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NIT DE SANT JOAN

del 22 al 28 de JUNy de 2012

 La flama de la llengua de 2010 || J.G.

El final del mes de juny coincideix 
amb l’arribada de l’estiu, que té el seu 
tret de sortida i particular benvingu-
da amb la revetlla de Sant Joan. Molts 
ciutadans opten per vestir la seva 
festa amb llum i pólvora. Enguany, 
es produeixen poques novetats en el 
món dels petards, i com ja és tradi-
ció, “els castellarencs es decanten 
per petards amb poca potència, per 
a tota la família, amb molt color i 
sense gaire soroll ni grans explo-
sions”, explica Josep Casajuana, de 
la botiga de petards Stop. “El que 
més es ven són petards més suaus 
com les ‘bombetes’ i els ‘xinos’, però 
també el TNT, que és un petard 
mitjà, amb més soroll, i que fa ja un 
anys que es va posar de moda. Un 
90% de la gent marxa de la botiga 
amb un TNT”, afegeix Joan Navar-
ro, responsable de l’establiment Davi-
dana. Ambdós venedors coincideixen 
en el fet que a casa seva opten per una 
revetlla familiar, amb fonts de llum i 
volcans, deixant de banda petards so-
rollosos com l’Hipertrò o el TNT XL, 
alguna de les darreres incorporacions 
al mercat pirotècnic. 

Quant a les vendes de petards 
Joan Navarro apunta que la crisi 
continua condicionant als compra-
dors, que han tornat a reduir el seu 
pressupost. “La gent no busca pe-
tards sofisticats sinó assequibles, 

 Rocío Gómez 

 Cristina Domene

Sant Joan d’estar per casa

Sense foc, no hi ha revetlla

Els castellarencs opten per petards lluminosos, familiars i econòmics, però no renuncien a la coca de llardons per la revetlla de dissabte

i és per això que nosaltres optem 
per posar a l’abast dels nostres cli-
ents ofertes de 3x2, perquè gaudei-
xin de Sant Joan al millor preu”, 
explica Navarro. “El pressupost per 
família i per revetlla es situa al vol-
tant dels 20 euros, i els packs i les 
ofertes tenen molta més sortida 
que els petards cars i espectacu-
lars”, afegeix Casajuana.

coca de llardons per tothom || La 
coca és el dolç d’estiu que no pot fal-
tar a cap taula durant la nit de Sant 
Joan. Els castellarencs opten per la 
coca de llardons, o de crema, i poc a 
poc “deixen de banda productes tí-
pics com les coques de briox amb 
fruita confitada”, expliquen els res-
ponsables del forn Miserachs de la 
vila. “Cada vegada fem més coques 
per encàrrec amb nata, trufa, cire-
res o pasta de madalenes”, afegei-
xen a Miserachs. “És difícil innovar 
perquè els castellarencs són molt 
tradicionals i sense dubte la coca de 
llardons és la que més venem”, as-
segura Xavier Andreví, mestre pastis-
ser de la pastisseria Andreví. La recta 
final de Sant Joan és un dels pics de 
feina per a les pastisseries i forns d’ar-
reu de Catalunya. Miserachs assegura 
que passaran 3 dies sense dormir per 
cuinar prop de 1.400 coques. 

El preu de les coques no aug-
mentarà aquest any a causa de la 
crisi i es mantindrà entre 25 i 30 
euros el quilo.  

Avui dia celebrem la revetlla de 
Sant Joan o la Nit del foc, segura-
ment per tradició heretada, però 
aquesta festivitat és d’origen molt 
antic, lligada a la commemoració 
del solstici d’estiu. Per festejar-ho 
s’encenien fogueres amb la finali-
tat de donar més força al sol, que, 
com sabem, a partir d’aquell dia, 
comença a fer-se més feble. A més 
d’aquest ritu, el foc també simbolit-
za el canvi, desfer-se d’allò antic o 
perjudicial, per començar de nou. 
Per tant, com sense foc, no hi ha re-
vetlla, la Comissió de la Flama de 

la Llengua vetllarà perquè la Flama 
del Canigó arribi a Castellar unes 
hores abans de la revetlla.La flama, 
que també simbolitza la persistèn-
cia i la vitalitat de la cultura catala-
na, arribarà a l’escultura de La Fita, 
situada a la carretera de Sabadell 
demà dissabte 23 i voltarà per diver-
sos carrers de Castellar de la mà de 
membres del Centre d’Atletisme de 
Castellar.  “És previst que la flama 
arribi a la zona de la Sony, a l’es-
tany que hi ha a l’entrada de Cas-
tellar, cap a les 18 h”, ha assegu-
rat Josep Maria Biosca, membre de 
la Comissió de la Flama de la Llen-
gua i president del Centre Excursi-
onista, entitat que junt amb el CAC 

1

2

foToS: JoSeP GraellS

Imatge de la botiga de petards Stop 
aquest dimecres passat
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Coca de fruites del forn Miserachs.2

Coca de llardons i pinyons de la 
pastisseria Andreví.
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i el Correllengua formen la Comis-
sió de la Flama.  Així, el Foc, volta-
rà per l’Àrea de Passeig del Pla de 
la Bruguera, pel Passeig,, carretera 
Sentmenat i passeig Tolrà, seguirà 
pels jardins del Palau Tolrà, General 
Boadella, carrer Major i plaça del 
Calissó, per pujar per la carretera 
Sentmenat fins arribar al seu destí, 
la plaça del Mercat, on està previst 
que a les 18.30 h, es faci la lectura 
del manifest, parlaments i un pica-
pica ofert pel CEC.

revetlles || L’Àrea d’esplai de les 
Arenes proposa una revetlla sense 
petards i enmig de la natura. Es pot 
portar el sopar de casa o anar sopat. 

La música anirà a càrrec de la dj 
Mar Abella i per 18€ ofereixen coca 
i cava per a dos. A més, l’Associació 
Pas de Ball ha organitzat un ball a 
la Sala Blava de l’Espai Tolrà, a les 
22.30 h i el grup Platinium actua a 
Can Carner, a partir de les 23.30 h, 
en el marc de les festes de Sant Joan 
que organitza l’Associació de Veïns. 
Aquestes festes comencen ja avui, 
amb el ball d’inici  amb Valparaiso a 
les 23 h. Dissabte, a partir de les 9h 
hi ha petanca, xocolatada popular, 
concurs de dibuix, concurs de fang i 
a les 13 h, ball de gitanes. A la tarda, 
a les 18 h tindrà lloc el concurs de 
pastissos. Diumenge, a les 12.30 h 
es farà un pica-pica i a les 13.30 h, 
la festa de l’escuma. A les 19h actua 
Bufanúvols i el fi de festa serà a les 21 
h amb el sopar popular i les havane-
res ambel grup Vallparadís.  

3
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Castellar confia que l’ACA 
pagui al juliol 170.000 €

La gestió de l’Estació Depurado-
ra d’Aigües Residuals (EDAR) del 
riu Ripoll que saneja les aigües de 
Castellar està en perill. En el seu 
moment, l’Ajuntament es va in-
vestir com a administració actu-
ant del servei i SOREA com a em-
presa concessionària encarregada 
de la seva gestió. La viabilitat eco-
nòmica d’aquest servei depèn de 
les aportacions de l’Agència Ca-
talana de l’Aigua (ACA) de la Ge-
neralitat, que suposa un cost eco-
nòmic anual d’uns 665.000 euros, 
però hores d’ara l’ACA deu l’import 
corresponent al període agost-de-
sembre de 2011, que suma un total 
de 287.000 euros. “L’ACA ha de 
transferir una quantitat de di-
ners que serveix per finançar el 
funcionament de la depurado-
ra, la qual cosa, des de l’agost de 
l’any passat no fa. Llavors el pres-
supost anual de manteniment és 
de 665.000 euros i des de l’agost 
de l’any passat no s’ha fet aquest 
pagament, això posa en perill la 
gestió de la depuradora, ja que, 
ara mateix, no tenim la capaci-
tat econòmica com a ajuntament 
d’avançar els diners a l’empresa 
gestora, que és SOREA i per tant 
estem a l’expectativa que la Ge-
neralitat faci el pagament”, ha 
aclarit Aleix Canalís, regidor de 
Medi ambient.

Canalís fa una crida a l’ACA 
a satisfer aquest deute amb l’Ajun-

tament per tal de poder seguir do-
nant aquest servei amb garanties. “A 
hores d’ara, el gestor fa un any que 
no cobra, és evident que el servei 
s’ha de seguir donant perquè no 
podem deixar de sanejar les aigües 
del municipi, però fins que l’ACA 
no pagui ens posa en seriosos pro-
blemes financers. En cap cas es 
deixarà de depurar l’aigua”.

requeriment || L’Ajuntament ha 
fet un requeriment a l’ACA per-
què “hi ha un cert compromís de 
pagar part del deute, al voltant 
de 170.000 euros aquest mes de 
juliol, però més enllà d’això no 
hi ha cap expectativa. Esperem 
que acompleixi els compromisos 
a mig termini”.

L’ajuntament també està pen-
dent de cobrar l’import d’una sub-

  L’estació depuradora d’aigües residuals del riu RIpoll recull les aigües residuals del municipi i de les indústries  || J.G.

  Cristina Domene

L’Agència Catalana 
d’Aigua, reponsable 
de la depuradora, 
encara deu 287.000 € 
dels darrers 5 mesos 
del 2011

El futur de la pedrera

l’any 2009 es va tramitar el Pla 
especial de la pedrera de Vallsallent 
el qual permet la seva restauració 
a base d’omplir-la amb terra 
neta extreta d’obres. la crisi de 
la construcció ha provocat que 
gairebé s’aturi l’aportació de terra i 
per tant també la restauració de la 
pedrera. l’altraveu ha explicat en un 
comunicat que tenen constància que 
l’empresa que gestiona la restauració 
de la pedrera “valora la possibilitat de 
reomplir-la amb bales empaquetades 
que surten del tractament de les 
deixalles dels contenidors de rebuig” 
i han preguntat al govern local si 
existeixen probabilitats que 
s’hi pugui ubicar una planta de 
residus d’aquestes característiques.
Pel que fa a això, el regidor de Medi 
ambient, aleix Canalís, ha confirmat 
que fa uns mesos, a causa de la 
caiguda de la construcció i per tant 
dels materials que han d’omplir la 
pedrera, l’empresa gestora es va 
posar en contacte amb el govern per 
veure la possibilitat d’ampliar el tipus 
de residus per fer la restauració. “en 
el seu moment, van fer les consultes 
pertinents a l’agència de residus de 
Catalunya per veure quins passos 
s’haurien de seguir, en cas que es 
volgués canviar el tipus de residus. 
en principi, amb el Planejament 
actual no pot ser, per tant hauria 
d’haver-hi una modificació del Pla 
especial i, per altra banda, també 
s’hauria de modificar una part de la 
llicència d’activitats. des de llavors 
no hem tingut cap altre contacte ni 
amb la Generalitat ni amb l’empresa 
i no ens consta que hagin entrat cap 
document a l’agencia de residus”.
de fet, segons Canalís, “a hores d’ara 
no veiem clar que es pugui canviar el 
tipus de residus amb què reomplen 
la pedrera. aquesta activitat no es 
permesa i no hi ha discussió”.

REOMPLIR VALLSALLENT

venció de l’any 2008 corresponent 
a una actuació al pou dels Bullidors 
per valor de 15.000 euros. 

Al retard en els pagaments 
cal sumar-li que l’ACA ha atribuït 
provisionalment a l’EDAR de Cas-
tellar del Vallès una aportació per 
al 2012 de 446.000 euros. Davant 
d’aquest fet, que suposa una reduc-
ció del 32% respecte el previst ini-
cialment, l’Ajuntament ha interpor-
sat un recurs, ja que la manca de 
finançament posa en perill el siste-
ma de depuració de les aigües resi-
duals al municipi. 

