallat 
de manera tant dràstica els serveis a 
les persones. Estem vivint una regres-
sió de més de tres dècades.
És cert que entre tots hem de fer un 
exercici de reflexió, de contenció i 
d’austeritat (qui encara pugui) però 
mai rebaixant les polítiques socials. I 
jo em pregunto... I la retallada en de-
fensa? Ínfima, molt ridícula i molt sos-
pitosa, ja que curiosament i fins el mo-
ment del seu nomenament el ministre 
de Defensa va presidir la filial espanyo-
la de l’empresa europea de míssils i tot 

quest article és la conti-
nuació del que es va pu-
blicar la setmana pas-
sada sobre l’estabilitat 

pressupostària a nivell estatal i au-

ballar, així com ningú de nosaltres 
podríem viure sense l’energia.
Per dur que ens resulti a cop d’ull a 
nosaltres aquest gasoducte, a llarg 
termini serà, doncs, necessari i qual-
sevol altre traçat alternatiu segura-
ment hauria ocasionat tant o més 
mal al medi. Encara que probable-
ment llavors jo no estaria escrivint 
aquest article.
En aquests temps complicats que 
estem vivint en els quals la política 

ho envaeix gairebé tot i resulta faci-
líssim guanyar i perdre vots, és fàcil 
aferrar-se a situacions com aquesta 
que realment ens afecta.
Tot i això hem de comprendre tots 
-també els amics de la natura- que 
s’ha d’acceptar un preu per continu-
ar prosperant en una de las bases 
fonamentals de la persona. La su-
pervivència.

*Naturalista

tonòmic.  Als ajuntaments també els 
toca fer els deures en estabilitat pres-
supostària donat que el punt 1 de l’arti-
cle 135 de la Constitució diu: “Totes les 
Administracions Públiques adequaran 
les seves actuacions al principi d’esta-
bilitat pressupostària”  En llenguatge 
casolà, vol dir que els ajuntaments no 
poden estirar més el braç que la màni-
ga, que els ajuntaments no poden gas-
tar més del que ingressen.
L’equip de govern socialista de Caste-
llar, aquests darrers anys,  ha estat ab-
solutament allunyat d’aquest principi. 
Mai s’ha agafat seriosament que no es 
pot gastar més del que s’ingressa. És el 
mateix que succeeix en una economia 
familiar. Les proves són clares i con-
tundents, a continuació, les podem ob-
servar.
L’any 2008 un dèficit de -1.045.000 
€, l’any 2009, -560.000 € i l’any 2010 
-650.000 €. Punt i apart, és el tanca-
ment de l’any 2011, on fent-nos trampes 
en el solitari, l’equip de govern socialis-
ta en el darrer Ple del mes de març, va 
donar un tancament de l’exercici 2011 
amb un superàvit de 13.000 €. 
Comptablement parlant, sempre dins 
d’un ordre, podem fer sortir el saldo 
final que vulguem, això és el que nosal-
tres en diem, fer-nos trampes en el so-
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i respectar l’entorn però també hem 
de tractar d’equilibrar de la mane-
ra més efectiva possible la balança 
entre persones i naturalesa.
És cert que Castellar del Vallès és 
un poble ric en biodiversitat però 
també ho és en industrialització, 
sens dubte necessària per a la su-
pervivència econòmica en una soci-
etat de consum com la nostra.
Jo no per ser naturalista deixo d’aga-
far el cotxe cada matí per anar a tre-

litari! La gran realitat d’aquesta etapa 
de quatre anys, sota l’Alcaldia del Sr. 
Giménez, d’acord a les dades oficials 
que disposem, es que s’ha generat un 
dèficit total de -2.242.000 €.
Si hi afegim el crèdit de 7.387.451 € que 
s’ha demanat en el Pla d’Ajust, per 
poder pagar les 1.862 factures a proveï-
dors, totalitzem un dèficit de - 9.629.451 
€ que l’equip de govern socialista ha 
creat al llarg dels darrers quatre exer-
cicis pressupostaris. I tot aquest dèfi-
cit s’ha hagut d’anar resolent amb més 
crèdits, amb més endeutament, fins 
situar-nos al costat del precipici. Ara 
mateix, l’Ajuntament del nostre poble 
té més de 30 milions d’euros en crèdits 
a caixes i bancs. En els darrers qua-
tre anys, l’equip de govern socialista ha 
augmentat l’endeutament del nostre 
Ajuntament més d’un 50%.
Com podem mirar-nos l’estabilitat 
pressupostària de l’Ajuntament de 
Castellar en els propers exercicis? 
Doncs, amb molta preocupació donat 
que els ingressos estan en franca dava-
llada i no veiem a l’equip de govern so-
cialista, malgrat el Pla d’Ajust que ens 
han explicat en el darrer Ple de març, 
prou mentalitzat, compromès i decidit 
a reconduir aquesta gravíssima situa-
ció que tenen les finances locals.

tipus d’armament  MDBA, així com 
ser l’assessor de Instalanza, empresa 
que es dedica a les bombes de disper-
sió (clusters). Els accionistes, dirigents, 
empresaris que el van recolzar segura-
ment esperen ara la seva recompen-
sa. I l’aportació a la casa reial tant en 
boca de tots aquest dies per accions 
totalment injustificables? I l’amnistia 
fiscal? Vergonyós. Resulta que les per-
sones amb més poder adquisitiu i per 
dir-ho clar i alt van estafar l’Estat i de 
rebot a tota la ciutadania, doncs bé, ara 
seran perdonades i tan sols pagaran el 
10% de l’ import defraudat.
L’aportació econòmica dels diferents 
governs, estatal i autonòmic, per les 
administracions municipals també ha 
sofert una rebaixa fins ara mai cone-
guda. Des dels ajuntaments, l’admi-
nistració més propera als ciutadans, 
haurem de seguir donants suport als 
ciutadans, però amb molts menys re-
cursos econòmics. A manera d’exem-
ple, l’aportació de la Generalitat pels 
infants escolaritzats a les escoles bres-
sol municipal patirà un descens de 600 
euros per alumne, qüestió que implica 
que l’aportació de la família haurà de 
ser superior que fins ara. Com deia al 
principi de l’escrit, les reduccions afec-
taran directament a les persones que 

  Josep Contreras Suets*

PLAÇA MAJOR

tellar, però el torrent s’estén més al 
nord al llarg de tot el polígon indus-
trial  Pla de la Bruguera.
És ben cert que aquest torrent ha 
sigut tallat però molt més a prop 
de la Fàbrica del Vidre que del nos-
tre únic, estimat i caducifoli Torrent 
de Colobrers. Això ho dic per tran-
quilitzar en la mesura del possible 
a totes aquelles persones -segura-
ment una majoria- que no van poder 
anar a les visites guiades i potser 
creuen que aquesta part magnífica 
del nostre entorn s’ha destruït. D’al-
guna manera pretenc explicar com 
a naturalista que s’ha de preservar 

necessitin els diversos serveis.
Amb aquests ajustos econòmics tan 
radicals i tan partidistes, l’únic que 
s’aconseguirà és desmantellar l’Es-
tat del Benestar que tants anys i es-
forços s’han necessitat per obtenir-lo. 
Les diferències social s’agreujaran i la 
població cada vegada estarà més po-
laritzada.
I això només és el principi.

* Tinent d’alcalde de l’àrea de

   Serveis a les Persones.
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Castellar serà des d’avui i fins 
diumenge la seu del Campio-
nat Mundial de Rottweiler IFR 
World Show 2012. Prèviament 
a les activitats del cap de set-
mana, avui es celebrarà el XVè 
Concurs Nacional Monogràfic de 
Catalunya. L’esdeveniment està 
organitzat pel Club Rottweiler 
de España que té la seva seu a 
Castellar del Vallès.

Aquest divendres, els pri-
mers participants arribaran 
a les 15 hores i, després de les 
acreditacions, faran una visi-
ta turística per Barcelona. El 
gruix de les activitats seran dis-
sabte i diumenge. Així, demà es 
farà una cerimònia inaugural 
i l’inici dels judicis de les clas-
ses Molt Cadells, Cadells, Molt 
Joves, Joves i classe intermèdia. 
Després de l’àpat de migdia, es 
faran les finals de les categories i 
els actes acabaran amb un sopar 
de germanor.

Diumenge, entre les 10 i 

Per quart any consecutiu, l’Asso-
ciació de Veïns de Can Font-Ca 
n’Avellaneda organitza el Mercat 
de Primavera. La cita serà l’1 de 
maig a la plaça de Can Font entre 
les 9 i les 20 hores. En aquesta 
quarta edició, hi haurà més para-
distes que en altres anys gràcies 
a la presència d’Artesans Sense 
Fronteres i l’organització calcu-
la que n’hi haurà una setantena, 
més del doble que l’any passat. 
També s’ampliaran les activitats 
infantils amb pallassos i un mag, 
tallers i maquillatge. Però, sens 
dubte, la gran novetat d’enguany 
serà el primer festival de can-
tautors Miniatures de Primave-
ra, que es farà a la tarda.

 El festival, que compta amb 
el suport de la instal·ladora de 
gas Som Gas, compta amb la par-
ticipació de Joan Boada, Un tal 
Pere i David Canal. “Hem vol-
gut muntar-lo per complemen-
tar el Mercat a la tarda, que és 

Can Font i Ca n’Avellaneda  
fan el Mercat de Primavera

Castellar acull el 
Campionat Mundial 
de Rottweiler

Enguany hi haurà més paradistes i el primer festival Miniatures de Primavera

  J. R.

  Redacció

quan està més buit”, explica Xavi 
Martí, membre de l’Associació de 
Veïns de Can Font-Ca n’Avella-
neda. Boada presentarà “Bandu-
limejant”, un projecte personal, 
paral·lel a altres iniciatives com 
La Carrau o Ameba, destinat a 
mostrar davant del públic aque-
lles cançons que s’estima en for-
mat cantautor, sec, ras i curt.