D’altra banda, l’ACA ha eliminat 
de la facturació municipal el percen-
tatge del 4% que s’aplicava en concep-
te de costos de gestió del servei, con-
travenint un dels acords als quals es 
va arribar per tal que l’Ajuntament as-
sumís la gestió de la depuradora.

característiques || Les instal-
lacions l’estació depuradora d’aigües 
residuals de Castellar, que daten de 
l’any 1995, tenen una capacitat per 
a 8 milions de litres. Recullen les 
aigües procedents del nucli urbà, i 
també de les indústries del munici-
pi, a través de tres col·lectors. 

La planta de Castellar apli-
ca un tractament biològic amb eli-
minació de nitrogen i un sistema 
d’estabilització i deshidratació dels 
fangs produïts.

El sistema de sanejament 
gestionat per SOREA inclou, a 
més de la depuradora, la gestió 
de 8 quilòmetres de col·lector i el 
manteniment de dues estacions de 
bombejament: la del Molí de Bus-
quets i la denominada Oest, que 
recull les aigües de Can Font i Ca 
n’Avellaneda.  
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Fisioteràpia 
infantil s’ubicarà 
a l’antic vestíbul 
de les piscines

Cloenda del curs 
d’UEC a Can Juliana

L’Ajuntament de Castellar del Vallès 
ha cedit l’antic vestíbul del Complex 
Esportiu de Puigverd a la Sala Pui-
gverd, entitat que des de fa 23 anys 
presta el servei de neurorehabilita-
ció pediàtrica i fisioteràpia infantil 
al municipi. Aquesta nova ubicació, 
de 120 metres quadrats, entrarà en 
funcionament a partir del mes de 
setembre -segurament per Festa 
Major- i suposarà una millora per 
a l’entitat, que fins ara utilitzava les 
dependències situades al soterrani 
del mateix equipament. 

Aquests dies, la Regidoria de 

Via Pública està duent a terme l’ar-
ranjament d’aquest espai, que que-
darà enllestit abans de finalitzar 
l’estiu. El material necessari per 
executar aquests treballs i el mobi-
liari és finançat per la mateixa en-
titat, que ha aconseguit reunir els 
diners necessaris gràcies a les do-
nacions.

Marta Prat, responsable de 
Sala Puigverd, ha explicat que l’es-
pai on és actualment el servei “és 
molt reduït, sense llum natural, 
sense ventilació i amb moltes hu-
mitats ja que estem sota les pis-
cines”. Cal dir que el contracte de 
l’Ajuntament amb l’empresa SIGE, 
concessionària del complex, esta-

 El regidor d’Espai Públic, Aleix Canalís, amb els responsables de Sala Puigverd. || J.G.

L’Ajuntament ha cedit l’espai a l’entitat Sala Puigverd

  Jordi Rius
bleix que les instal·lacions han de 
comptar amb un espai destinat al 
servei de fisioteràpia infantil. 

El regidor d’Espai Públic, Aleix 
Canalís ha celebrat que “finalment 
hàgim arribat a un acord amb 
l’entitat per fer les obres i així 
podrem dignificar les condicions 
d’un servei important per al mu-
nicipi”. Canalís ha afegit que, amb 
l’acondicionament de l’antic vestí-
bul, es completa la reforma del com-
plex esportiu de Puigverd que per-
metrà “recuperar un espai que 
havia quedat en desús”.

69 infants|| La Sala Puigverd atén 
actualment 69 infants i joves amb 

necessitats especials a nivell motriu 
d’origen neurològic. Contempla un 
treball de coordinació i col·laboració 
amb altres professionals (fisiotera-
peuta, psicòloga, logopeda i treba-
lladora social) amb l’objectiu de mi-
llorar la qualitat de vida de l’usuari. 
El servei ha estat en diferents es-
pais al llarg dels seus 23 anys d’his-
tòria com al costat de l’antic CAP a 
la plaça de la Llibertat. 

El servei està integrat a la 
xarxa de serveis concertats pel Ser-
vei Català de la Salut i compta amb 
la participació de l’Ajuntament de 
Castellar del Vallès, Servei Català 
de la Salut i l’entitat Dismòbil (Asso-
ciació de familiars afectats). 

EQUIPAMENT  |  SALA PUIGVERD

FORMACIÓ  |  JOVES

La Unitat d’Escolarització Comparti-
da (UEC) va celebrar dimecres pas-
sat la cloenda del curs a la masia de 
Can Juliana, amb els 6 alumnes que 
han participat al projecte, les famíli-
es, les educadores socials i els talle-
ristes, i l’alcalde Ignasi Giménez i la 
regidora d’Educació Maria Antònia 
Puig. La UEC s’adreça a alumnes de 
3r i 4rt d’ESO, per oferir alternatives 
al món acadèmic, però sense desvin-
cular-se del seu institut. || TeXT r,G,

  Oriol Sorolla. || J. GraellS

Signatures 
per la dació 
en pagament

Cal Gorina i Acampada Castellar 
van començar dimarts passat la re-
collida de signatures per promou-
re la Iniciativa Legistativa Popular 
(ILP) per a la regulació de la dació 
en pagament, per  la paralització 
dels desnonaments i per promoure 
el lloguer social. El mateix dimarts, 
durant la recollida de signatures a 
Cal Gorina, Oriol Sorolla, de la Pla-
taforma d’Afectats per la Hipoteca 
de Sabadell, va oferir una petita xer-
rada per explicar en què consisteix 
una ILP. Per tirar endavant  aques-
ta iniciativa i que es debati al Con-
grés es necessiten 500.000 signa-
tures. Fins a l’octubre s’aniran fent 
més sessions de recollida de signa-
tures a Cal Gorina. 

  Redacció

HABITATGE  |  ILP
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El Parc de Bombers Voluntaris 
de Castellar va ser aquest diu-
menge passat el punt de troba-
da de la primera jornada simu-
lacre de Foc Forestal organitzat 
per Serna i per l’ADF de Caste-
llar. “Han vingut els ADF de 
Terrassa, Sabadell, Sentmenat, 
Ullastrell i Castellar. En total 12 
vehicles amb 44 persones a les 
que se’ls ha explicat l’objectiu 
d’aquest simulacre que ha estat 
el de posar en pràctica diferents 
tècniques de cartografia, comu-
nicacions, prevenció i extinció 
d’incendis i on a més hem vol-
gut barrejar als ADF de les di-
ferents poblacions”, comentava 
el cap de bombers voluntaris de 
la vila, en Josep Casajuana.

La pràctica va començar amb 
4 focs i com a exercici final tots els 
ADF havien d’intervenir per extin-
gir un foc forestal més gran. Un si-
mulacre en què “només hi ha hagut 
petits errors, i precisament per 
això es fan els simulacres per 
no tenir aquests errors als focs 
reals”, explicava Casajuana. La jor-

 Alba González

 Un moment del simulacre fet el diumenge passat a la zona de boscos de Castellar. || JoSeP GraellS

Un ‘9’ per al simulacre de foc forestal
Prop de 50 ADF de la comarca posen en pràctica els seus coneixements amb unes pràctiques a la vila

nada no podia haver tingut un mi-
llor resultat ja que el tècnic d’ADF 
que ha assistit al simulacre els ha 
atorgat pels resultats obtinguts una 
nota de 9 sobre 10 “així que ho va-
lorem molt bé, ens ho hem tre-

ballat bastant i tothom està con-
tent d’haver vist com treballen la 
resta d’ADF”, assegura el cap de 
bombers voluntaris.

A més, Casajuana va explicar 
que aquesta ha estat la primera jor-

nada de simulacre però no serà l’úl-
tima. És molt possible que l’any vi-
nent es faci una jornada de formació 
a nivell de la comarca (2 dies de for-
mació i 1 de pràctica) per a tots els 
ADF que tingui lloc a la vila. 

Detenen un 
castellarenc 
per presumpta 
relació amb un 
grup neonazi

Fonts de la policia local han con-
firmat la detenció d’un jove cas-
tellarenc que estaria presump-
tament implicat en la brutal 
pallissa que van rebre tres joves 
el passat mes de febrer a Man-
resa, davant de la sala Stroika 
on tenia lloc un recital de dues 
bandes de punk antifeixista. Tes-
timonis oculars van informar a 
L’ACTUAL que la detenció es va 
produir el matí del 13 de juny al 
carrer Tarragona. 

Aquesta no ha estat l’única 
detenció en l’operació dels Mos-
sos per desarticular un grup 
d’ideologia neonazi. També es 
van detenir prop d’una quinze-
na de joves d’ideologia feixista, 
alguns d’ells amb antecedents 
per agressions racistes, a locali-
tats com Terrassa, i han requisat 
armes blanques, peces de roba 
amb iconografia nazi, i ordina-
dors personals. El jutjat de Man-
resa investiga l’agressió.  

  Redacció
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PP · Estem contents que s’hagi apro-
vat perquè es podrà pagar proveïdors 
i les factures pendents. Però no podem 
oblidar que hem arribat a aquesta si-
tuació per una mala gestió, no es pot 
obviar. Ja estan cobrant els proveïdors 
però ara tenim un prèstec que s’ha de 
pagar i per tant ens haurem d’ajustar 
més i confiem que el govern central 
estigui atent a com es porten les coses 
des de l’Ajuntament de Castellar.

PSC ·  Hem iniciat una tasca de poten-
ciar l’activitat econòmica, promoure 
polítiques socials i, sobretot, mantenir 
tot allò que ja teníem i això reformant 
l’administració. També hem consoli-
dat la despesa en temes socials, forma-
ció i educació. A més, cal activar l’eco-
nomia i la revisió del Pla General ens 
ho pot permetre, així com polítiques 
d’exempció com la supressió de la lli-
cència d’activitats. I per últim, hem de 
centrar-nos en mantenir els equipa-
ments que tenim. No és moment de 
créixer sino de millorar el que tenim.

CIU · Una de les nostres fites -que 
portàvem al nostre programa electo-
ral- és el control del dèficit i l’endeu-
tament. Des del primer dia hem dit 
que ès un tema cabdal. Els ingres-
sos són els que són i cal prioritzar-los 
molt bé a l’hora de convertir-los en 
despesa. I trobem a faltar més rigor 
en les despeses i quan hem hagut de 
demanar informació a l’equip de go-
vern ens ha costat tenir-la. 

L’Altraveu · Ja hi ha famílies mono-
parentals que s’han beneficiat d’aju-
des promogudes per L’A. El Pla d’In-
clusió Social també es va aprovar, la 
taula d’emergència social també està 

funcionant. Crec que aportar propos-
tes com aquestes és l’horitzó que té 
marcat L’Altraveu, no només fiscalit-
zar l’equip de govern. 

PP · Per nosaltres ha estat un any 
per aprendre el funcionament de 
l’Ajuntament. Un any d’aprenen-
tatge perquè els dos regidors érem 
nous i ara tenim tres anys per tre-
ballar a fons i fer les propostes que 
molta gent ens demana.

PSC · Marquem tres línies d’actuació: 
primer, la crisi no l’han de pagar els in-
fants -per això estem en contra de les 
retallades en l’escola pública- i la nos-
tra prioritat serà establir programes 
en àmbits com el reforç escolar quan 
augmentin els ràtios per aula per evi-
tar exclusions socials. La segona línia 
de treball és l’habitatge: moltes de les 
dificultats estan tant en l’accés com en 
no poder fer front al lloguer o la hipo-
teca. En el pròxim pressupost es po-
tenciaran ajudes. I la tercera línia és 
en polítiques que tenen a veure amb 
el combat de l’atur: el Pla General és 
una acció a mig termini però adequarà 
el municipi i també hem de replante-
jar-nos les polítiques que fem tenint en 
compte les retallades brutals que ens 
arriben des d’altres administracions i 
intentar que això no suposi una minva 
de recursos per al nostre poble.

CIU · Hem de fugir de les ajudes o 
subvencions per a tothom. Les sub-
vencions que ara van a parar a les 
escoles bressol i a l’escola de músi-
ca segurament aniran a menys per-
què no hi ha diners. I, evidentment, 
si fan falta beques per aquestes es-
coles s’hauran de posar en marxa, 

dat més col·laboració perquè són 
uns moments complicats. Potser 
nosaltres en algun moment no hem 
sabut sumar, però està clar que 
hem d’intentar treballar tots ple-
gats i reiterem la nostra voluntat 
d’arribar a acords.

CIU · Hem trobat a faltar tres coses a 
l’equip de govern: ètica, rigor i seriosi-
tat. Sobretot en els compromisos ad-
quirits. Una prova palpable, potser un 
pecat de joventut de l’alcalde, va tenir 
lloc en el ple de constitució, quan l’al-
calde va anunciar per sorpresa que els 
regidors s’abaixarien el sou un 10% i 
després en el primer ple es va apro-
var una rebaixa però no el que s’ha-
via anunciat. I no ho oblidem. Aquesta 
manca de rigor i serietat també l’hem 
notat perquè no és seriós omplir els 
ordres del dia dels plens de mocions. 
Quan governaven els socialistes a Ma-
drid i Catalunya he estat repassant i 
no he trobat mocions de l’equip de go-
vern local. I sobretot en el tema de les 
finances locals: és una autèntica dis-
bauxa que hàgim d’acabar aquest pri-
mer any de mandat demanant al go-
vern central que ens doni un crèdit de 
7 milions i escaig per pagar les factu-
res als proveïdors que teníem acumu-
lades en una calaix feia mesos. 

L’Altraveu · Estem parlant d’un equip 
de govern que té majoria absoluta. A 
nosaltres ens hauria agradat un dià-
leg directe. El deure de l’oposició no 
ha de ser només fiscalitzar el govern, 
si no contribuir a que millori l’acció de 
govern. I pensem que la voluntat de 
consens s’ha trencat per part del go-
vern. És obvi que poden treballar més 
tranquils amb majoria absoluta, però 
crec que en democràcia, la pluralitat 
és una de les coses que s’han de tenir 
més en compte.    

PP · Negativa. Primer es va començar 
dient que abaixarien el sou un 10% i 
no ho van fer. Nosaltres donem aquest 
10% a Via Solidària. També ens van 
dir que les ordenances i pressupostos 
ja no es podien abaixar més del que 
s’havien tocat i després descobrim que 
amb l’aprovació del pla d’ajust es podi-
en retocar moltes partides. Així com 
va ser positiu aprovar el pla d’ajust, 
creiem que no van ser sincers.

PSC · És una solució important pre-
sentada per l’estat per ajudar a re-
soldre el problema de les finances 
locals que, no s’ha d’oblidar, és es-
tructural. Cal clarificar les compe-
tències i tenir clars els recursos. 
Abans els ingressos procedents de 
la construcció eren d’un 25% o 30% 

L’anàlisi política del primer
L’11 de juny passat es va constituir el consistori del 
present mandat. Un any després, és hora de fer un 
primer balanç amb els portaveus dels grups munici-
pals, que responen un mateix qüestionari || TeXT: J. r. / J. G.

PSC · Ha estat un any molt intens 
perquè ja portàvem una experièn-
cia acumulada per saber quines eren 
les polítiques prioritàries i solucions 
a aplicar. El principal objectiu és en-
dreçar l’Ajuntament i fer front al canvi 
de model que s’està produint en l’ad-
ministració i en la societat. Estem vi-
vint un canvi de valors i s’ha de veure 
com passar d’una política basada en 
el creixement i la despesa, en el ‘fer 
fer fer’, a un model amb prioritats  i 
on ha de pesar més el manteniment 
del que tens.

CIU · Al llarg d’aquest any, CiU ha ac-
tuat amb responsabilitat i coherència: 
quan hem hagut de donar suport a 
l’equip de govern no ens han caigut els 
anells i ho hem fet. Ara, quan hem vist 
que el govern anava per camins que a 
nosaltres no ens semblaven correctes 
hem manifestat la nostra contrarietat 
amb la força que ens permet la demo-
cràcia: amb un escrit, una moció, amb 
una pregunta al ple, amb entrevistes 
amb regidors o l’alcalde... 

L’Altraveu · Ha estat marcat per les ac-
cions propositives que han fet que L’A 
sigui l’opció de l’oposició que ha fet més 
propostes. Davant d’un atac tan clar 
als drets socials que havíem conquerit 
durant tots aquests anys, a nivell d’opo-
sició, L’A ha estat l’única força que ha 
sabut llegir el context i que ha fet pro-
postes com fer front als desnonaments, 
donar suport a la mobilització al car-
rer per reivindicar els drets sanitaris, 
apostes també en fiscalitat justa que no 
hi eren en el municipi, com l’ajut a famí-
lies monoparentals o l’ajut en el lloguer 
i una penalització dels habitatges buits, 
encara no aprovada, però que nosal-
tres pensem que hem de seguir pro-
posant perquè no ens podem permetre 
que a Castellar hi hagin 827 habitatges 
buits i gent sense casa.

PP · Per nosaltres, com a PP, ha estat 
molt positiu. Sí que estem bastant de-
cebuts per la forma de governar del 
PSC perquè no ha estat gens clar amb 
l’oposició. Confiem que els propers 
tres anys siguin diferents i l’equip de 
govern sigui més clar a l’hora de re-
flectir la feina feta.

PSC · El descrèdit polític, en part, 
és per culpa d’un excés de baralles 
i crítiques entre els mateixos polí-
tics. Per tant, entenem que no és 
la nostra tasca criticar com ho fa 
l’oposició. Sí que ens hauria agra-

Defineixi breument com ha estat 
aquest primer any de mandat.

En el context actual de retalla-
des, com es pot millorar l’atenció 
a les persones necessitades?

Com valora la tasca de l’equip 
de govern/oposició?

Com valora el pla d’ajust?

Quines polítiques ha volgut pro-
moure aquest any el seu grup 
municipal?

D’esquerra a dreta,
els quatre portaveus municipals,

Elisenda Alamany (L’A),
Òscar Lomas (PSC),
Antonio Carpio (PP)

i Josep Carreras (CiU)
foTo: J. G.

i ara són del 2% i el 3%, això impli-
ca que hem deixat d’ingressar entre 
2 o 3 milions d’euros a l’any. La nos-
tra prioritat és no tancar cap servei i 
estem fent esforços perquè així sigui,                                                                                                                                           
però és evident que cal un canvi de 
model de finançament. No podem 
anar assumint competències i que 
això no vagi associat a un nou model 
de finançament. El pla d’ajust per-
met pagar i continuar amb l’activi-
tat normal, però en el nostre cas no 
hem superat línies vermelles perquè 
hem mantingut i reforçat les despe-
ses socials, les d’educació i formació 
i les d’ocupació.

CIU · El pla d’ajust és la conseqüència 
de no haver treballat amb rigor el Pla 
de Sanejament del 2009. L’Ajuntament 
anterior va aprovar-lo per al període 
2009-2012 i deia una sèrie de coses que 
no s’havien de fer i no el vam agafar se-
riosament. Tampoc hem estat capa-
ços d’entendre que estàvem en crisi 
ja des del 2007. Tot el primer mandat 
dels socialistes hem estat en crisi i això 
no s’ho han cregut. Ara sembla que sí 
s’ho comencen a creure. Com que no 
hem acomplert aquell Pla de Saneja-
ment ara tenim un macrocrèdit amb 
Madrid que és espatarrant.

L’Altraveu · Suposa el 30% del pres-
supost d’aquest any. No és només el 
pla d’ajust, el pressupost de Castellar 
estarà marcat per sempre per unes 
infraestructures que s’han fet al llarg 
dels anys: la plaça Major, el polígon 
de Can Bages. Això sembla la can-
tarella de L’Altraveu, però cada any 
ho haurem de repetir perquè és un 
forat negre que l’Ajuntament té. Però 
a banda del pla d’ajust, el que cal no 
és gestió, calen polítiques valentes des 
del minut zero. Som en el moment de 
repensar les polítiques municipals. 
Això no vol dir que també s’hagi de 
racionalitzar, que no vol dir retallar. 
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tant, en els propers anys, el 25% o el 
30% dels ingressos de l’Ajuntament 
els haurà de dedicar a atendre les 
despeses amb caixes i bancs. Sobre-
tot arran del darrer crèdit amb el go-
vern central. En tercer lloc, a nivell de 
població, tenim un greu problema de 
comunicacions. Som en un cul-de-sac 
i som la vila més important del Vallès 
que està més allunyada de la xarxa 
primària de comunicació. 

L’Altraveu · El principal problema 
és un perfil de classe mitjana que 
tenim a la vila que podria córrer el 
risc de caure en l’exclusió social i 
molt lligat a un perfil d’habitatge. El 
problemes d’habitatge, de rebuts, 
són les demandes més sol·licitades 
en els serveis socials. 

PP · Evidentment el gran deute que 
té l’Ajuntament. És un problema que 
requerirà temps per arreglar-lo i 
que malauradament l’hem de pagar 
tots els ciutadans.  Una població 
d’uns 23.000 habitants que ha hagut 
d’afrontar ara un pagament de més 
de 7 milions als proveïdors no es pot 
dir que estigui ben gestionat.

PSC · El fet positiu és el model de 
municipi que tenim que tot i la si-
tuació actual ens permet ser opti-
mistes. Tenim una població jove, 
on tot i que la taxa d’atur ha aug-
mentat encara estem per sota de la 
mitjana comarcal i catalana. Som 
un municipi cohesionat i segur. 
Amb molta natura i això ens ofe-
reixen també moltes oportunitats. 
Tenim valors i possibilitats. Com 
a Ajuntament d’aquest últim any 
destacaria l’ampliació del CAP o 
dels mòduls de grau mitjà.

però estem davant d’ensenyaments 
no obligatoris. Hem de tocar de peus 
a terra: l’administració pública no té 
recursos per atendre tot això.

L’Altraveu · L’administració hauria de 
mirar com generar llocs de treball, i en 
això crec que tenim un deute pendent. 
Podem reiventar sectors que ara estan 
en perill de desaparició, com l’agricul-
tura. Però que en alguns casos -com 
ja passa a Grècia- poden ser de sub-
sistència i caldria fer un cens de ter-
res per conrear i si algú té la intenció 
de fer cursos de formació i poder tre-
ballar en aquest sector. A més, també 
creiem que en lloc d’externalitzar cal-
dria intentar recuperar aquests ser-
veis externatilitzats i que l’Ajuntament 
pogués generar ocupació, com va pas-
sar amb les piscines municipals. Mu-
nicipalitzar serveis és un discurs fàcil 
d’atacar, però sectors petits, com la ne-
teja viària o d’edificis, podríem afron-
tar com a Ajuntament. Mancomunar 
serveis és una altra de les apostes.

PP · Aquesta pregunta és molt com-
plicada de respondre. L’Ajuntament 
està atorgant tota una sèrie d’ajudes i 
penso que se’n podrien fer més.

PSC · Hi ha dos problemes bàsics: 
tot el que es relaciona amb la crisi 
(atur, retallades...) i les comunicaci-
ons (l’accés a l’autopista i al ferrocar-
ril) que en aquests moments supo-
sen un perjudici tant en el dia a dia 
com per a la competitivitat dels nos-
tres polígons, sobretot la logística.

CIU · Destacaríem tres problemes: 
a nivell de ciutadania, l’atur; a nivell 
d’Ajuntament, l’endeutament, que 
passa dels 30 milions d’euros. Per 

any de mandat

Òscar Lomas (PSC)

Cal un pla per finançar
els ajuntaments

Josep Carreras (CIU)

Hem trobat a faltar 
ètica, rigor i seriositat 
en l’equip de govern

Elisenda Alamany (L’A)

Demanem a l’equip 
de govern imaginació 
i polítiques valentes

Antonio Carpio (PP)

L’equip de govern 
no ha estat gens 
clar amb l’oposició

El principal problema que pa-
teix la vila?

El fet més positiu d’aquest pri-
mer any de mandat?

Podeu ampliar informació al portal 
de www.laCTUal.cat

CIU · La primera és l’aprovació del 
crèdit per pagar els proveïdors, so-
bretot perquè pagar els proveïdors 
que han patit molt ha estat molt im-
portant i s’ha de felicitar l’equip de 
govern perquè no tots els ajunta-
ments ho han acabat aconseguint. 
La segona: hem començat a deba-
tre la revisió del Pla General, la més 
gran oportunitat que tenim a Caste-
llar. Com ja va passar a l’any 1999, es 
poden definir comunicacions, equi-
paments i serveis per al futur. 