Després serà el torn de l’actor 

i músic Un tal Pere, que acaba de 
treure el seu primer treball en soli-
tari. Amb el punt de mira posat en 
artistes com Damien Rice, Adam 
Green, The New Raemon, Cesk 
Freixas o Ani DiFranco, entre d’al-
tres. El festival el tancarà David 
Canal, amb una clara aposta per la 
rumba catalana. “Hem volgut que 
molts estils estiguin representats 
al festival”, comenta Martí. 

  El country tornarà a ser present a la festa. || JOSEP gRaELLS

les 16 hores, se celebrarà els ju-
dicis a les classes Treball, Ober-
ta, Campions, Veterans, Grups de 
cria i Parelles.

Entre els jutges que valoraran 
els exemplars de Rottweiler hi ha 
Antonio Rojo i Claudio del Casti-
llo del Club Rottweiler de España, 
els argentins Pablo Piazza i Vinicio 
Italo Di Paolo, els alemanys Diete 
Hoffmann i Uwe Petermann i l’aus-
tríac Christian Bernbacher. 

Els Rottweiler, d’origen ale-
many, són coneguts popularment 
com Rotties. El color d’aquesta 
raça és negre amb taques mar-
rons. Tot i això, existeixen exem-
plars que tenen com a base un 
color marró clar tirant cap a ver-
mell. Les qualitats d’aquesta raça 
com a gossos policia es coneix des 
de principis del segle XIX. Actu-
alment formen part de la poli-
cia austríaca, l’alemanya, l’exèr-
cit suís o el brasiler. La legislació 
espanyola considera que el rot-
tweiler és una raça potencialment 
perillosa, amb la qual cosa és ne-
cessari tenir permisos especials 
per poder tenir-los. 

EL TAULER ENTITATS

PREINSCRIPCIÓ 
ESCOLES
BRESSOL
MUNICIPALS 

PORTES OBERTES 
ESCOLA
DE MÚSICA

Del 7 al 18 de maig (inclosos)
De dilluns a divendres,
de 9 a 13 h i de 15 a 17 h a:

EBM Colobrers
Prat de la Riba, 23, tel. 93 714 22 19

EBM El Coral
Torras, 4, tel. 93 714 37 15

Els infants han de tenir com a 
mínim 16 setmanes l’1 de setem-
bre de 2012 (haver nascut abans 
del 30 d’abril de 2012).

Dia:
dissabte 5 de maig

Horari:
de 10 a 12 hores

Lloc:
Escola municipal de música Torre 
balada (c. Caldes, 56)

 L’acte inclou diferents activitats 
i visita a tot el recinte.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
Tel. 937 144 040 (Regidoria d’Educació)

+ INFO:
Tel. 937 144 322

AV Can Font - Ca n’Avellaneda Aires Rocieros Castellarencs

Dimarts, 1 de maig
De 9 a 20 h a la urbanització
Can Font - Ca n’Avellaneda

Inclou el 1r Festival Miniatures de 
Primavera, amb les actuacions dels 
cantautors:
Joan Boada Bandulimejant (16.30 h)
Un tal Pere (17.30 h)
David Canal (18.30 h)

A més, mercat artesanal amb manu-
alitats, menjar, serveis, activitats ar-
tístiques, animació infantil, tallers, 
country i servei de bar.

4t MERCAT
DE PRIMAVERA

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Quan?
Cada dijous, de 20 a 22 h

On?
Al gimnàs de l’escola Sant Esteve

Inscripcions trucant al
telèfon 669 77 09 54
o bé al mateix gimnàs de l’escola 
els dies de classe.

CLASSES DE
SEVILLANES

+ INFO:
Tel. 669 770 954

REPARTIMENT
DE BUTÀ 

NOVES TARIFES

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

Preus:
Butà 12,50 kg: 15,53 euros
Propà 11 kg: 13,67 euros
Propà 35 kg: 68,45 euros
Carretilla K120: 21,49 euros

Horari d’atenció: de dilluns a di-
vendres, de 9 a 14 h i de 16 a 18.30 
h (fins al 31 de maig). de l’1 de juny 
al 30 de setembre, de 8 a 15 h.

+ INFO:
Telèfon de comandes, 937 751 887
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 Jugadors de la Unió Esportiva celebrant un dels dos gols que van marcar al Pepín Valls. || JOSEP gRaELLS

Vols jugar a futbol?

Si heu nascut entre 2007 i 1998 
i us agrada el futbol podeu ser 
un dels futurs jugadors de la 
UE Castellar. durant el mes de 
maig podeu provar gratis aquest 

esport, ja que al club necessiten 
porters, defenses, davanters... 
Podeu anar qualsevol tarda de 
18h a 20.30h per provar. Si tot va 
bé la propera temporada podràs 
formar part d’un dels equips de la 
Unió Esportiva. 

Els nens de l’escola de tennis 
coneixen Feliciano López

El passat diumenge alguns nens 
de l’escola de tennis del Club 
Tennis Castellar, acompanyats  
dels seus pares van anar al Clí-

nic que organitzava  dunlop. 
Nico almagro, Fernando Ver-
dasco i Tommy Robredo van ser 
alguns dels protagonistes de la 
jornada. Fins i tot van aconseguir 
que Feliciano López  els signés 
samarretes i gorres.

El Castellar renuncia a quedar-se 
fora de la lluita de la salvació. Lluny 
del KO que hauria suposat una der-
rota contra el Marganell, un rival 
directe, els castellarencs van en-
carrilar el partit aviat i se situen 
ara a només dos punts de la per-
manència quan falten sis jornades 
pel final de lliga. “Hem guanyat 
un partit que era vital per con-
tinuar en la lluita per la perma-
nència a un equip que, a més, ens 
havia guanyat a la primera volta 
(1-0) i el nostre objectiu no era 
només superar-los sinó aconse-
guir també el gol average. Al final 
es va fer justícia i ho vam acon-
seguir”, comentava el tècnic de la 
Unió Esportiva, Quico Díaz.

“A aquesta recta final gua-
nyar dos partits seguits signi-
fica una injecció de moral molt 
potent, a més, l’equip està capa-
citat per guanyar tots els partits 
que queden”, assegurava Díaz. El 
cert és que diumenge a Vilanova 
del Vallès tornaran a protagonit-
zar un altre duel entre equips que 
no tiren la tovallola. Malgrat estar 
en descens, el Vilanova arriba en 
línia ascendent. Quatre victòries, 
dos empats i només una derrota en 
els últims set partits han permès 
als del Vallès Oriental seguir somi-
ant una permanència que a princi-
pis de la segona volta quedava molt 
lluny. Com el Castellar, afrontaran 
el partit de diumenge conscients 
que la lliga s’acaba, hi ha poc marge 

“L’equip pot guanyar tots 
els partits que queden”

d’error, i qualsevol derrota pot ser 
ja definitiva. En el cas dels castella-
rencs, saben que el més complicat 
està fet perquè han trencat aques-
ta tendència negativa que porta-
ven jornades arrossegant, a més, 
l’entrenador confirma que “l’equip 
està molt convençut que ja no es 
perdrà cap partit més, i si succe-
eix continuarem lluitant però no 
baixarem els braços”.

A més, diumenge es podrà 
veure jugar per segona vegada al nou 
fitxatge de l’entitat, Toni Corral, un 
jugador emblemàtic del futbol cata-
là  que ha jugat, entre altres equips, 
al Rubí, al Guíxols, al Can Fatjó o al 
San Lorenzo. “És un jugador que 

  Alba González

El que volen tant els jugadors 
com l’entrenador de la Unió 
ara més que mai és l’ajuda i 
el suport de l’afició que, de 
fet, diumenge passat ja va 
començar a fer-se patent al 
Pepín Valls “amb un camp més 
ple que de costum”, segons 
Díaz. I seguir ara a la Unió 
Esportiva no és difícil ja que 
des de l’entitat faciliten que 
l’afició els acompanyi als camps 
rivals; aquest diumenge tothom 
que vulgui podrà acompanyar 
als castellarencs gràcies a un 
autocar que sortirà a les 5 de la 
tarda i que anirà fins al camp del 
Vilanova del Vallès on una hora 
després es disputarà el partit.

Autocar per a 
l’afició al pròxim 
desplaçament a 
Vilanova del Vallès

SUPORT A L’EQUIP

aporta veterania, capacitat de li-
derat i tranquil·litat als seus com-
panys. Estic segur de que ens aju-
darà molt”, segons el tècnic.