L’Altraveu · En matèria d’inclusió so-
cial, en les propostes que s’han fet des 
de L’A s’hi ha arribat amb unanimi-
tat, és positiu que els polítics es posin 
d’acord. Però també és positiu la mo-
bilització social que s’ha viscut en els 
darrers temps en els carrers de Caste-
llar en matèria sanitària i educativa.

PP · A nivell de l’equip de govern no 
puc destacar res positiu.
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La capacitat de comunicar-se és una 
de les majors habilitats del ser humà. 
De vegades, però, no som consci-
ents com a través de la comunicació 
“podem influir en la resta”, assegu-
ra Toni Trabalón, gerent de l’empresa 
Negocia-t. Ens comuniquem adequa-
dament per saber transmetre el valor 
de les nostres empreses? Sabem com 
gestionar les nostres xarxes de contac-
tes? Aquestes són algunes de les qües-
tions que va plantejat Trabalón en un 
taller de tres sessions -que va acabar 
ahir- al Centre de Serveis. 

En format de seminari, una si-
sena d’empresaris intentaven mi-
llorar les seves capacitats comuni-
catives. “Amb la crisi, ha canviat 
la forma de percebre les coses”, 
admet Trabalón, que ha reconegut 

ERC de Castellar va inaugurar di-
jous passat el cicle de Trobades a 
la Pedra Fina, a Ca l’Alberola, amb 
les noves tecnologies, el networking 
i el coworking, eines per a empren-
dedors, autònoms, i professionals, 
com a eix vertebrador de la ses-
sió. El productor audiovisual, Gui-
llem Barceló, el productor musical 
Quim Quer, i el dissenyador gràfic 
Albert Llort, van ser els encarre-
gats d’explicar com han condicionat 
les noves tecnologies l’evolució del 
mercat laboral, sobretot en l’àm-
bit creatiu. “Cal generar espais de 
coworking, de treball en xarxa. 
Castellar té instal·lacions pre-
parades per fer-ho, i té potenci-
al per liderar aquest sector però 
necessita el suport de l’Ajunta-
ment”, explica Rafa Homet, por-
taveu d’ERC a Castellar.  

Durant la ponència, el crea-
tiu Guillem Barceló, especialitzat 
en camps com l’escenografia virtu-
al i la museugrafia, va remarcar que 
“la crisi és un gran problema però 
també una gran oportunitat”. 
“Hem d’apostar per la formació 
continuada i per la pràctica, però 
sobretot pel treball en xarxa. Co-
nèixer professionals del teu sec-
tor, compartir coneixements i 
fins i tot recursos, establir vin-
cles de col·laboració... Entre tots 
ho tenim tot, tant idees com neces-
sitats. S’ha produït un canvi de pa-
radigma: els contactes i el treball 
en xarxa ara signifiquen suport i 

La comunicació, eina 
vital per sortir de la crisi

El futur: coworking 
i networking 

que “hem de fer del nostre caràc-
ter mediterrani i xerraire un valor 
afegit per fer negocis” . És a dir, fer 
d’aquest caràcter loquaç una virtut 
però de vegades “no prenem cons-
ciència del que fem i del que sabem 
i no sabem expressar-ho”, assegura 
el gerent de l’empresa Negocia-t.

EMPRESES  |  COMUNICACIÓ EN TEMPS DE CRISI ERC  |  TROBADES A LA PEDRA FINA

  Jordi Rius

  Rocío GómezEl Centre de Serveis acull un curs destinat a millorar les relacions professionals 

En èpoques bones de facturació 
de les empreses, “sovint ens oblidem 
de coses bàsiques que no treballem”, 
que, en moment de crisi “poden ser 
habilitats pels empresaris per sor-
tir-ne”. La sessió d’ahir va servir per 
explorar les capacitats comunicatives 
corporals dels assistents al taller. 

 La sessió de comunicació eficaç dirigida per Toni Trabalón. || JoSeP GraellS 

  El dissenyador Albert Llort || J,G,

Visita a El Mirador

no pas competència”, va afegir Bar-
celó. “Quan fas projectes surten més 
projectes. Les tecnologies faciliten 
la comunicació amb professionals 
d’arreu del món”, conclou Barceló.

Per la seva banda, el dissenya-
dor industrial especialitzat en 3-D, 
Albert Llort, va posar de manifest 
la importància de les xarxes socials 
per la proximitat que ofereix amb 
el consumidor i com a aparador im-
prescindible per donar visibilitat i 
promocionar els projectes professio-
nals. “És una eina que hem d’apro-
fitar i ens l’hem de prendre com 
una segona feina”, afegeix Llort.

Els tres creatius van coincidir 
en què la especialització i la versa-
tilitat són qüestions essencials amb 
la nova situació del mercat laboral 
per tal de destacar i ser atractiu 
pels possibles clients. La propera 
xerrada de Trobades a la Pedra 
Fina, tindrà lloc al mes de setem-
bre i tractarà sobre economia. 

Una comissió de cinc persones del 
Centro de Coñecemento da Costa da 
Morte d’A Coruña  (c3M), encapçala-
da pel seu president, Xan García, i la 
directora de projectes, Maria Canosa, 
van visitar dijous El Mirador. Els repre-
sentants gallecs van interessar-se pel 
funcionament d’El Mirador, de trets si-
milars al centre gallec. || redaCCIÓ
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MOBA-ISE Mobile Automation SL, 
ubicada al polígon industrial del Pla 
de la Bruguera, és una de les 12 em-
preses d’alt component tecnològic 
del territori que el 14 de juny va sig-
nar un conveni de vinculació amb el 
Parc Científic i Tecnològic de Ter-
rassa (Orbital 40).

L’acte, que va tenir lloc al 
Parc Audiovisual de Catalunya, va 
ser presidit per l’alcalde de Terras-
sa, Pere Navarro, i va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde de Castellar, 
Ignasi Giménez, del tinent d’alcalde 
de Promoció Econòmica i Innovació 
de l’Ajuntament de Castellar, Joan 

L’empresa de llicències esporti-
ves Precisport, amb seu a Cas-
tellar, ha encetat una nova etapa 
en solitari després que el grup de 
màrqueting esportiu Santa Mó-
nica Sports s’hagi desvinculat de 

 Redacció

 Redacció

 Equip de l’Orbital 40, amb els alcaldes Ignasi Giménez i Pere Navarro || l’aCTUal 

 Outlet de Precisport de Castellar ||J.G. 

MOBA-ISE es suma a l’Orbital 40

El grup Santa Mónica 
marxa de Precisport

L’empresa d’electrònica i automoció signa un conveni amb el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa

AUTOMOCIÓ  |  ORBITAL 40

MARXANDATGE  |  LLICÈNCIES ESPORTIVES

Creus i de la seva homòloga a Ter-
rassa, Carme Labòria. Per part de 
l’empresa MOBA-ISE hi va assistir 
el seu cap projectes, Albert Daví.

L’acord signat vol fomentar 
la relació entre les empreses i els 
agents del Parc, la captació d’opor-
tunitats i recursos, estimular el 
disseny i l’execució de projectes, 
participar d’un màrqueting comú 
utilitzant la marca Orbital 40, i esta-
blir mecanismes àgils i eficients per 
a la gestió interna del parc.  D’altra 
banda, els convenis pretenen esti-
mular iniciatives conjuntes i de pre-
sentacions de projectes R+D.  Amb 
MOBA-ISE, ja a 34 els convenis de 
vinculació que ha signat el Parc Ci-
entífic i Tecnològic de Terrassa. 

l’empresa.  Tomás Herrero, fun-
dador de Precisport, ha recom-
prat el 33,5 del capital a Santa 
Mónica Sports i passarà a con-
trolar ara el 87% de l’empresa. 
L’operació, segons apunta el diari 
econòmic Expansión, ha estat pos-
sible gràcies a un intercanvi d’ac-
cions pel qual Herrero ha cedit al-

gunes de les participacions que 
tenia en algunes filials de Santa 
Mónica Sports. Cap responsable 
de l’empresa ha volgut fer decla-
racions a L’ACTUAL.

Precisport no va renovar l’any 
passat les seves dues principals lli-
cències de merchandising per a ven-
dre roba i accesoris - Ferrari i la 
Real Federación Española de Fut-
bol-. Això ha provocat que la factu-
ració de Precisport hagi baixat dels 
33,95 milions del 2010 a uns 6 mili-
ons al 2011. L’empresa, que ha pas-
sat de 150 a 30 treballadors, vol li-
citar pels productes del Mundial de 
Futbol 2014 i els Jocs Olímpics de 
2016, tots dos del Brasil.



OPINIÓ
10 del 22 al 28 de JUNy de 2012

Gràcies a l’escola 
d’adults

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

La tarda del dimecres 13 de juny (festi-
vitat de Sant Antoni), en Joan Casals i 
Arumí presentà a la nostra vila el seu 
llibre ‘Salut mental - invisible & desco-
neguda’. La presentació tingué lloc a la 
sala d’actes del Mirador i va ser promo-
gut per l’Associació Suport Castellar. 
L’autor va estar presentat per la Presi-
denta de Suport, qui va elogiar el contin-
gut d’un formidable i commovedor relat 
autobiogràfic on predomina la nua rea-
litat; el Sr. Casals va estar acompanyat 
a la taula, per la psicòloga i coordinado-
ra del Club Social “La Xamba” de Salut 
Mental Sabadell, que va fer un resum del 
llarg i complex procés d’un home que, 
primer va ser usuari, més tard volun-
tari i a hores d’ara un component i col-
laborador més del Club LA XAMBA, 
l’associació que l’ha recolzat i valorat en 
tot el procés d’elaboració del llibre. Sens 
dubte en Joan Casals ha fet una  obra pu-
nyent, que arriba a fer entendre què li 
passa a una persona que pateix una ma-
laltia mental. Ha dedicat molt de temps 
a revisar el que estava fent. Reivindica 
constantment l’ajuda dels professionals 
en les  inevitables recaigudes, l’estima-
ció dels més propers i l’esforç que ha de 
posar un mateix, per aixecar-se les vega-
des que calgui  i continuar.  Un  testimo-
ni que no deixa indiferent, ans  al contra-
ri, s’aprèn molt més del que  ens podien 

Agraïment a 
l’espai familiar la 
Casa de les Tres 
Moreres

Seis meses ya...

 Grup Municipal PP L’Altraveu

H
E

La pedrera de Vall Sallent 
és actualment un forat a la 
muntanya situat a la dreta 
de la carretera en direcció 

a Terrassa i a sota de la part alta de 
Sant Feliu del Racó. Inicialment, per 
reomplir-la es volia fer una planta de 
triatge, però finalment, l’any 2009 es 
va aprovar un pla especial que perme-
tia la seva restauració a base de terra 
neta extreta d’obres. La crisi de la 
construcció ha provocat que gairebé 
s’aturi l’aportació de terra i per tant 
també la restauració de la pedrera. 
Des de L’Altraveu tenim constància 
que l’empresa que gestiona la restau-
ració de la pedrera ha obert contactes 
per valorar la possibilitat de reomplir 
el gran forat amb bales empaquetades 
que surten del tractament de les dei-
xalles dels contenidors de rebuig.
El govern de la Generalitat va orde-

Presentació
de llibre

Sempre havia pensat que el dia que 
fos mare duria al meu fill o filla a un 
espai familiar, i així ho vaig fer. Amb 
només tres setmanes, la Martina i jo 
vam començar a anar a la Casa de 
les Tres Moreres. Aquesta carta és 
un reconeixement a la feina ben feta 
de dues grans professionals, l’Anna 
Margalef i la Lourdes Villanueva. 
Amb elles hem compartit grans mo-
ments, hem après moltíssimes coses 
i sobretot hem crescut com a perso-
nes. Jo puc dir que la meva filla de 
tan sols 9 mesos estava encantada 
cada dimarts quan arribàvem a l’es-
pai, i jo com a mare estava conten-
tíssima de poder passar una estona 
tan agradable amb elles i la resta de 
famílies.
Convido a totes les famílies amb in-
fants de 0-3 a compartir aquestes 
experiències a l’espai familiar ja que 
són moments únics  i de gran impor-
tància en aquesta etapa.

nar el febrer d’enguany, la suspensió 
de les sol·licituds de plantes de trac-
tament de rebuig per elaborar un nou 
pla i un nou programa que determina-
rà la nova localització per aquest tipus 
d’instal·lacions.
A ciutats del Vallès com Rubí o Cerda-
nyola ja s’han contemplat propostes 
d’ubicació però han estat rebutjades 
a causa de problemes mediambien-
tals Aquests tipus de residus, mal-
grat rebre tractament per evitar 
males olors, com que contenen uns 
percentatges elevats de residus orgà-
nics, provoquen la formació de lixivi-
ats, residus líquids altament contami-
nants pel sòl. Un exemple d’aquests 
problemes es pot constatar a la plan-
ta actual de Cerdanyola, on a més de 
mig quilòmetre de distància se sen-
ten les males olors que provoquen les 
constants queixes dels veïns. 
Creiem que en la situació que es troba 
ara mateix, la pedrera de Vall Sallent 
podria ser una clara candidata i per 
això des de L’Altraveu hem demanat 
al govern d’aquest municipi que expli-
qui a la ciutadania quines són les pro-
babilitats de que a Castellar s’hi pugui 
ubicar una planta de residus d’aques-
tes característiques. 