últim partit || L’equip de Quico 
Díaz ha aconseguit refer-se després 
de sis jornades sense guanyar. Con-
tra el Marganell, al minut 5 Marc 
Alavedra obria el marcador i do-
nava una lleugera tranquil·litat als 
locals. Fins a deu minuts pel final, 
amb la sentència de Marc Damas, 
el Castellar firmaria el triomf. A 
més, els castellarencs aconseguei-
xen l’average favorable. Un dels ac-
tius amb què afrontarà el Castellar 
la recta final del campionat és que 

té la renda favorable contra tots els 
implicats amb la lluita pel descens: 
Marganell, Torelló, Palau i segura-
ment Vilanova (3-0 al Pepín Valls).  
Ara, des de la Unió només pensen 
en el dia a dia i en cada partit com 
si fos l’últim, pel tècnic, no és mo-
ment de pensar en les conseqüèn-
cies que poden tenir si comencen 
a perdre partits, ja que si queden 
entre els quatre últims de la clas-
sificació baixarien a Tercera Cata-
lana. Un fet del que ningú vol es-
coltar parlar.

golejada al b || El Sènior B va 
rebre una golejada d’aquelles que 
fan patir (Badia del Vallès 4 - Unió 

Esportiva B 1). A la primera part 
els castellarencs van plantar cara a 
un bon equip, que juga i deixa jugar, 
i en què va disposar d’un parell 
d’ocasions a la porteria, però que 
no acaben de culminar. En canvi, 
el Badia, pràcticament sense voler, 
es va trobar amb dos gols, resultat 
amb què es va arribar al descans. 
A la segona part i en un llançament 
de falta, Aitor Tresserres escorça-
va diferències, però poc va durar 
l’alegria. En dues pèrdues de pilota 
al mig del camp amb els seus cor-
responents ràpids contraatacs els 
locals sentenciaven el partit. Ara 
venen tres partits, que són claus 
per mantenir la categoria. 

El tècnic de la UE 
Castellar, Quico Díaz, 
assegura que l’equip 
pot sortir del pou.
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CAC  |  PROVES ATLETISME

Les pistes d’atletisme del Parc de Co-
lobrers van acollir, el cap de setmana, 
la segona part de la Lliga de Prime-
ra Divisió catalana en les categories 
femenines i masculines amb uns re-
sultats més positius pel Club Atlètic 
Castellar que els de la setmana ante-
rior. Així, en la categoria masculina 
van aconseguir fer una sisena posi-
ció, però en el cas de les dones la se-
tena posició assolida fa que l’equip 
hagi de lluitar per evitar el descens 
el proper diumenge 12 de maig. 

D’homes, el més destacat va 

Atletisme a la vila 

 Un moment de la competició celebrada a les pistes d’atletisme castellarenques. || J. gRaELLS

Les pistes d’atletisme han acollit la segona part de la lliga de primera 
divisió catalana amb una potent participació del CAC

  A.G.

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

Tot i el gran partit de bàsquet 
que s’ha vist aquesta darrera 
jornada al Puigvert els castella-
rencs han acabat amb un resul-
tat negatiu. 

Els locals van plantar cara 
al líder de la categoria que va 
haver de suar de valent per en-
dur-se la victòria. L’encert en el 
tir exterior va servir al Mataró 
per començar dominant en el 
marcador, però un segon quart 
pletòric en el marcador li va ser-
vir al Castellar per capgirar-lo i 

Nova ensopegada 
dels de Sabanés
Dissabte, si el CB Castellar guanya al Masnou 
s’assegura la permanència directa a Copa Catalunya

  Redacció
mitjançant tres triples de Parce-
risa arribaven 40 a 36 a la mitja 
part. A la represa, el Mataró va 
sortir fulgurant, i seguint amb l’en-
cert exterior que va tenir a l’inici 
del partit va posar-se per davant 
i tot i el bon joc, els castellarencs 
no van aconseguir l’encert sufici-
ent per capgirar el marcador. 

Però tot i aquest resultat 
sembla que al vestidor del club 
hi ha bones sensacions de cara al 
trascendental partit d’aquest dis-
sabte al Masnou, on, de guanyar, 
els locals s’assegurarien pràcti-
cament la permànencia directa a 
Copa Catalunya. 

ser el rècord del CAC de llança-
ment de martell fet per un júnior 
de primer any com és Gerard Gili 
que el va portar al segon lloc de la 
prova. També destaca la bona cursa 
de Xavi Planas als 1500 metres molt 
especulativa i amb un final d’infart 
on va acabar tercer. Pel que fa a la 
perxa, Àlex García va acabar en 
quarta posició i Dani García va as-
solir una cinquena posició als 400 
metres. El veterà Aitor Villar va 
acabar en 13ena posició en els 110 
metres tanques molt competitius. 
També van aconseguir bons resul-
tats Albert Ortigosa i Jordi Graells 
als 3.000 metres obstacles.

Pel que fa a les noies destaca 
sobretot el quart lloc d’Anna Olivé 
als 400 metres. En novena posició 
als 1500 metres trobem Núria Ciura-
neta i en sisena posició Patrícia Cor-
ral que va participar a la prova de 
100 metres tanques. També destaca 
en alçada Mireia Bella amb la seva 
setena posició. Malauradament, l’at-
leta Marta Gibert va fer tres nuls en 
javelina, mentre que les seves com-
panyes Irene Sánchez i Alba Roca 
es van defensar tant a la prova dels 
100 metres com als relleus. Així que 
si s’aconsegueix completar l’equip 
encara hi ha opcions de lluitar per 
la permanència. 

 Un moment del partit disputat al Pavelló Puigvert. || J.g.
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MOTOCICLISME  |  MOTOGP

Des d’aquest matí està tenint 
lloc la primera sessió d’entre-
naments del Gran Premi Bwin 
d’Espanya. Després de la cursa 
que va inaugurar la temporada a 
Qatar, aquest cap de setmana ar-
riba fins a Europa el Segon Gran 
Premi de MotoGP, en aquest cas 
serà a Espanya, concretament a 
Xerès. Aquesta és, de fet, una de 
les cites més esperades del calen-
dari que celebra la seva 26ena edi-
ció consecutiva després de con-
firmar la seva continuïtat de cara 
al 2013. El castellarenc Dani Pe-
drosa arriba amb moltes ganes a 
aquesta cursa, ja que és un circuit 
on mai ha acabat fora del podi a 
la categoria de MotoGP. A més ar-
riba amb la confiança reforçada 
després del seu segon lloc a Qatar 
i amb una xifra a la ment: diumen-
ge Pedrosa haurà aconseguit arri-
bar a la seva cursa número 100. 

els rivals de pedrosa || Jorge 
Lorenzo va tenir un inici perfec-
te a Qatar aconseguint la seva pri-

Tots volen guanyar al 
gran premi de Xerès

 Un moment de la cursa a Qatar. || mOTOgP

L’Oriol Alcaraz Lorente ha començat 
la nova temporada de ciclisme car-
retera d’aquest any 2012, a Torelló, 
amb algunes novetats. 

Enguany, des de la federació 
es farà un seguiment de les curses i 
s’acumularan els punts, tal com suc-
ceïa en temporades anteriors. Al-

Un altre triomf per al jove Alcaraz

CICLISME CARRETERA  |  COPA CATALANA

mera victòria en aquest circuit. A 
més, les dues darreres temporades 
ha estat el guanyador a Xerès, així 
que sembla que ho té tot de cara per 
defensar el seu lideratge davant de 
les seves amenaces més potents; el 
duet de Repsol Honda format per 
Casey Stoner i Dani Pedrosa.

De la seva banda, el vigent 
campió del món Casey Stoner, no té 

KYOKUSHIN  |  CONCURS INTERNACIONAL

Les arts marcials 
castellarenques 
viatgen a Madrid

Fa només un parell de setmanes 
el Club Kyokushin de Castellar va 
organitzar el Campionat de Cata-
lunya de Katas, que tant els or-
ganitzadors com els participants 
van valorar de manera molt positi-
va. Ara, però, deprés d’organitzar 
l’esdeveniment, el club ha marxat 
per participar el cap de setmana 
al Concurs Internacional de Ka-
rate Kyokushin que ha estat orga-
nitzat per l’organització mundial 
Shinkyokushinkai. 

El concurs, on els castella-
rencs han tingut un bon paper, 
s’ha celebrat a Alcorcón (Madrid) 
i ha tingut representació de molts 

   Alba González

caraz ja ha obtingut la seva prime-
ra victòria a la categoria benjamins, 
després de córrer dues voltes en un 
circuit tancat de 2 quilòmetres.  

La propera cursa de la cate-
goria serà diumenge a Olot i el pro-
per dimarts 1 de maig tindrà lloc la 
cursa de BTT.  || a.g.

països europeus entre els que des-
taquen Alemanya, Anglaterra, Ho-
landa i Polònia.

Un dels aspectes que més 
il·lusió ha fet als participants 
d’aquesta competició ha estat 
veure al mestre Kenji Midori que 
va ser alumne del mestre Oyama, 
que va fundar l’estil de Kyokus-
hin. Midori amb només 1,60 me-
tres d’alçada i 65 quilos de pes 
va aconseguir quedar campió a 
la prova reina de l’estil al Campi-
onat del Món en categoria Open, 
cosa que vol dir que va enfrontar-
se a oponents que li guanyaven en 
pes i en alçada en més de 20 quilos 
i 20 centímetres. Tot un exemple 
a seguir per a aquells que practi-
quen Kyokushin.

  L’Oriol Alcaraz, al centre, celebrant el seu últim resultat. || CEdida

  Els participants del campionat que s’ha celebrat a Madrid. || CEdida

Tret de sortida al primer Gran Premi europeu de MotoGP de la temporada

gaire bons records de Xerès quan 
l’any passat va caure en una ma-
niobra molt polèmica que va pro-
tagonitzar Valentino Rossi. Aquell 
incident va impedir que l’australià 
continués i de fet, Xerès és una de 
les dues pistes on Stoner encara no 
ha pujat al podi. 

Diumenge sabrem quin pilot 
aconsegueix el triomf. 

  Redacció

El cap de setmana passat, es va 
disputar a Lliçà d’Amunt la ter-
cera prova de l’Open Barcelo-
na on l’equip Bike Tolrà, el club 
de ciclisme castellarenc, va ser 
present.  La cursa es va celebrar 
en un circuit molt tècnic que va 
posar a prova a tots els partici-
pants donada la seva exigència. 

A les 10 del matí va tenir 
lloc la sortida dels participants 

El club Bike Tolrà participa a l’Open de Barcelona

del Bike – C3 Consproser entre els 
quals es trobaven Carlos Aceituno 
(que va arribar en desena posició 
a la meta) i es va col·locar en on-
zena posició de la classificació ge-
neral de l’Open d’Èlit.

De la seva banda, Axier Casa-
do a la categoria de principiant va 
aconseguir pujar al podi en terce-
ra posició i es va consolidar com un 
dels favorits per guanyar.   || a.g.  Axier Casado al podi || CEdida
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St Vicenç Torelló - Canovelles 4 - 0 
Taradell - Sabadell b  1 - 5
Tona - Sabadell Nord 1 - 1
Parets - OaR Vic  2 - 2
Palau Solità - Vilanova Vallès 1 - 1
UE Castellar - Marganell 2 - 0
Sant Quirze - Sallent   6 - 3
gironella - granollers 1 - 2
Sabadellenca - Puigreig  3 - 2

SEGONA CATALANA · grup iV Jornada 28

Sant Quirze
granollers
gironella
Tona
Sallent
Sabadell Nord
Sabadellenca
Canovelles
Sabadell b
OaR Vic
Parets
Taradell
Palau Solità
marganell
UE Castellar
Vilanova
St. Vicenç Torelló
Puigreig

59
55
53
46
45
40
40
39
39
38
37
35
33
32
31
30
29
16

28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28
28

18
16
16
13
14
11
11
11
10
10
10
10

9
9
7
8
7
3

5
7
5
7
3
7
7
6
9
8
7
5
6
5

10
6
8
7

5
5
7
8

11
10
10
11
9

10
11
13
13
14
11
14
13
18

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

Sant adrià - argentona 82 - 76
montgat - El masnou 76 - 64
blanes - aqua 81 - 77
Figueres - Santa Coloma 81 - 75
Universitat de Vic - Salt  67 - 73
Quart - minguella 90 - 77
CB Castellar - Mataró 63 - 72
Sant Josep - Sant Cugat 85 - 81

COPA CATALUNYA · grup i Jornada 27

Platges mataró
Santa Coloma
Salt
montgat
Sant Josep
Sant Cugat
Figueres
aqua
Quart
CB Castellar 
El masnou
blanes
Universitat Vic
Sant adrià
argentona
minguella

27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

20
19
18
17
17
16
14
13
13
12
11
11
10
10

8
7

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

7
8
9

10
10
11
13
14
14
15
16
16
17
17
19
20

BÀSQUET
SÈNIOR B · grup 3

Cb Castellar - molins    68 - 47 

SOTS21 · Preferent, grup 1

Cb Castellar - Sant Just  80 - 71

JÚNIOR MASCULÍ · interterritorial, grup 4

Cb Castellar - molins 76 - 78

JÚNIOR FEMENÍ · Nivell a, grup 1

Sant Jordi - Cb Castellar  42 - 45

CADET MASCULÍ · Nivell C2, grup 4

Cb Castellar - Regina Carmeli  46 - 40

CADET FEMENÍ · Nivell b2, grup 1

Cb Castellar  descans

INFANTIL MASCULÍ · Nivell b1, grup 2

Cb Castellar - Llivia Puigcerdà  69 - 62

PREINFANTIL MASC. · Nivell a2, grup 2

Cb Castellar - Collblanc   56 - 57

PREINFANTIL FEMENÍ · Nivell C1, grup 2

Canovelles - Cb Castellar  49 - 29

MINI A MASCULÍ · Nivell C1, grup 4

Cb Castellar - Sant gervasi 53 - 39

MINI B MASCULÍ · Nivell C2, grup 4

Cb Castellar descans

PREMINI MASCULÍ A · Nivell b1, grup 3

basquet Neus - Cb Castellar pendent

PREMINI MASCULÍ B · Nivell d2, grup 2  

Valentine montcada - Cb Castellar  9 - 59

FUTBOL

VETERANS
UE Castellar   
SÈNIOR B · Tercera Catalana
Cd badia Vallès - UE Castellar  4 - 1
JUVENIL A · Primera divisió, grup 7
Sant Celoni - UE Castellar     1 - 3
JUVENIL B · Segona divisió, grup 22
Can Rull - UE Castellar    2 - 1
CADET A · Segona divisió, grup 27
montornès - UE Castellar  3 - 1
INFANTIL A · Segona divisió, grup 3
UE Castellar - Sabadell C 1 - 6
FEMENÍ INFANTIL-ALEVÍ · grup 2
UE Castellar  descans
ALEVÍ A · Tercera divisió, grup 32
Tibidabo Torre Romeu - UE Castellar  0 - 3
ALEVÍ B · Quarta divisió, grup 34
UE Castellar - Pueblo Nuevo 7 - 0
ALEVÍ C · Quarta divisió, grup 28
UE Castellar - Sabadellenca  3 - 3
ALEVÍ D · Quarta divisió, grup 32
Pueblo Nuevo - UE Castellar   3 - 7
ALEVÍ E · Quarta divisió, grup 33
UE Castellar - barberà andalucia   2 - 7
BENJAMÍ A · Segona divisió, grup 9
UE Castellar - La Romànica  3 - 5
BENJAMÍ B · Tercera divisió, grup 28
Sabadell - UE Castellar   8 - 1
BENJAMÍ C · Tercera divisió, grup 27
Cercle Sabadellès - UE Castellar   5 - 3
BENJAMÍ D · Tercera divisió, grup 32
UE Castellar - barberà andalucia 2 - 1
BENJAMÍ E · Tercera divisió, grup 31
Castellbisbal - UE Castellar   7 - 5
PREBENJAMÍ A · grup 20
UE Castellar - Sant Cugat  1 - 11
PREBENJAMÍ B · grup 21
Can Rull - UE Castellar  4 - 4
PREBENJAMÍ C · grup 22
Sabadell - UE Castellar   4 - 1
PREBENJAMÍ D · grup 18
UE Castellar - Olímpic la garriga  2 - 1

FUTBOL SALA

Castellnou - Pradenc 3 - 3
La Sínia - Vacarisses   7 - 0
grups arrahona - aiguafreda  4 - 1
Collbató - Cerdanyola    6 - 3
Athlètic 04 - Centelles      pendent
Can Parellada - La Sardana   0 - 2
Centelles - Navàs     7 - 1
balsareny - Natació Sabadell   3 - 2

PREFERENT CATALANA, g.2 · Jornada 24

balsareny
La Sardana
La Sínia
CN Sabadell
Can Parellada
grups arrahona
Centelles
Castellnou
Athlètic 04 A
Pradenc
aiguafreda
Collbató
Castellbell
Cerdanyola
Navàs
Can Serra

59
55
53
41
39
37
34
33
31
28
26
25
24
19
17

24
24
24
24
24
24
23
24
24
24
24
24
24
24
24

18
17
17
13
13
11
11
10
10

8
8
7
6
5
5

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

1
3
5
9

11
9

11
11
12
12
14
13
12
15
17

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · grup b Jornada 26

Ripollet - Olesa Patí 6 - 3
HC Castellar - Sant Ramon 2 - 6
Vilafranca - Perpetuenc 8 - 0
molins de Rei - Palau 2 - 4 
Noia Freixenet - Prat     9 - 2
Sitges - Cornellà  8 - 7    
Congrés - Piera  pendent 

Noia Freixenet
Vilafranca
Piera
Congrés 
Sant Ramon
Ripollet
Prat
Palau
Sitges
Cornellà
HC Castellar
molins de Rei
Olesa
Perpetuenc
La Salle bonanova

69
62
61
52
45
37
33
30
27
23
21
19
18
17
13

24
25
23
23
25
24
24
34
24
24
25
24
24
25
24

23
20
20
17
14
12
10
10

9
6
6
6
6
4
4

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

1
3
2
5
8

10
11
14
15
13
16
17
17
16
19
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FEMENÍ · Lliga sub16
HC Castellar  
JÚNIOR · grup 18
Reus Ploms - HC Castellar  12 - 5
JUVENIL · Copa Federació, F1
HC Castellar  suspès
INFANTIL A · Campionat Cat, P2
HC Castellar  pendent
INFANTIL B · Copa Federació, F2
HC Castellar - manresa  14 - 1
ALEVÍ A · Copa Federació, F9
bigues i Riells - HC Castellar  7 - 3
ALEVÍ B · Copa Federació, F1
bell lloc - HC Castellar  5 - 1
BENJAMÍ A · Copa barcelona, C1
barcino - HC Castellar    11 - 6 
BENJAMÍ B · Copa barcelona, C8
arenys de mar - HC Castellar  4 - 3
PREBENJAMÍ A · Campionat bcn, P1
martinenc - HC Castellar  0 - 3
PREBENJAMÍ B · Ct. barcelona, P3
HC Castellar - igualada  1 - 3
PREBENJAMÍ C · Copa barcelona, C3
Caldes - HC Castellar   2 - 3
PREBENJAMÍ D · Copa barcelona, C7
bigues i Riells - HC Castellar  1 - 3
INICIACIÓ A · Copa barcelona, C3
Caldes - HC Castellar  0 - 3
INICIACIÓ B · Copa barcelona, C1
arenys de munt - HC Castellar 0 - 3