El curs ja ha acabat, per molts amb 
èxit acadèmic i per tots amb un crei-
xement personal. A l’escola d’adults 
del nostre poble tenim la sort de 
comptar amb un equip educatiu i 

  Albert Montoya

  Helena Torres Díaz

  Pere Roca i Roumens         

 M. Jesús Gómez (Suport Castellar)

an pasado seis meses 
desde las elecciones 
generales que conlleva-
ron un cambio de Go-

bierno en España. Un período lo sufi-
cientemente intenso para no resultar 
indiferente a nadie, donde se han te-
nido que tomar decisiones muy dolo-
rosas en espera de un beneficio para 
toda la colectividad. También es un 
período donde se ha visto la cruda re-
alidad en la que estamos, sin palabras 
bonitas ni tapujos, lo cual hace que la 
sensación de desánimo sea mayor.
No vamos a escudarnos, como siem-
pre, en la ya tan famosa herencia reci-
bida. De tan evidente resultaría can-
sino. Sólo recomendar la lectura de 
un libro titulado “El declive de los di-
oses”, escrito por Mariano Guindal 
(nada proclive a ensalzar al PP, por 
cierto), y se podrá ver en manos de 
quién hemos estado gobernados en 
los últimos siete años y medio.
Desde estas mismas páginas ya diji-

mos que el trabajo que se avecinaba era 
inmenso, y que el resultado de las medi-
das a tomar por el actual Gobierno cen-
tral era a medio y largo plazo. Pensar 
que en seis meses iba a estar todo solu-
cionado es una necedad lamentable, por 
más que desde posiciones zurdas ahora 
se rasguen las vestiduras porque todo 
siga igual o, según ellos, peor que antes. 
Es un sofisma de manual, y de tan ridí-
cula que es la afirmación que no vale la 
pena ni refutarla.
Tampoco ha sido nada agradable ver la 
reacción, en algunos casos despropor-
cionada, sobre las medidas emprendi-
das hasta ahora y que afectan a aspec-
tos del denominado estado de bienestar. 
Hay quien se cree que se toman estas 
medidas con gusto, casi con sadismo, 
lo cual resulta sencillamente patéti-
co. Nada gustaría más que mantener-
lo todo como hasta ahora, pero resul-
ta que no puede ser, porque la caja está 
vacía. En este caso, no está de más una 
apretada de cinturón para, con el tiem-
po, volver a los niveles anteriores. Esto, 
que cualquier economía familiar entien-
de, resulta intolerable para ciertas posi-
ciones izquierdosas. Más lamentable es 
cuando por su falta de rigor se ha llega-
do a esta situación, pero ya hemos dicho 

Un abocador
a la pedrera de
Vall Sallent?

Els nostres 
arbres, pobrets...

que no hablemos de herencias.
Tenemos un caso en Castellar bien re-
ciente. Con motivo de las reformas en el 
área de educación, uno de los aspectos 
más llamativos es el aumento de alum-
nos por aula. La reacción casi unánime 
es que se iba a acabar con la enseñanza 
pública, lo cual puede calificarse como de 
exagerado, entre otras cosas. La realidad 
cuál ha sido: que no se ha llegado a los co-
eficientes asignados. Entonces, cabe pre-
guntarse ¿había para tanto? ¿No sería 
mejor reflexionar antes sobre la materia 
que se tercie, antes que llamar a rebato? 
Cuidado con estas cosas porque decisio-
nes irreflexivas pueden llevar a consecu-
encias indeseadas, y la historia bien reci-
ente está llena de casos ilustrativos.
Insistimos, son tiempos duros en los 
que conviene hacer una serie de ajus-
tes más o menos dolorosos, no porque 
lo manden desde Europa, sino por nu-
estra propia supervivencia. Y los resul-
tados no son de hoy para mañana, más 
quisiéramos, pero hay que dar tiempo 
al tiempo. Cuánto durará esta situación 
no lo sabe nadie, pero se están ponien-
do las bases para superarlo y conviene 
actuar con prudencia desde todos los 
ámbitos ciudadanos. Se impone la re-
flexión, no el apocalipsis.

Definitivament, al nostre poble els 
arbres estan maleïts. 
Aquests dies hem assistit a l’última 
esporgada, que s’ha dut a terme al 
carrer de Sala Boadella: Uns arbres 
que, segons testimonis, tenien cap el 
centenar d’anys i encara ens regala-
ven amb la seva ombra, en un matí 
van ser tots a terra. Tant que costa 
que arribin a fer goig!
I això no és nou. Ja va començar 
fa molts amb els plàtans de la car-
retera de Sentmenat, la de Sant 
Llorenç  i la de Sabadell, on a l’es-
tiu feien un verdader túnel fins a 
la fàbrica del vidre.
Després van venir altres actuacions, 
no per més petites menys desafor-
tunades, com per exemple la talla-
da dels arbres de la baixada de Sant 

Fe d’errades

En referència a l’article sobre selecti-
vitat titulat ‘Una promoció molt bri-
llant’ aparegut a L’ACTUAL 201, els 
alumnes del Puig de la Creu que han 
superat el 8 de mitjana han estat deu i 
no pas dos com es diu al reportatge. 

Feliu o la del impresionant desmai 
de la plaça Vella, que penjava majes-
tuós sobre el carrer de Caldes, o la 
substitució dels arbres del Passeig, 
dels carrers Cerdanyola i Francesc 
Layret, del carrer Clavé, per uns de 
nous que no fan ombra.
Cap a l’any 2007, aproximadament, 
es van tallar 18 plàtans de la carrete-
ra de Sentmenat, entre la plaça dels 
Enamorats i la Dona acollidora, i 12 
dels grans plàtans de la carretera de 
Sabadell, entre la benzinera i els Pe-
drissos. Algunes de les soques enca-
ra es poden veure i, per cert, no sem-
blen gaire “malaltes”. Evidentment, 
no se’n va replantar cap.  
Finalment, l’actuació de la plaça 
Mestre Gelonch, que abans era 
sempre plena de gent a l’estiu i ara 
no hi ha qui hi pari, i la plaça Major 
en la qual una poda indiscriminada 
i desmesurada va destruir alguns 
exemplars, com el magnífic casta-
nyer de Can Torras, la capçada del 
qual feia un impressionant túnel de 
benvinguda a la plaça. Alguns no 
han sobreviscut, d’altres es van ta-
llar i no s’han replantat, i el resultat 
es el mateix, una plaça pelada on a 
l’estiu no hi ha ningú.
És curiós que ara que tots som tan 
ecologistes i tan sostenibles siguem 
capaços de fer això i de renunci-
ar a la confortabilitat dels arbres 
d’ombra, uns arbres que a més de 
fer bonic son útils: A l’hivern  dei-
xen que el sol ens escalfi i a l’estiu 
ens en protegeixen. Està compro-
vat que la reducció de temperatura 
a la seva ombra pot anar entre els 4 
i els 6 graus segons les espècies (plà-
tans, til·lers, castanyers...). Ara que 
s’instal.len estufes per escalfar a l’ai-
re lliure aquesta ombra és una refri-
geració gratuïta.   
Com que ara sembla que sense lleis 
no podem viure, necessitem lleis per 
tot, i ja que estem en la revisió del 
Pla General, potser ens hi quedarà 
un raconet per posar-hi una orde-

imaginar i on l’escriptor  manifesta i 
reflecteix  les seves vivències amb cla-
redat on diu: “... l’ésser humà ha tingut 
la tendència a defugir d’aquelles coses 
que no pot veure  ni pot explicar (...). i 
perquè en el decurs de la meva vida hi 
ha hagut alguns períodes de malestar 
físic i mental esdevingut de manera cí-
clica i provocant circuits que afecten 
els pensaments les emocions els senti-
ments...”. El llibre reflecteix un exercici 
de creativitat, d’intel·ligència de capa-
citat de reflexió i d’anàlisi d’una perso-
na que malgrat que pateix un trastorn 
mental és un ésser humà que lluita, 
que s’ensorra, que sobreviu, que esti-
ma, que s’equivoca i que camina...
     Vull recordar  l’adient  frase de  la 
poetessa anglesa l’Emily Jane Bron-
të (Thorton 30-7-1818/Hawarth 19-12-
1848) que diu: 
“ Tant se val de que estiguin fetes les 
nostres ànimes, si la seva, la teva i la 
meva són totes iguals... >”. 

de persones que treballen, s’esfor-
cen i s’involucren personalment en 
el projecte de l’escola i amb les perso-
nes que any rere any passen per allà. 
Tot aquest equip de persones, amb 
la incombustible Antònia al capda-
vant, són un exemple per no defallir 
i esforçar-se davant les adversitat i 
per això es mereixen que se’ls reco-
negui aquesta tasca. Doncs bé, gràci-
es pel vostre acolliment, per l’esforç, 
per la comprensió, per la dedicació, 
per crear un ambient familiar on bé 
de gust anar a aprendre i gràcies 
per ajudar a que cadascú comenci a 
donar forma a un somni de futur.
No sé si tornaré a passar pe allà com 
alumne però segur que passaré a fer 
un cafè o com a mínim una visita com a 
amic, perquè això és el que aconseguei-
xen, fer amics. Així doncs, fins aviat.
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nança per protegir els arbres i, en 
definitiva, els ciutadans.  
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Guillem Barceló,  creatiu: 
“els contactes i el treball 
en xarxa en aquest moment 
signifiquen suport i no pas 
competència”

Marta Prat, Sala Puigverd: 
“ara estem en un espai sense 
llum i sense ventilació. amb 
el nou espai, atendrem els 
nens amb condicions”

Jordi Rovira, pare d’Alan 
Rovira: “l’alan ha de fer els 
exàmens i treballs a l’ho-
ra del pati, mentre els com-
panys juguen a futbol”

HAN DIT . . .

uan  vaig  començar  
a  aprendre  a  pintar  
i dibuixar ( tossudesa 
que vaig mantenint), 
vaig haver d’adquirir 

algunes nocions d’anatomia hu-
mana per poder afrontar amb 
certa base els temes de figura. 
Entre els estranys noms d’alguns 
elements del nostre cos em va 
costar especialment aprendre’m 
l’esternoclidomastoïdal, i sempre 
em va fer gràcia un múscul fa-
cial dit zigomátic major. Aquest 
continua provocant-me el riure 
i la veritat és que fa riure a tot-
hom, però no és precisament per 
el seu nom sinó per quina és la 
seva funció. Explicant-ho  com 
sempre a la meva manera, diré 
que aquest múscul és l’encarre-
gat de tibar de la comissura dels 
llavis i d’elevar el pòmuls, pro-
porcionant-nos així l’expressió 
del riure o del somriure. Amb el 
temps m’he assabentat també de 
la relació que té el fet de riure 
amb  l’alliberació d’endorfines  i 
que aquestes per la seva part in-
tervenen i ens procuren benestar 
emocional i, de retruc, físic. És 
com un bucle, si somrius allibe-

  Ah, si...? || JoaN MUNdeT

Tots tenim
zigomàtic

Promoció
econòmica, 

innovació i futur. 
Administració

local i empresa

Ara,
hisenda pròpia (II)