TENNIS

arrahona - guardiolenca  pendent
bigues - Sant Cugat     pendent
baganes - Floresta      5 - 7
Toyota - FS Castellar      pendent
Casserres - Quatre Camins     7 - 3
Cardedeu - Escola granollers      2 - 1
Les Fonts - Santa Perpètua  11 - 2

PRIMERA CATALANA, g.3 · Jornada 22

Cardedeu
Floresta
Sta. Perpètua
baganes
bigues
FS Castellar A
Quatre Camins
Toyota
grups arrahona
Sant Cugat
Les Fonts
Casserres
guardiolenca
granollers

52
48
44
42
40
33
30
29
25
19
18
17
16
14

22
22
22
21
20
21
22
21
21
21
22
22
21
22

16
15
14
14
12
10
10

8
7
5
6
4
6
3

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

2
4
6
7
4
8

12
8

10
12
16
13
14
14
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grups arrahona - montcada   2 -4
Athèlic 04 - PB R. Llorens     3 - 2
Nou barris - FS Castellar B     2 - 4 
Ullastrell - berga        suspès
Floresta - Caldes   5 - 2 
Sant Joan - Sta mª martorelles     9 - 6
Futsal -  Atlètic Almendra 9 - 1

SEGONA CATALANA, grup 4 · Jornada 22

Sant Joan
Futsal Sas
Nou barris
Ullastrell
Floresta
arrahona
Pb R. Llorens
berga
martorelles
montcada
Athlètic 04 B
CN Caldes
FS Castellar B
Almendra A

60
51

40
34
32
32
30
25
24
24
24
24
22

2

22
22
21
20
22
21
20
19
22
21
22
21
22
21

20
16
12
11
10

9
9
8
7
7
7
6
6
0

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

2
3
5
8

10
7
8

10
12
11
12
9

12
19
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JUVENIL · Tercera divisió, grup 2
atlètic almendra  pendent
FEMENÍ · divisió d’Honor juvenil-cadet
mataró - FS Castellar   6 - 0
CADET A · Segona divisió, grup 5
Sant Cugat - FS Castellar  pendent
CADET B · Lliga escolar
Col Servator - FS Castellar  4 - 3
INFANTIL A · Segona divisió, grup 3
FS Castellar - acció Sant martí 5 - 6
INFANTIL B · Lliga escolar
FS Castellar - Ribot i Serra 5 - 0
ALEVÍ A · Primera divisió, grup 2
Olesa - FS Castellar    4 - 2
ALEVÍ B · Lliga escolar
FS Castellar - La Romànica 9 - 2
BENJAMÍ A · Primera divisió, grup 5
FS Castellar - montcada   3 - 5
BENJAMÍ B · Lliga escolar
FS Castellar - mare de déu Salut 4 - 4

FOTO: bikETRiaL

TORNEIG SOCIAL · Club Tennis

AGENDA
DEL 27 D’ABRIL AL 4 DE MAIG

FUTBOL (UE Castellar)

DISSABTE 28 d’abril
Pepín Valls
09:00   benjamí E – Pueblo Nuevo 2002
10:00    Escola 2006 – Ripollet
11:00    aleví a – Escola F. montcada
12:30    infantil a – Can Colapi  
15:30    Femení base – Escola F bonaire
17:15    Juvenil a – argentona CF

Partits a fora
09:00   Sabadell  FC –  benjamí a
10:00   Llano Sabadell Cd –  aleví C
11:15   La Romànica –  aleví E
12:00   Cercle Sabadellès -  Preb a
14:10   Escola barberá –  aleví b
14:15   ametlla Vallès CF -  Cadet a
16:30   badia del Vallès Cd -  Juvenil b

DIUMENGE 29 d’abril
Pepín Valls
12:15    Sènior b – Sant Celoni CE

Partits a fora
18:00   Vilanova Vallès CF –  Sènior a 
10:45   Santa Eulàlia –  Prebenjamí d

HOQUEI (HC Castellar)

DISSABTE 28 d’abril
Pavelló Dani Pedrosa
10:00  benjamí b – HC Sant Just   
11:00  iniciació a – Sta. Perpètua   
12:00  Prebenjamí a – CP monjos   
13:00  benjamí a – FC martinenc   
15:30  Prebenjamí d – CP Congrés   
16:30  Prebenjamí C – Ribes CP   
17:30  iniciació b – HC Sentmenat   
18:00  aleví b – CLL Lista blava

Partits a fora
15:30   CP Tordera – Prebenjamí b
16:30   Capellades HC – Juvenil
 
DIUMENGE 29 d’abril
Pavelló Dani Pedrosa
11:30   aleví b – mollet HC   
12:45   Júnior – HC Sant Just   

Partits a fora
14:30  Casablanca – infantil b

BÀSQUET (Cb Castellar)

DISSABTE 28 d’abril
Pavelló Puigverd
11:00  mini  masculí –  St Ramon 
12:30  Cadet Femení – Castellet

Partits a fora
10:15  St Nicolau -  mini masculí
10:45  Sant Joan - Preinfantil Femení
11:00  Olesa - infantil masculí
12:30   CEb Pallejà - Preinfantil masculí
16:00   Viladecans - Sènior b masculí
20:15   El masnou- Sènior a 

DIUMENGE 29 d’abril
Pavelló Puigverd
10:30  Premini masculí – CN Sabadell
12:00  Premini masculí – Premià de dalt

Partits a fora
17:30   aE minguella -  Sots 21 masculí
17:45   Cb Sama - Júnior masculí

Resultats de les primeres eliminatòries

gimNÀS WORLd

Caps de sèrie  

demà dissabte a partir de les 11.15h 
la Plaça de la Fàbrica Nova de l’Espai 
Tolrà acull una exhibició d’arts mar-
cials entre les que destaquen el Ta-
ekwondo i el kick boxing. 

aquesta activitat anirà a càrrec 
dels alumnes i professors del 
gimnàs World i estarà capitane-
jada per Quico de la Rosa. El cas-
tellarenc últimament ha obtingut 
molts bons resultats als campi-
onats de tècnica de Catalunya i 
d’Espanya quedant en segona 
posició en tots dos.

Exhibició d’arts 
marcials 

FUTBOL SALA 

DISSABTE 28 d’abril
Pavelló Joaquim Blume
10:00   FS Prebenjamí a – Sol i Lluna
15:30   FS aleví a – Olímpic Floresta
16:45   FS Sènior a – FS Casserres

Partits a fora
09:00   Jesús i maria – FS infantil a
17:00   manlleu  – atlètic almendra 
18:30   FS Sabadell – FS Femení

DIUMENGE 29 d’abril
Pavelló Joaquim Blume
10:15   FS Cadet a – Palau Solità    
12:45  FS Sènior b – Nàstic Ullastrell 

Partits a fora
12:15   Cerdanyola – athlètic 04 Sr a
12:30  montcada – athlètic 04 Sènior b

Absolut

Edi bilato vs Cristino 2/6   2/6  

manel glez vs Vicenç Serra   6/4 2/6 3/6

Oriol Castellanos vs antoni Calaf 6/1 6/2  

Aleví Masculí

Oriol mas vs Enric ballester 6/0 6/1 

Joan busoms vs arnau Jiménez 4/6 6/7

Sergi Tordera vs marc boule 1/6 0/6  

Equip retirat 
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Ball nocturn a la Sala Blava 
de l’Espai Tolrà, dissabte

aquest dissabte, a partir de les 22 
hores, la Sala blava torna a om-
plir-se de balladors i balladores 
de balls de saló. aquesta és una 

proposta de l’agrupació de ball 
de Saló de Castellar del Vallès 
Pas de ball. En aquesta ocasió, 
s’ha convidat el grup Choffers, 
una formació veterana la música 
de balls de saló que ja ha visitat la 
nostra vila en d’altres ocasions

Més minicicle de primavera 
a Sant Feliu del Racó

Les assoiacions de veïns d’El Racó 
i de Sant Feliu del Racó han orga-
nitzat un minicicle d’activitats de 
primavera. diumenge 29 es farà 

l’excursió guiada Com anar i tornar 
a Castellar del Vallès a peu. El cicle 
es tancarà el 3 de maig amb la xer-
rada Eficiència energètica en l’àm-
bit domèstic a a càrrec de moisés 
martínez, enginyer i membre de la 
cooperativa azimut 360.

Divendres passat, es va inaugurar 
la primera exposició d’homenatge 
que s’ha fet al pintor castellarenc 
Raimon Roca. L’acte va destacar 

  Marina Antúnez

  Assistents a la inauguració de l’exposició en l’homenatge al pintor castellarenc Raimon Roca, situat en primer lloc per la dreta. || JOSEP gRaELLS

Homenatge a un pintor genial
Divendres passat es 
van inaugurar les 
exposicions 
d’homenatge al 
pintor Raimon Roca

el suport econòmic, i també la fi-
delitat d’amics com Esteve Prat 
i Anna Maria Alguersuari, entre 
d’altres”. Finalment, l’alcalde de la 
vila Ignasi Giménez també va adre-
çar unes paraules als assistents, 
destacant tres aspectes del pintor: 
“L’exposició, que ha estat una 
gestació difícil però molt bonica, 
on l’Ajuntament ha acompanyat; 
l’home, que ha aconseguit trans-
formar la seva vocació en un ofici 
i això ens dóna un missatge molt 
positiu; i la seva vinculació amb 
Castellar, ja que tot i que va néixer 
a Vic i va passar per Centelles, Sa-

  Moment dels parlaments, en la imatge superior,
     i dos visitants d’una de les quatre exposicions
     de l’homenatjat Raimon Roca. || J.g.

badell o París, Castellar ha estat 
una temàtica recorrent dels seus 
quadres”. Un cop feta la inaugura-
ció institucional, la visita a l’exposi-
ció va seguir a les sales Santi-Art, 
Watts-Art i Aguilart.

L’obra es podrà visitar du-
rant el mes de maig, de dilluns a 
divendres de 18 a 20 h, i dissabtes 
d’11 a 14 h (l’exposició de l’església 
també obrirà els diumenges, de 
13 a 14 h). S’hi pot admirar la pin-
tura mural religiosa (Església de 
Sant Esteve), la de  tècniques và-
ries (Santi-Art), figures i retrats 
(Watts-Art) i paisatges. 

per la multitudinària assistència, 
unes 250 persones, i per l’emotivi-
tat de comptar amb el mateix pin-
tor Roca, acompanyat pels seus fa-
miliars. L’esdeveniment va tenir lloc 
a l’Església Parroquial de Sant Es-
teve, a les 19 hores.

Enric Aguilar, pintor castella-
renc i representant de les tres sales 
d’art que han impulsat aquesta ex-
posició, va iniciar els parlaments 
destacant la qualitat pictòrica de 
Raimon Roca.  “És un pintor geni-
al, ha viscut gran part de la histò-
ria de l’art del segle passat i va for-
mar part del grup de Dau al Set, 

amb Tàpies i altres genis”. Agui-
lar va afegir que, “tècnicament, en 
Raimon té uns quadres amb ritme, 
que forma part de la composició; 
té una capacitat de dominar els 
colors increïble, i en el seu dibuix 
sempre hi ha perfecció en les pro-
porcions”. Seguidament, la filla de 
l’artista, Mercè Roca Roumens, va 
recordar els moments més emotius 
de la vida del seu pare i l’esforç a la 
pintura durant tants anys. “El meu 
pare té un fort lligam amb Caste-
llar”. I va seguir dient que “agra-
ïim el suport entusiasta de l’Ajun-
tament des de bon començament i 
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Aquest divendres s’inicia el cicle de 
conferències dels Divendres Apo-
calíptics d’El Mirador, que continu-
arà els dies  8 i 29 de juny i 13 de ju-
liol. Seran uns debats amb ponents 
de primer nivell per reflexionar de 
manera lúdica i participativa sobre 
els Quatre Genets de l’Apocalipsi: 
el sorgiment dels Falsos profetes, 
la Guerra, la Fam i la Pesta. Seran 
quatre taules rodones a la Sala 
d’Actes d’El Mirador de Castellar i 
una projecció de quatre Audiovisu-
als. Paral·lelament s’inaugura una 
exposició titulada U.S.E.D. Show-
case, de The Sentinel at Work. Es 
tracta d’una proposta visual per a 
fer-nos reflexionar de manera pre-
cisa i divertida sobre la idea de la 
Fi del Món, i que permet aproxima-
cions molt diverses. 

Jordi Ponsa és el creador 
d’aquesta proposta, que neix de 

La fi del món en pòsters
  Marina Antúnez

  Muntatge per una de les exposicions anteriors de Jordi Ponsa. || CEdida

forma casual “quan un dia em vaig 
trobar un dels organitzadors del 
cicle i vam trobar que les meves 
il·lustracions quadraven molt bé 
amb el tema que ells volien trac-
tar”, explica Ponsa.

L’artífex del projecte d’exposi-
ció ja tenia les obres iniciades, “que 
vaig començar a fer de broma en 
motiu dels rumors que al 2012 ar-
ribarà la fi del món”. Ponsa tenia 
molt material acumulat i el va apro-
fitar per a muntar una mostra per 
a l’ocasió.

Es tracta d’una exposició for-
mada per 9 pòsters de mida Din-A2, 
“enfocats en l’entorn postapoca-
líptic, amb un missatge d’espe-
rança i amb força sentit de l’hu-
mor”, diu Ponsa. Són il·lustracions 
que l’il·lustrador i també temporal-
ment dissenyador gràfic ha anat 
fent. “Ara els he acabat de donar 
aquest format per a l’exposició 
que inaugurem”.

Els pòsters estan situats en 

un escenari, i acompanyats d’una 
emissora de ràdio “que també 
juga un paper important, ja que 
durant la inauguració es podrà 
sentir un àudio, amb anuncis in-
closos, i amb una temàtica rela-
cionada amb el contingut de les 
obres”, afegeix Ponsa. 

La part principal de l’exposi-
ció, tot i l’escenografia que l’acom-
panya, és la dels originals, “els 
pòsters, que han estat envellits, 
tractats a mà, per a donar-los un 
aspecte més deteriorat”.

Els missatges que es volen 
transmetre a través de les il-
lustracions són missatges des del 
punt de vista humà; “amb l’econo-
mia no m’hi he volgut posar per-
què la cosa ja està prou fomuda”. 
Són, segons el creador dels pòsters, 
missatges de supervivència, de su-
peració i de coneixement perso-
nal. Ponsa ha elaborat els pòsters 
no com a part de la seva professió 
“sinó en el meu temps lliure”.

Primer disc castellarenc 
de la formació Tot

El grup Tot de Castellar del Vallès 
i de Sabadell acaba d’enregistrar el 
seu primer disc, que porta el ma-
teix nom que la formació. Aquest 
grup compta amb Albert Mas, 
vocal, Maite Fernández, guitarra; 
Angel Conde, baix, i Jordi Cama-
rasa, bateria.

La producció, gravació i mes-
cla ha anat a càrrec del tècnic de 
so castellarenc Julián Zafra, que 
també ha fet treballs en solitari. 

El disc s’ha gravat i mesclat 
entre Sabadell i Castellar i s’ha 
masteritzat als prestigiosos es-
tudis de gravació Music Lan, si-
tuats a Avinyonet de Puigventós 
(Alt Empordà). El treball de Tot té 
11 temes que van des del hardcore 
melòdic fins al hard-rock, passant 
pel cardcore metal. 

El grup Tot és una conjunció 
d’amics músics que venien d’al-
tres experiències. És la trobada 
dels antics membres de diversse 
formacions de Paràcids, Remue-
va’l, Zieno, No Score, Ufo Contact, 

  M.A.
entre d’altres.

Aquest cop, la formació recu-
pera un estil de música que sempre 
els ha agradat però evitant caure 
en l’àmbit comercial. La darrera 
incorporació al grup tot ha estat 
la del músic castellarenc Albert 
Mas, que ha aportat aires més 
metal i rockers al grup, endurint 
el seu so.

La presentació del disc es farà 
el mes de juny a Sabadell i anirà de 
gira per Catalunya. El primer con-
cert previst serà el 17 de maig a 
Terrassa.

Els Divendres Apocalíptics d’El Mirador comencen aquest vespre i inclouen una exposició paral·lela que s’inaugura avui

  El  grup Tot presenta el seu primer disc. || L’aCTUaL
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Més de 200 persones van assistir 
divendres 20 a la inauguració de la 
nova etapa del Calissó, després de 
molts mesos d’haver romàs tancat. 
Els nous adjudicataris del servei, 
Gisela Sellés i David Domínguez,  
van organitzar per a l’acte inaugu-
ral una actuació de flamenc i dansa 

200 assistents obren la 
nova etapa de Cal Calissó

  Redacció

  Aquest era l’ambient el dia de la inauguració del Calissó reformat, divendres passat. || JOSEP gRaELLS

Dissabte va tenir lloc la Setena Trobada Internacional de Plaques de 
Cava a l’Espai Tolrà, que cada any reuneix nombrosos aficionats i col-
leccionistes. A primera hora es va fer un esmorzar amb placa de regal. 
De 10 a 14 h va tenir lloc la trobada i intercanvi de plaques, amb ampolles 
de cava Sogas Mascaró, elaborada especialment per a l’ocasió.  || m. a.

Cinc dones i un color, de la com-
panyia ZonaDansa, és una peça 
curta que s’inspira en la idea del 
creixement personal, de la veritat 
interior. És el primer projecte que 
presenta Ivette Sáez com a core-
ògrafa i es podrà veure el proper 
29 d’abril a les 18.30 h a l’Auditori 
Municipal. També hi ballen Elena 
Briega, Marina Pladevall, Mireia 
Pons-Llorech i Mª José Protasio. 
D’altra banda, també hi podrem 
veure actuar la companyia Ano-
mia, amb la proposta Anomia, au-
sencia de ley, el projecte de final 

JOSEP gRaELLS

Plaques de cava per a col·leccionistes

Preludi del mes de la dansa amb ZonaDansa

ESPAI TOLRÀ  |  TROBADA D’INTERCANVI DE PLAQUES DE CAVA

AUDITORI  MUNICIPAL  |  ZONA DANSA

CULTURA I LLEURE  |  BAR CALISSÓ

contemporània a càrrec d’Helena 
Briega i Ivette Sáez.

Aquest va ser el punt d’arren-
cada d’un local que prestarà ser-
vei de bar-restaurant i promourà 
activitats de dinamització social 
i cultural de dimarts a diumenge 
a tots els castellarencs i castella-
renques.

A partir d’ara, l’equipament 
organitzarà activitats culturals i de 

lleure. Entre d’altres, s’ha previst 
el cicle de projeccions “La nit del 
viatger”, actuacions amb música 
en directe, monòlegs o activitats 
infantils els diumenges al matí.

 També s’hi ubicaran expo-
sicions d’art o fotografia, on es 
podran exposar les propostes de 
qualsevol ciutadà o ciutadana que 
vulgui donar a conèixer el seu tre-
ball artístic.