 Joan Creus*

 Grup Municipal CiU

Castellar, com a la majo-
ria de municipis del ter-
ritori, es porten a terme 
un bon nombre de ser-

veis, accions o projectes d’allò que 
s’anomenen “competències no obli-
gatòries”.
La Promoció Econòmica entra de 
ple en aquesta despesa pública que 
algú podria arribar a qualificar com 
a “prescindible”.
La finalitat, d’aquesta àrea municipal 
no és l’altre que aconseguir que els 
llocs de treballs creats superin folga-
dament els llocs de treball destruïts.
Amb la conjuntura actual, si aquest 
fos l’únic indicador vàlid per mantenir 
el servei, s’haguessin hagut d’erradi-

l concepte polí-
tic del Pacte Fis-
cal no és una no-
vetat que busqui 

una rendibilitat a curt termini o un 
benefici electoral, com assenyalen 
alguns, sinó que es tracta d’abor-
dar un problema no resolt, que ve 
de lluny, i que afecta al conjunt dels 
ciutadans catalans”. Aquestes pa-
raules, que semblen tan actuals, 
van ser pronunciades pel presi-
dent de la Generalitat de Catalu-
nya, Artur Mas,  l’any 1998.

disposem del zigomàtic, us convi-
do a exercitar-lo sense haver d’es-
perar  que torni a ser Nadal. Amb 
una mica de pràctica diària veureu 
com  també us somriureu a vosal-
tres mateixos tot potenciant allò de 
l’autoestima i, si és veritat que l’es-
tat d’ànim s’encomana, potser aca-
barem creant una xarxa social i la 
batejarem com a: zigomàtictinc. I 

dic jo, si no podem evitar accionar 
el zigomàtic quan algú al davant 
nostre s’entrebanca i rep una pa-
tacada, amb la mateixa naturalitat 
podem afegir un somriure volunta-
ri en cada  contacte, trobada o salu-
tació. La convocatòria queda oberta 
amb un sincer somriure. 

*Pintor

Al llarg dels anys el context polític i 
l’estratègia del catalanisme ha anat 
canviant. De la transició espanyo-
la a la transició nacional; del “Lli-
bertat, Amnistia, Estatut d’Autono-
mia” al “Som una nació, nosaltres 
decidim”; de l’Espanya plurinacio-
nal a l’Estat propi; del règim comú 
a la hisenda pròpia.
Catalunya va encetar un nou camí 
el 10 de juliol de 2010. Un camí que 
s’identifica amb el lema que encap-
çalava la multitudinària manifesta-
ció de la societat civil catalana “Som 
una nació, nosaltres decidim”. La 
sentència del Tribunal Constituci-
onal espanyol contra l’Estatut, va 
suposar un carreró sense sortida a 
la via seguida fins llavors, però alho-
ra la reafirmació de que Catalunya 
no renuncia a res.
A banda del context polític, tenim 
el context econòmic. Un context 
econòmic que es pot resumir en 
dos punts: 1) Greu crisi econòmica 
global que ha portat a una caiguda 
dels ingressos i la dificultat d’accés 
al crèdit i 2) La situació límit de les 
finances de la Generalitat resumida 
en tres apartats:

Q

A
“E

res endorfines, potencies el be-
nestar, somrius i tornem-hi, alli-
beres endorfines, etc.
No es tracta tampoc d’anar rient tot 
el dia pel carrer amb cara de beneit, 
la qüestió seria més la de positivar 
les circumstàncies i no deixar que 
les rutines ens facin passar per alt  
que el Sol continua donant-nos vida 
a diari. Conscients doncs que tots 

És com un bucle, si som-
rius alliberes endorfines, 
potencies el benestar, 
somrius i tornem-hi

a) Espoli fiscal acumulat i estructu-
ral. Un total de 290.000 milions d’eu-
ros des de l’any 1986 al 2009. Només 
al 2009 16.409 milions d’euros.
b) Incompliment dels acords econò-
mics del sistema de finançament, 
més despeses per deslleialtat de 
l’Estat (L’Estat decideix, Catalunya 
paga) total 11.000 milions d’euros.  
Són exemples d’aquesta deslleialtat, 
la Llei de dependència que comporta 
una despesa addicional a la Genera-
litat de 600 milions d’euros o l’infra-
finançament del fons de cohesió sa-
nitària que suposa un major cost de 
210 milions d’euros.
c) Hipoteca sobre les finances de 
la Generalitat per l’herència del 
Tripartit: deute a bancs, despesa 
diferida, compromisos sense con-
signació, etc. prop de 100.000 mi-
lions d’euros.
La conclusió que en podem treure 
de la suma del context polític, més 
l’econòmic, és que ens hi juguem la 
NACIÓ, el progrés i el benestar dels 
catalans. D’això en hem d’estar tots 
convençuts, en Joan d’Arbeca i en 
Paco de l’Hospitalet: Ara, hisenda 
pròpia. Ens afecta a tots!

car tots els serveis de Promoció Eco-
nòmica del país i part de l’estranger.
Això suposaria no poder escoltar es-
pecíficament a les empreses quan 
més ho necessiten, no donar recursos 
formatius per la millora de la ocupa-
bilitat dels convilatans i convilatanes, 
no tenir espais per a nous emprene-
dors/es... i un llarg etcètera de serveis 
de suport.
 Si bé les retallades dissenyades des de 
Madrid i aplicades autonòmicament 
(caiguda superior al 50% del pressu-
post per Polítiques Actives d’Ocupa-
ció, supressió d’Agents d’Ocupació i 
Desenvolupament Local...) entorpei-
xen molt la tasca, des dels municipis 
hem de ser capaços de seguir gene-
rant sinergies de col·laboració amb 
aquells que poden generar riquesa al 
territori en forma de llocs de treball.
Aquesta mateixa setmana hem tingut 
el goig d’acompanyar a una empre-
sa de casa nostra amb vocació inter-
nacional, MOBA-ISE, a formar part 
d’un projecte d’optimització d’inves-
tigació en R+D+I i de propostes col-
laboratives amb d’altres empreses de 
caire tecnològic, al marc del Projecte 
Orbital40.

  Miquel Ramos*

PLAÇA MAJOR

Escoltar les necessitats dels sectors 
que poden créixer és, doncs, línia pri-
oritària dels municipis.

* Tinent d’alcalde de

   Promoció Econòmica i Innovació
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EL TAULER ENTITATS

PLACES VACANTS 
ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL EL CORAL

l’escola Bressol Municipal Colo-
brers disposa de places vacants 
per al curs 2012-2013 al grup de 
nadons (infants nascuts el 2012 
i que a l’hora de matricular-se 
hagin fet 16 setmanes) i de P2 
(nens i nenes nascuts el 2010). 
Per a optar a una d’aquestes pla-
ces cal adreçar-se a la mateixa 
escola (carrer Torras, 4, telèfon 
93 714 37 15). 

+ INFO:
Tel. 937 143 715

MINIDEIXALLERIES 
FORA DE SERVEI

les cinc minideixalleries i els 
tres contenidors de piles
instal·lats a Castellar estaran 
fora de servei amb motiu
de les revetlles de Sant Joan i 
Sant Pere, amb l’objectiu
d’evitar actes vandàlics.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.comerccastellar.cat

El passat divendres 15 de juny es va 
dur a terme el primer sorteig de la 
promoció primavera-estiu de Co-
merç Castellar.
Podeu consultar la relació de guanya-
dors/es per a cadascun dels comer-
ços al web www.comerccastellar.cat

1r SORTEIG PROMOCIÓ 
PRIMAVERA-ESTIU

Comerç Castellar Colònies i Esplai XiribecUnió Esportiva Castellar

ACTIVITATS
D’ESTIU

2a LLIGA D’ESTIU 
FUTBOL 8

+ INFO:
Tel. 638 177 050
a/e: coloniesiesplai@gmail.com

+ INFO:
Tel. 937 143 292

Casal d’Estiu: del 25 de juny al 27 de 
juliol, de 9 a 14 h (de 8 a 9 h acollida) 
a l’escola Bonavista.

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 
juliol al 3 d’agost)

Inscripcions obertes dimecres i di-
vendres, de 19 a 20 h als locals de Co-
lònies i Esplai (passeig Tolrà, 18)

Obertes les inscripcions a la 2a Lliga 
d’Estiu F-8 que tindrà lloc al Camp 
Pepín Valls a partir del 25 de juny.

Partits a les 20.30 i a les 21.30 h.
Els 16 equips participants jugaran 
dos partits per setmana.

Preu inscripció: 350 euros (màxim 
18 jugadors per equip). 

El concurs infantil de Ràdio Caste-
llar Quin Kakau (QKK!), presentat 
per Joan Romeu i Eugènia Llop, va 
arribar dissabte passat al programa 
final de temporada. Els guanyadors 
de l’espai van ser Neus Gual i Isaac 
Colmenares del quart curs de l’esco-
la Mestre Pla a la categoria de petits i 

 Redacció
l’equip Els futbolers integrat per Jordi 
López i Óscar Urendar de cinquè curs 
de l’escola Sant Esteve. Gual i Colme-
nares es van imposar a l’equip de l’es-
cola El Sol i la Lluna mentre que Els 
Futbolers van vèncer els represen-
tants de l’Emili Carles-Tolrà.

Joan Anton Juárez, de la botiga 
Juárez Electrodomèstics, va repar-
tir teclats i ratolins per a l’ordinador 
entre els equips guanyadors.

 El comerciant J.Anton Juárez i els responsables del programa -Joan Romeu i Eugènia Llop- amb nens i nenes premiats. || l’aCTUal

l’aCTUal

QKK! tanca temporada

Al llarg d’aquesta temporada, 
han passat pel QKK! des del gener fins 
la setmana passada 17 equips de l’esco-
la Mestre Pla, 15 del Sant Esteve, 13 de 
FEDAC-La Immaculada, 7 de l’Emili 
Carles-Tolrà, 6 d’El Sol i la Lluna, 6 del 
col·legi El Casal  i un equip de l’escola 
Bonavista i un altre del Joan Blanquer. 
Els alumnes participants al programa 
concurs de Ràdio Castellar han passat 
tenien entre 8 i 12 anys. 

RÀDIO CASTELLAR  |  CONCURS INFANTIL

Col·laboració entre escola i institut

EDUCACIÓ  |  RÀDIO ESTEVET

El dies 24 i 31 de maig els alumnes de sisè de l’escola Sant Esteve i els 
alumnes de 1r d’ESO de l’institut Puig de la Creu van fer una coproducció 
de ràdio. Prèviament a la classe van repartir-se els programes i les fun-
cions que els tocaven per dur a terme la producció: presentadors, debat, 
reportatge, entrevista, humor, anuncis, informatiu, música, funcionament 
tècnic, fotògrafs i el bloc. Durant dues o tres setmanes, els alumnes van 
estar preparant el programa. També van assajar tot el que havien de dir, 
l’ordre en què participaven i les entrades de la sintonia que havien creat.
El dia d’enregistrar el programa, van venir a l’escola els alumnes de 1r 
d’ESO de l’Institut Puig de la Creu amb el seu professor, Albert Alfon-
so, i un altre professor i tècnic de ràdio, Esteve Chavala. Els alumnes re-
coneixen que “a l’hora de gravar tots estàvem nerviosos des dels que 
parlaven fins als què feien fotos i vídeos”. Tot i això, el resultat final 
“va ser molt divertit i entretingut. En gravar-lo, va ser com si esti-
guéssim en un estudi de veritat”. || redaCCIÓ 

Els guanyadors d’aquest veterà espai han estat del Mestre Pla i Sant Esteve 
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 Alan Rovira i el seu pare Jordi. || J.r.

“De gran vull ser pilot de Biketrial”

mb només 9 anys, 
aquest castellarenc té 
molt clar que vol dedi-
car-se al món del Bi-

ketrial tota la seva vida. Un esport 
que va començar amb 3 anys i del 
qual ja col·lecciona títols de pes 
com ara 5 Campionats d’Espanya 
i 5 més de Catalunya i on  ja s’ha 
convertit en Campió Europeu des-
prés de disputar una única prova a 
la ciutat de Scheibenberg, a Alema-
nya. Ell mateix i el seu pare Jordi 
Rovira parlen de la seva experièn-
cia al món del biketrial.