L’equipament ha programat un cicle de projeccions, monòlegs i actuacions

de carrera de Gemma Pellicer, que 
ha estudiat coreografia i interpre-
tació de la dansa. Aquest segon es-
pectacle explica com la destruc-
tivitat és el resultat del fracàs de 
l’expansió emocional, intel·lectual 
i sensitiva de l’individu. Hi actua-
ran també Meritxell Casas, Loren-
zo Iván Giménez, Gemma Pellicer i 
Ivette Sáez. L’acte està organitzat 
per ZonaDansa amb la col·laboració 
de Mireia Pons-Llorach i Anna Gui-
teras, l’Associació Contemporània 
de Sabadell, l’Ajuntament de Caste-
llar i l’Escola Dansa Parc.  || m. a.
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aríem curt si només 
apuntéssim que la dar-
rera proposta de l’ETC 
‘això no és vida’ és una 

obra divertida i distesa. Perquè és 
molt més que això. L’obra, que en-
cara es podrà veure a la Sala de 
Petit Format de l’ateneu durant dos 
caps de setmana i que ha estat diri-
gida per Llorenç genescà, ens pre-
senta cinc dones actuals, o clàssi-
ques, o atemporals. En tot cas, cinc 
dones contraposades, que ens des-
velaran els seus traumes d’infante-
sa, les seves pors, els seus neguits, 
les seves esperances. Totes elles, i 
sense destacar-ne cap però totes 
elles destacades, ens explicaran qui 
són i què senten, despertant-se en 
un escenari misteriós, impossible 
d’identificar al principi. a poc a poc, 
un escenari prendrà forma i enten-
drem on són, on ploren i riuen. al 
costat d’aquestes cinc dones també 
cal parlar de la sisena, encarnada 
per Sara Schkot, transformada en 
els diversos personatges que acom-
panyen les cinc dones durant diver-
sos períodes de la vida. a ‘això no 
és vida’ assaborim el plaer, l’angoi-
xa, la ràbia, la tristesa, l’enyoran-
ça, l’esperança... una obra de sen-
timents portats a l’extrem, amb les 
inevitables conseqüències. Les ac-
trius són mònica mimó, en el per-
sonatge de dona estressada, per-
feccionista i controladora; mònica 
Plana, la dona de “plàstic”, obses-
sionada pel físic i aparentment sa-
tisfeta de sí mateixa; mònica Clarà, 
la noia naïf cega de dolor i obstina-
da en la felicitat; montse gatell, la 
dona cansada de viure, i agnès Her-

  Moment de l’obra ‘Això no és vida’ de l’ETC . || JOSEP gRaELLS

Amb ulls de dona

F

nández, l’agressiva executiva sense 
escrúpols ni sentiments. ‘això no és 
vida’ uneix, per una estona, aquests 
caràcters per ensenyar-nos, de fet, 
un retrat de totes aquestes dones 
que, malgrat tot, se senten la matei-
xa dona, la que es comprèn les dife-
rències. Tot i que el projecte va ser 
pensat per a la compayia T de Te-
atre, escrit per Sergi belbel, albert 
Espinosa i david Plana, ara amb la 
versió de l’Esbart Teatral de Caste-
llar en podrem veure una obra rein-
ventada que no té res a envejar a la 
companyia professional. Un esce-
nari buit d’atrezzo i ple de contin-
gut. Una mirada a la feminitat des 
del sentiment, des de l’humor, la 
tragèdia, des de la pròpia experi-
ència de la vida. 

dia: 21 d’abril de 2012

Hora: 21.30 h

Lloc: Sala de Petit Format Ateneu

actrius: Agnès Hernández, Mònica 
Clarà, Mònica Mimó, Mònica Plana, 
Montse Gatell i Sara Schkot

Espectacle: Això no és vida

  Marina Antúnez

La Crònica

L’actor Manel Barceló es va enfrontar en aquesta ocasió amb els mal-
vats de Shakespeare. l’obra es va representar diumenge a l’Auditori i 
va comptar amb 38 espectadors. A l’obra Els dolents (Shakespeare’s Vi-
llains) l’actor es transforma en els personatges més malvats dels clàs-
sics de Shakespeare. Aquesta proposta, escrita per Steven Berkoffi  
traduïda per Màrius Serra, es despulla de qualsevol artifici i atrezzo 
per a mostrar el més profund dels personatges dolents.  || m. a.

La companyia Entre Cametes ha rebut sis premis pel seu darrer pro-
jecte teatral, Fuita, que es va presentar al XXXVIII Premi Ciutat de 
Terrassa de Teatre. L’acte va tenir lloc el passat dissabte 14 d’abril a les 
13 hores a la Sala Crespi, seu del Casal Sant Pere. Els premis per  Fuita 
han recaigut en els primers millor actriu principal, millor actriu de re-
partiment, segon premi a millor actor principal, tercer premi a millor 
direcció, millor actor de repartiment i millor obra. També van ser no-
minats en els apartats d’escenografia, il·luminació, so i caracterització 
popular. L’acte d’entrega de premis de premis va comptar amb l’actua-
ció de la companyia Qullonaka, que va saber donar un toc d’humor al 
repartiment de premis amb una actuació simultània.  || m. a.

JOSEP gRaELLS

La maldat de Shakespeare i Manel Barceló

Sis premis per ‘Fuita’ al Ciutat de Terrassa

AUDITORI MUNICIPAL  |  ‘DOLENTS (SHAKESPEARE VILLAINS)’

COMPANYIA ENTRE CAMETES  |  PREMIS PER ‘FUITA’
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“El català? És chévere!”
dilluns a dissabte, 9 a 21 h
Vestíbul del mercat
Fins al 19 de maig

Homenatge a Raimon Roca
Església de Sant Esteve:
Pintura mural religiosa
Santi-Art: Tècniques vàries
Watts-Art: Figures i retrats
Horari: dilluns a divendres,
18 a 20 h, dissabtes, d’11 a 14 h 
(l’exposició de l’església 
també obrirà els diumenges 
de 13 a 14 h)

The sentinel at work
dilluns a divendres,
de 10 a 13 h i de 16 a 20 h
Vestíbul de l’auditori
Fins al 25 de maig

Curs de sardanes
3, 10, 17, 24 i 31 de maig
7, 14 i 21 de juny
inscripcions: aSaC
Telèfon 937 145 703

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

Swing · Nivell inicial al lindy 
hop i 3r trimestre
dilluns, de 20,15 a 22.30 h
ball social a partir de 22.30 h
inscripcions: 
sonaswing@gmail.com
T. 625 120 990 · 656 268 222

Arts Plàstiques
a partir de 6 anys i adults.
de dilluns a divendres.
inscripcions a artcàdia,
carrer Retir, 37
artcadia.info@gmail.com
Tel. 937142716

EXPOSICIONS

CURSOS

Camina i fes salut*
Circuit urbà
Porta ambulatori · 9.30 h
Org.: Àrea bàsica de Salut

dC 02
Grup de debat
Ernest Lluch
Sala actes mirador · 19 h
Org.: PSC Castellar del Vallès

Xerrada
Eficiència energètica en 
l’àmbit domèstic a càr-
rec de moisès martínez
antigues escoles · 19.30 h
Org.: associació de Veïns El Racó

dJ 03

Donació de sang
Colom, s/n · 17 a 20.30 h
Org.: banc de Sang i Teixits

dL 30
4t Mercat de Primavera
9 a 20 h
Org.: Urbanització Can Font
           i Ca n’avellaneda

Teatre
això no és vida
Sala Petit Format · 18.30 h

Org.: ETC

dT 01

15è Campionat nacional
Catalunya de rottweilers
Espai Tolrà · 9 a 14 h
Org.: Club Rottweiler de España

Cicle de xerrades
Els divendres apocalíptics
Sala actes mirador · 19 h
Org.: Z acció Cultural i Ràdio Castellar

Projecció audiovisual
mTm 156, d’albert i Òscar 
masó, presentat per Josep 
maria Torras Homet
Local del CEC · 21 h · Org.: CEC

Teatre  ·  això no és vida
Sala Petit Format · 21.30 h
Org.: ETC

dV 27
Fira comercial*
Sala boadella · 10 a 14 h
Organització: Comerciants

Campionat mundial IFR
World Show de rottweilers
Espai Tolrà · 10 a 16 h
Org.: Club Rottweiler de España

Hora del Pati*
Ludoteca · 11.30 h

Teatre  ·  això no és vida
Sala Petit Format · 21.30 h
Org.: ETC

Nit de ball · grup Choffers
Sala blava · 22.30 h · Org.: Pas de ball

dS 28
Sortida matinal**
Zona del Puig de la Creu
Local del CEC · 8 h · Org.: CEC

Excursió guiada · anar 
i tornar a Castellar a peu
antigues escoles · 9.30 h
Org.: associació Veïns El Racó

Campionat mundial IFR
World Show 2012 
de rottweilers
Espai Tolrà · 10 a 16 h
Org.: Club Rottweiler de España

Donació de sang
Colom, s/n · 9.30 a 13.30 h
Org.: banc de Sang i Teixits

Homenatge P. Cardona**
Font Esquirol · 11 h · Org.: CEC

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

Teatre · Sala Petit Format
18.30 h  ·  Org.: ETC

Dansa · auditori municipal
18.30 h  ·  Org.: Zona dansa

dg 29

* actes organitzats per l’ajuntament. ** CEC · Cal demanar informació per participar en aquesta activitat.