· Com va anar el Campionat?
Bé, vaig quedar primer amb només 
un peu de penalització i el segon 
va fer 11 peus així que em va anar 
molt bé. A la primera volta em van 
pressionar molt, però després ja 
em vaig desmarcar.

· Com funciona el circuit?
Es fan vuit zones i dues voltes i s’ha 
d’intentar no baixar el peu de la bici 
perquè no et penalitzin. Jordi Rovi-
ra (JR): No és un recorregut gaire 
llarg, però hi ha  obstacles que s’han 
d’anar sortejant i s’ha de posar el 
mínim possible el peu a terra.

· El seu fill tan petit ja està acos-
tumat a guanyar...
J.R.: Ha guanyat ara a Europa, 5 ve-
gades campió d’Espanya i 5 vega-
des a Catalunya. Va començar amb 
3 anys, per tant portem 6 anys en 
aquest món i ell té molta ambició i 
moltes ganes de continuar.

· Aquest esport suposa un gran 
esforç per part de la família?
J.R.: Moltes vegades ens hem de 
separar quan hi ha un campionat 
d’aquesta magnitud perquè amb el 
que aconseguim del patrocinador 
no tenim prou per viatjar tots. Però 
també és un sacrifici dia a dia perquè 
hem d’entrenar dues hores diàries.

· Si Catalunya destaca tant en 
aquest esport per què és tan di-
fícil tenir patrocinadors?
J.R.: Quan un esport és nascut aquí 
no ho valores prou i no es reconeix 
tant. Així i tot, nosaltres hem aconse-
guit que Biogarden de Castellar ens 
patrocini, de fet sense ells l’Alan no 
hauria pogut participar al Campio-

A

Dani Pedrosa queda tercer 
al Circuit de Silverstone

dani Pedrosa (Honda) ha estat ter-
cer per darrere del seu company 
Casey Stoner en la cursa de Mo-
toGP del Gran Premi de Silvers-

tone. en plena ratxa triomfant, el 
seu rival Jorge lorenzo (yamaha) 
ha encadenat al circuit britànic de 
Silverstone la seva tercera victò-
ria consecutiva, que el consolida al 
capdavant de la classificació gene-
ral del Mundial de MotoGP. 

Pol Bono guanya el II Open 
Juvenil Capital del Cava

el castellarenc Pol Bono, va supe-
rar al jugador evaristo Valencia i 
va proclamar-se guanyador de la 
competició en la categoria alevi-

na. el lliurament de premis va ser 
oficiat per l’alcalde de Sant Sadur-
ní, Josep Maria ribas, i per l’ex se-
cretari general de l’esport, Josep 
Maldonado. Bono també disputarà 
la final, del campionat de Terrassa 
a les pistes del Club egara.

  C.D. / A.G.ENTREVISTA

Alan Rovira
Campió d’Europa de Biketrial

nat d’Europa i tampoc podria fer-ho 
al Campionat del Món, perquè ens 
era impossible fer aquests viatges.

· D’on li ve aquesta afició al món 
de la bici?
J.R.: Ja de petit sabia fer filigranes 
i va veure una cursa a Sabadell, ens 
vàrem interessar i li van agafar i des 
d’aquell moment està damunt de la 
bici. Jo faig de motxilero que és qui 
acompanya al pilot quan està dins 

del circuit i li ajuda amb consells i li 
explica com va la situació.

· Amb tants viatges és difí-
cil poder compaginar escola i 
competició?
J.R.: Té molt bones notes. Avan-
ça els deures tot el que pot i 
quan hem hagut de sortir fora, a 
l’estranger, la següent setmana 
ha de fer els exàmens i treballs 
a l’hora del pati, mentre els seus 

companys juguen a futbol.

· I de gran a què vols dedicar-
te, Alan?
Vull ser pilot de biketrial.

· Quina és la propera cita?
Aquest estiu tenim el Campionat 
del Món que es fa entre Itàlia, Igua-
lada i França. I l’última prova tin-
drà lloc el 5 d’agost així que aquell 
dia sabrem els resultats.
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UE CASTELLAR  |  TORNEIG JOAN CORTIELLA

El torneig Joan Cortiella va con-
tinuar el cap de setmana passat 
amb les categories infantil, cadet 
i juvenil. Els equips locals van fir-
mar un bon torneig, ja que tots es 
van classificar per les semifinals, 
però cap d’ells va poder superar la 
primera eliminatòria. A la catego-
ria infantil, que es va jugar dissab-
te, els castellarencs van superar 
el Terrassa per 2-1 i van empatar 
a zero amb el Martinenc. Gràcies 
a aquests resultats, els locals van 
arribar a les semifinals com a se-
gons de grup, on van perdre per 
0 a 2 amb el Manresa, el primer 
de l’altre grup. Finalment, el Sant 
Andreu va ser el campió d’aques-
ta categoria després d’imposar-se 
al Manresa a la final. 

El mateix dissabte es va jugar 

Mala sort per als  
locals al Cortiella

 Un dels partits disputats el primer cap de setmana del Torneig Joan Cortiella al Pepín Valls. || JoSeP GraellS

Els equips castellarencs han caigut a les semifinals de la XV edició del 
 Torneig Joan Cortiella disputat al Pepín Valls

  Sergio Ruiz

UE CASTELLAR  |  SEGONA  CATALANA

Quico Díaz, qui fins ara ha estat 
l’entrenador de la Unió Esportiva 
abandona l’equip i deixa pas a un 
nou tècnic que liderarà a partir 
d’ara aquest projecte futbolístic. 

El nou entrenador és el vete-
rà Miguel Vidal Vázquez. Aquest 
barceloní de 44 anys ha estat 
aquests últims 5 anys al Sant Il-
defons, un equip que va aconse-
guir pujar a la categoria Prefe-
rent. A més va entrenar abans al 
Martorell, un altre equip al que 
també va ascendir a Preferent. 
D’altra banda, també ha estat al 
futbol base de l’Horta, el Corne-

La Unió Esportiva 
Castellar fitxa un 
nou entrenador

 Quico Díaz deixa la Unió Esportiva Castellar || J.G.

Miguel Vidal, que entrenava fins ara al Sant 
Ildefons, serà qui s’ocupi de dirigir la propera 
temporada al primer equip de la UE

  A.G.
llà i el Can Vidalet. 

Pel que fa als objectius que es 
proposa amb la seva arribada a la 
Unió Esportiva Castellar,  Vidal no 
renuncia a res, i assegura que vol 
“consolidar l’equip a la part alta 
de la classificació, m’agrada tre-
ballar amb el jovent i confio en 
la gent de casa”. De moment la 
pretemporada començarà el 16 
d’agost.  

Els jugadors tenen ara un nou 
alicient de cara a la temporada 2012-
2013, ja que si van salvar la categoria 
amb l’últim sprint, ara també poden 
ser capaços de col·locar-se a la part 
alta de la categoria. Almenys, això 
és el que intentarà al nou cap visible 
de la Unió Esportiva Castellar. 

també la categoria cadet. La Unió 
Esportiva va classificar-se per les 
semifinals com a primera de grup 
després de guanyar el Terrassa 
per 2 a 0 i empatar a zero amb 
l’Hospitalet. A la primera elimina-
tòria, els castellarencs van caure 
davant el Sant Andreu per 0 a 1. A 
la final, el Sant Andreu i l’Hospita-
let van empatar i el títol es va de-
cantar pels segons als penals. 

Diumenge van jugar els dos 
equips juvenils de Castellar. El Cas-
tellar ‘A’ es va imposar al Terras-
sa per 1 a 0, al Sabadell per 1 a 0 i 
al Sant Andreu per 3 a 0 i va pas-
sar com a primer de grup. D’altra 
banda, el Castellar ‘B’ també va 
acabar líder del seu grup després 
d’empatar a zero amb l’Hospitalet 
i guanyar per 1 a 0 al Sant Gabriel. 
Així i tot, tots dos van caure també 
a les semifinals. El Castellar ‘B’ da-
vant el Terrassa per 1 a 0 i el Cas-

tellar ‘A’ als penals davant el Sant 
Gabriel. El títol va ser finalment pel 
Sant Gabriel, que va vèncer el Ter-
rassa per 1 a 0 a la final. 

calm debuta amb el juvenil || 
D’altra banda, l’entrenador cas-
tellarenc Xavi Calm ha viscut 
diumenge el seu primer partit al 
capdavant del juvenil del Centre 
d’Esports Sabadell. Calm ha tor-
nat a la vila per disputar la sego-
na jornada del Joan Cortiella amb 
el seu nou equip després de tan-
car el seu fitxatge per la banqueta 
arlequinada fa poques setmanes. 
Anteriorment ha estat sis anys al 
Jabac Terrassa i també havia diri-
git durant cinc temporades diver-
sos equips de la UE Castellar. Ara, 
amb el Sabadell, militarà a Prefe-
rent juvenil tot i que el club enca-
ra espera poder pujar a Nacional 
com a millor segon. 
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CONSELL D’INFANTS  |  JORNADES ESPORTIVES

Un total de 233 infants de 5è i 6è de primària de les escoles La Imma-
culada, Emili Carles-Tolrà i Sant Esteve han participat, aquesta setma-
na, d’unes jornades esportives que han servit per cloure les propostes 
treballades pel Consell d’Infants aquest curs 2011-2012. Les jornades 
s’han celebrat a les pistes d’atletisme dijous 14 i divendres 15 de juny, 
respectivament, amb 130 infants de 5è de primària i 103 de 6è. Els nois 
i noies s’han distribuït en equips mixtos, integrats per alumnes de totes 
les escoles participants. D’aquesta manera han realitzat un total de set 
proves no competitives de 20 minuts de durada cadascuna: estirada de 
corda, relleu de cambrers, joc de punteria, cursa d’obstacles, relleu de 
salts, joc de bàsquet i futbolí humà. || foTo: J.G.

Colofó esportiu pel Consell d’Infants

TRAVESSIA  |  XTREM 25 CABRERA ULTRAOPENWATER

Fa uns dies es va disputar en aigües del Parc Nacional de Cabrera, la sego-
na edició de la Travessia Internacional Cabrera-Mallorca, la XTRM 25 Ca-
brera UltraOpenWater, en la qual l’objectiu era unir nedant les Illes de Ca-
brera i Mallorca. La participació castellarenca  va estar representada pel 
nedador d’aigües obertes de Sant Feliu del Racó Victor Galve. Des de l’ini-
ci de la travessia, el grup va quedar dividit en dos. Galve va formar part del 
grup ràpid que posteriorment es disputaria la victòria de la prova. Va ser en 
els últims 2 quilòmetres, quan va ser superat pel nedador balear Juan José 
Serra, que finalment seria el guanyador de la prova.  Finalment, Galve va 
arribar a meta segon, amb un temps de 7 hores i 33 minuts, sent la tercera 
millor marca de la història a realitzar el creuament. || foTo: l’aCTUal

Tercera millor marca de la història

CARRERA SOCIAL D’AUTOCROSS  |  SEGONA EDICIÓ

Diumenge es va realitzar al circuit “Els Saulons” la segona carrera soci-
al d’autocross que va comptar amb 17 pilots d’arreu de Catalunya, 5 dels 
quals eren castellarencs. En la categoria de Car Cross només hi va haver 
tres participants un dels quals va ser Jordi Pujol, pilot de Castellar que 
va abandonar per problemes mecànics i no va poder acabar la carrera. 
En la Divisió IIA corria Lluís Romeu que  va acabar en primera posició. 
Pel que fa a la Categoria II hi participaven dos pilots castellarencs, Jordi 
Sans i Miquel Girbau. Girbau, no va poder finalitzar la carrera per proble-
mes mecànics però Sans va assolir la segona posició. || foTo: J.G.