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

Xerrada-col·loqui
indústria i seguretat industrial 
9.30 a 11.30 h · inscripcions:
efernandez@castellarvalles.cat
Centre de Serveis

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

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

TALLERS

ALTRES

Ioga · Cada dijous, a les 19 h
Local de la plaça major
(Punt discapacitats)
associació dones Hipàtia

dV 04 Teatre · això no és vida · Sala de Petit Format · 21.30 h · Org.: ETC

Cinema · maria, llena eres de gracia · Sala actes mirador · 21 h · Org.: CCCV

dS 05
Once upon a time*· The beauty and the beast · Ludoteca · 11.30 h

Festa de la Mascota · Espai Tolrà · 17 a 20 h

Cinema d’Acció* · John Carter · auditori municipal · 17.30 h

Teatre · això no és vida · Sala de Petit Format · 21.30 h · Org.: ETC

Nit de ball · amb musical Platinum · Sala blava · 22.30 h · Org.: Pas de ball

Festa de la Mascota · Espai Tolrà · 11 a 20 h

Teatre Infantil · Auditori Municipal · 12 h · Org.: La Xarxa

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

Teatre · això no és vida · Sala de Petit Format · 18.30 h · Org.: ETC

dg 06

Iniciació al macramé
dijous de 10.30 a 12.30 h
inici clase: 12 abril
inscripcions i informació:
dilluns, dimecres i divendres 
de 17 a 19 h al PiPad
Tel. 661 842 990

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

27
28
29
30
01
02
03
04
05
06

Ros
Permanyer
Permanyer
germà
Vilà
Europa
Yangüela
Casanovas
Ros
Ros

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

Nom edat data defunció
Fernando Torres Sánchez 68 22/04/2012
Núria Segarra Suñé 77 24/04/2012

DEFUNCIONS



PENÚLTIMA
dEL 27 d’abRiL aL 3 dE maig dE 2012 23

La veritable flor de Sant Jordi
autor: Carme Padrisa

Jaume Ibars a l’escola
autor: Josep graells

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

Anys enrere, aquesta casa era coneguda com Ca la 
Fustera,  propietat  de Maria Argemí, vídua de qui en 
aquest lloc hi tenia una fusteria. La casa també es co-
neixia com Cal Biciclista, ja que des de l’any 1927 el seu 
fill, a més de treballar a l’empresa Tolrà, es dedicava a la 
construcció i reparació de bicicletes. Amb els anys l’im-
moble a estat objecte de diverses modificacions.

Casa de la Plaça VellaMemòries
125

FONT: JORdi gaRRÒS

aUTOR: dESCONEgUT

AGROSANS
 C/ Priorat, 48-50 (pol. Can Carner)

937 145 340

PLAT DE LA SETMANA

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

IDIOMES CASTELLAR
Crta Sentmenat, 52-54

937 142 769

Des dels seus inicis, l’acadèmia 
Idiomes Castellar prepara joves i 
adults per presentar-se a les diferents 
convocatòries que Cambridge ofereix 
durant l’any. Preparem alumnes pel 
PET (Preliminary English Test), 
FCE (First Certificate English), 
CAE (Cambridge Advance Exam) 
i pel CPE (Cambridge Proficiency 
Exam). La primera quinzena de 
setembre organitzen un curs intensiu 
per a la gent que es vol presentar a 
la convocatòria del mes de desembre 
de FCE. D’altra banda, qui vulgui 
practicar l’anglès ja pot fer-ho a través 
de la col·laboració que s’ha iniciat amb 
Ràdio Castellar. Cada dimecres, a les 
12.20 h, Eva Montull presenta una 
secció titulada ‘Filling the gaps” al 
magazín ‘Dotze’.

On
aprendre?

Titulacions oficials
Cursos intensius

Secció radiofònica

Convocatòries Cambridge

Torradetes amb olivada

Comencem sucant les torradetes amb 
tomàquet i les reguem amb una mica d’oli. 
Hi col·loquem un tallet de formatge de 
cabra per sobre i ho posem al forn, que 
prèviament haurem escalfat, durant uns 
minutets. Quan veiem que el formatge es 
comença a desfer traiem les torradetes del 
forn i hi posem una culleradeta d’olivada 
negra per sobre. Ho servim al moment, 
quan els ingredients encara són tebis. 

Ingredients:

paquet de torradetes
oli d’oliva verge extra arbequina Siurana

formatge Montbru rulo de cabra

pot de 100 g d’olivada negra del Baix 
Aragó (Casa Amella)

Tomàquets madurs per sucar

1

1

1



LA CONTRA
dEL 27 d’abRiL aL 3 dE maig dE 2012

· Va començar de molt jove a 
treballar a la llibreria.
El meu pare treballava a Sabadell, 
a una impremta, i la meva mare a 
la Tolrà i es venia una llibreria molt 
petita i antiga al Passeig i van de-
cidir comprar-la. Al principi, s’hi 
venia lleixiu, escombres... i de mica 
en mica els meus pares la van anar 
transformant fent-la més papere-
ria. Jo només tenia 8 anys, però 
quan sortia del col·legi ja era allà, 
darrere el mostrador, de fet és que 
era també casa nostra i com que 
abans no es tancava, quan venia el 
veí o la veïna, qualsevol de nosal-
tres sortia a despatxar. M’agradava 
i m’estava bé i vam anar seguint.

· Com ha estat l’evolució de la 
llibreria - papereria?

Amb només 8 anys ja despatxava a la llibreria Vallès, 
que aleshores era al carrer Passeig. Assegura que li 
agrada oferir un tracte molt proper i estar al servei 
dels seus clients, els quals, diu, s’estima molt

Carme Elias Mundet

Vam anar arreglant la llibreria i fa 
uns 31 anys vam decidir canviar on 
som ara i així tenir més espai per la 
llibreria i un taller per a la imprem-
ta, que la del Passeig era molt peti-
ta. Aleshores només érem dues im-
premtes a la vila i poquetes  llibre-
ries com La Moderna, Cal Creus, 
al carrer de l’Església...

· D’on ve el nom Llibreria Vallès?
Vam dir, Castellar no i Elias, que 
és el nostre cognom, tampoc per-
què la impremta on treballava el 
meu pare a Sabadell, coincident-
ment es deia així. Llavors vam es-
collir la segona part del nom de la 
nostra vila, Vallès.  

· A la botiga porta més el tema 
de la papereria. Què li agrada 
més de la seva feina?
Sí, sempre m’he encarregat de la 
part de papereria i m’agrada molt. 

Jo faig les comandes, treballem 
amb majoristes, però com fa tants 
anys que hi som, tenim la sort que 
tractem també amb fabricants, 
que només vénen aquí per nosal-
tres. Ja no es fa, això, la gent va 
només a majoristes però nosaltres 
treballem, a més, amb cases pun-
tuals amb les quals tenim una rela-
ció especial. Intentem tenir moltes 
coses i un servei molt proper, tenir 
molt a punt les que coses que els 
clients ens demanen. I ara més que 
mai s’ha de treballar així. La inten-
ció és servir sempre.  La veritat és 
que m’encanta el tema de papere-
ria i ho porto a la meva manera, 
amb notes, mirant catàlegs... has 
d’estar al dia.

· Com són els seus clients?
Tenim clients que són molt fi-
dels, fins i tot clients de quan 
estàvem al Passeig. Això fa goig 

perquè ells et diuen ‘vinc aquí i et 
dic això i ja saps que vull’. I això 
et fa il·lusió. Te’ls estimes, als cli-
ents. A més, tenim material que 
la gent no troba enlloc, i nosal-
tres fem l’impossible per aconse-
guir el que ens demanen si no ho 
tenim a la botiga. És molt impor-
tant voler servir. I si no ho tens 
ho busques, encara que sigui una 
mina de boli de 50 cèntims, et fa 
gràcia que ho vinguin a buscar i 
ho tinguis. Tenim clients que és 
gent molt maca. Jo la gent me 
l’estimo. M’agrada un tracte pro-
per, que la gent et tingui confian-
ça i alhora ser molt discret.  

· Aquesta setmana s’ha celebrat 
Sant Jordi. Com viu el dia un lli-
breter? 
Sant Jordi va anar molt bé, no 
m’ho esperava, va venir molta gent. 
I van venir clients que feia temps 

que no venien i penses, mira, per 
Sant Jordi tornen perquè et 
tenen confiança. Ho preparem 
amb dos mesos d’antelació, som 
dels llibreters clàssics, dels que 
triem personalment els llibres 
dels viatjants que vénen. Enca-
ra que tenim molta feina, perquè 
volem atendre tothom molt bé, és 
un dia molt maco.

· Són 57 anys en un negoci que 
requereix molta dedicació. No li 
agradaria tenir més temps per 
a vostè?
Això sí. Tenir més estones per mi, 
per fer de iaia dels meus néts bes-
sons, la Maria i el Gil, per poder 
viatjar, fer una matinal... Però 
també m’agrada molt estar a la 
botiga i hem d’agrair que després 
de tants anys encara hi som, que 
amb aquests moments de crisi, és 
per donar les gràcies. 

M’agrada un tracte 
proper, que la gent 
et tingui confiança

“

”
57 anys dedicats al món de la llibreria-papereria 

  Cristina Domene

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
Sóc discreta
Un defecte que no pot dominar?
Sóc molt patidora
Quin personatge admira?
La mare Teresa de Calcuta
Quin animal seria?
Un ocell, per poder volar
La seva paraula preferida?
Pau
Quin plat li agrada més?
Rap a la marinera
Músic preferit?
m’agrada la música relaxant
Un color? 
El blau
Un llibre?
‘Vés on et porti el cor’,
de Susanna Tamaro
Una pel·lícula?
‘Els pont de madison’, d’ Eastwood
Un comiat?
Fins aviat
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