Cinc castellarencs a l’autocross

TENNIS TAULA  |  MEMORIAL

El proper dissabte 30 de juny tin-
drà lloc el Tercer Torneig Memo-
rial Carles Simón Ventura al recin-
te firal de l’Espai Tolrà. Es tracta 
d’un campionat organitzat per l’en-
titat Tennis Taula Castellar del Va-
llès i la inscripció té un preu de 8 
euros. Dijous 28 serà l’últim dia 
per poder apuntar-s’hi al campio-
nat que té dues categories indivi-
duals: juvenil i sènior.  Des de l’enti-
tat asseguren que “aquest torneig 
representa per als castellarencs i 
amants del tennis taula una cita 
d’obligada assistència i participa-
ció, sobretot per la gran herència 
d’amor al tennis taula i de compa-
nyonia que sempre ha represen-
tat el nostre amic Carles”.

L’ entitat fomenta, des del 
2009, l’esport i en especial el ten-
nis taula on té clarament tres 
àrees diferenciades: la primera 
és la de pràctiques lliures, la se-
gona és la part monitoritzada per 
un professional de l’esport i la ter-
cera àrea és aquella dirigida als 
infants on poden aprendre a jugar 
i a desenvolupar-se socialment a 
l’escola de tennis taula.

Tercer Torneig 
Memorial Carles 
Simón Ventura

 Carles Simón || l’aCTUal
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‘La canción del olvido’, 
projecció de sarsuela al casal

el Casal Catalunya projectarà, el 
proper dimarts 26 a les 17 hores 
la sarsuela ‘la canción del olvido’, 
És una comèdia lírica en un acte, 

dividida en quatre quadres. el text 
original és de federico romero i 
Guillermo fernández i la música 
és de José Serrano. Va ser estre-
nada per primer cop el 17 de no-
vembre de 1916 al Teatre líric de 
València.

Projecció al CEC, aquest 
divendres a les 21 hores

divendres es presenta el dVd di-
rigit per Joan Vives i elaborat per 
antoni Mora, ‘Santa Maria del Puig 
de la Creu’.  l’acte tindrà lloc al 

local social del Centre excursionis-
ta de Castellar a les 21 h i s’emmar-
ca en el que l’entitat ha anomenat 
‘divendres actius’. Juntament amb 
la projecció, també es farà una pe-
tita explicació i col·loqui al voltant 
del dvd elaborat.

Els alumnes de l’Escola Municipal 
de Música Torre Balada van cele-
brar dilluns dia 18 de juny el concert 
de fi de curs de l’escola a l’interior 
d’un Auditori Miquel Pont ple a ves-
sar de públic que va gaudir de gaire-
bé dues hores d’actuacions.

“La màquina del temps” era 
el títol d’una proposta musical 
que va incloure un repertori for-
mat per una combinació de peces 
de música clàssica interpretades 
des d’una perspectiva moderna i 
músiques més actuals versionades 
a l’estil de fa uns segles.

En aquest sentit, es va poder 
gaudir de temes populars i infan-
tils, obres clàssiques de Corelli, 
Bach, Mozart o Satie i cançons 
pop rock de The Beatles, Queen o 
Bruno Mars, entre d’altres. 

Alguns dels títols que es van in-
terpretar per part dels alumnes de 
l’escola van ser: Ballet del Rotlletó, 
Dalt del cotxe, La cançó de la felicitat, 
L’estel, Les bananes, Companyia de la 
fantasia, Cercle Circasià, Lazy Song. 
Minuet, Lady Madonna, The Cello 
song, Gymnopedie, Concerto Grosso 
(moviment 1), Ave verum, Angry Birds, 
Mario Bross i Bohemian Rapsody.

La pràctica totalitat d’alum-
nes de tots els grups de l’esco-
la municipal van passar per l’es-

  Redacció

 Moment del concert de fi de curs dels alumnes de l’escola municipal Torre Balada, dilluns 18 de juny. || JoSeP GraellS

Portes obertes a Torre Balada
cenari de l’Auditori per tocar en 
algun dels 17 temes inclosos en el 
programa.

Així, en total, hi van actuar 
els grups d’alumnes de sensibilit-
zació (de 4 i 5 anys), iniciació (de 6 
a 7 anys), nivell elemental (de 8 a 
12 anys) i de llenguatge musical (a 
partir de 13 anys).

Al concert també hi van par-
ticipar els diferents combos i els 
grups instrumentals (de percus-
sió Orff, de corda i de guitarres), 
a més de l’orquestra Torre Bala-
da, que va ser l’encarregada de 
posar el punt i final al concert de 
dilluns passat. 

jornada de portes obertes || El 
centre Torre Balada, que manté 
obertes les inscripcions per al curs 
2012-2013, celebrarà dilluns vinent, 
dia 25 de juny, una segona jornada 
de portes obertes en què la ciuta-
dania podrà conèixer de prop les 
instal·lacions i l’oferta formativa de 
cara al curs vinent.

L’Escola Municipal de Músi-
ca Torre Balada obrirà dilluns que 
ve les seves portes a les 17 hores, i 
fins a les 20 hores, per a totes aque-
lles persones interessades a cursar 
algun estudi musical. Durant tota 
la tarda també es podran visitar les 
aules de l’escola i gaudiran, alho-
ra, de diferents activitats que s’han 
programat per a la jornada.

Durant les tres hores de por-
tes obertes s’ha previst la rea-
lització d’activitats continuades 
com ara la projecció d’algunes pel-
lícules amb banda sonora en direc-
te al piano o la interpretació de di-
verses obres musicals, també en 
directe. Tot això, en cadascuna de 
les aules de l’escola.

Dilluns es va fer el 
concert de fi de curs 
i dilluns que ve hi 
haurà portes obertes

novetats || Per al curs vinent, el 
centre, a més de facilitar forma-
ció musical en els seus diversos 
plans d’estudis que tenen estruc-
tures diferenciades però que per-
meten la continuïtat de la forma-
ció musical de l’alumne des dels 4 
anys, ha previst  també un progra-
ma de mòduls a la carta per a totes 
les edats.

Així, s’oferirà a les persones 
que ja toquin algun instrument la 
possibilitat de formar part de les 
orquestres combos (de rock, de 

des, vent i percussió.
Per a conèixer la totalitat de 

l’oferta formativa del curs vinent, 
els interessats poden assistir a la 
jornada de portes obertes prevista 
per al proper dilluns o bé consul-
tar la pàgina web municipal www.
castellarvalles.cat. Les sol·licituds 
d’inscripció als diversos cursos 
que s’oferten per al 2012-2013 es 
poden formalitzar a la mateixa es-
cola, situada al carrer de Caldes, 
número 56, de dilluns a divendres, 
de 15 a 21 hores. 

latin i  jazz) i dels grups corals que 
hi ha al centre (de música de cam-
bra, de guitarres o de vent), sense 
necessitat d’haver d’estar matricu-
lat a cap assignatura en concret.

En aquesta mateixa línia s’in-
clou una de les novetats més des-
tacades del nou curs, que és la 
creació d’un cor de gospel obert 
a persones de més de 18 anys. 
Com a novetat, adreçada als més 
petits, destaca la introducció de 
nous grups on els nens i nenes de 
6 i 7 anys podran jugar amb cor-
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El pintor castellarenc Miquel 
Ramos continua molt actiu, artís-
ticament parlant, i estrena d’aquí 
a ben poc una nova exposició. 

Després d’acomiadar l’expo-
sició de les aquarel·les que s’han 
pogut veure fins a finals de maig 
a París, a partir de l’1 de juliol 
aquestes mateixes obres estaran 
exposades a la galeria de la ma-
teixa cadena anomenada Carré 

Nova exposició de 
Ramos a Bordeaux

  Marina Antúnez

  El pintor castellarenc Miquel Ramos elabora els últims preparatius per a l’exposició a França. || CedIda

d’Artistes, però en aquest cas, 
marxa de París a Bordeaux. 

El conjunt de l’obra exposa-
da és de petit format, amb temà-
tica centrada en París i Bordeaux, 
i completada amb les aquarel·les 
dels seus estimats paisatges, Me-
norca i Eivissa. 

El pintor castellarenc Mi-
quel Ramos fa servir, bàsicament, 
la tècnica d’aquarel·la. Fins ara, ha 
rebut diversos guardons: primer 
premi Ciutat de Sabadell, primer 
premi a Sentmentat i a Santa Per-
pètua, entre d’altres. 

Ramos entén la pintura com 
una suma de dibuix i de color. No 
es refugia en l’ús d’extenses zones 
dominades pel color, sinó que s’en-
fronta a la dificultat dels matisos, 
de la descripció exacta del detall. 
El dibuix li permet aconseguir 

L’Arc de Sant Martí 
clou el curs 2011-12

Dijous de la setmana passada es 
va posar el punt i final al curs al 
programa Arc de Sant Martí. 
Per aquest motiu, els assistents 
als diversos tallers del programa, 
“que han estat entre 40 i 45  en-
guany”, apunta Joan Elvira, res-
ponsable de Salut del consistori, 
van acomiadar el curs amb diver-
ses activitats.

D’una banda, els del grup de 
teatre havien preparat una obra de 
teatre que es va poder veure a la 
Sala de Petit Format de l’Ateneu i 
que portava per nom Los ángeles de 

Jonathan. “Es tractava d’una pro-
posta teatral al voltant de dife-
rents temes relacionats amb l’es-
tiu, i va comptar amb l’assistència 
de 100 persones”, afegeix Evira.

També es va poder veure una 
exposició amb les obres i manuali-
tats que els alumnes de l’Arc de Sant 
Martí han elaborat durant el curs., a 
més dels productes de l’hort que cul-
tiven durant l’any. El programa Arc 
de Sant Martí ja fa 13 anys que rea-
litza amb l’objectiu d’oferir activitats 
a les persones amb alguna discapaci-
tat psíquica. “S’ofereixen tallers de 
relaxació, manualitats, relació so-
cial, etc, en funció de la problemà-
tica de cadascú”, diu Elvira. 

  M.A.

aquest objectiu. Els blancs, en els 
seus quadres, també són un ele-
ment important, que combina amb 
diferents colors, plasmant els car-
rerons de poblets i les cases. 

L’aquarel·la no permet rec-
tificacions i Ramos demostra una 
pinzellada ferma, integrant els 
espais de color i la precisió en 
les seves obres. 

L’artista capta perfectament 
la llum i la converteix en tema, des-
criu amb el pinzell els carrers de 
Peñíscola, escenes de la vida dels 
pescadors, racons de les poblacions 
perdudes, i dóna una lluminositat 
gairebé màgica als seus quadres. 
Maó, la bella ciutat de Menorca, li 
serveix al pintor d’excusa recur-
rent a la temàtica de les seves pin-
tures, i una referència dels racons 
més bonics de l’illa.   Una exposició i una representació teatral posen el punt i final al curs. || J.G.

L’obra del pintor local 
s’ha pogut visitar a 
París i, a partir del 
juliol, a Bordeaux
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La darrera sessió d’aquesta temporada de l’Hora Golfa del Conte va om-
plir el local de la Penya Solera Barcelonista. La sessió va girar al voltant 
de  L’amor no entén de gèneres i va anar a càrrec dels narradors i narrado-
res Héctor Hernández, Cesc Permanyer, Elisenda Alamany, Violeta Pa-
lazón i Mònica Mimó, dirigits per Montse Gatell. || M. a.

Maria Hernández va ser l’encarregada de la darrera sessió de l’Hora 
del Conte Infantil de la temporada. La rondallaire va explicar La guer-
ra dels peixos, Cua de peix, El pirata espardenya i La sirena i les pomes. 
Els més petits es van traslladar durant una estona al mar i a la platja, 
un tema que convida ara al mes de juny.  || M. a.

JoSeP GraellS

La Penya Solera s’omple amb l’Hora Golfa

Contes del mar i la platja, a l’Hora Infantil

LOCAL DE LA PENYA SOLERA  |  HORA GOLFA DEL CONTE

BIBLIOTECA MUNICIPAL  |  HORA DEL CONTE INFANTILEl grup Moments va presentar divendres 15 de juny el seu últim disc 7 colors al pati de la biblioteca. No és la pri-
mera vegada que la formació vallesana presenta el seu treball, però aquesta vegada hi va haver alguna modifi-
cació. Van intervenir-hi alguns dels membres del grup: Sergi Camps al piano, Francesc Sesat a la guitarra acús-
tica, Ferran Llobet al cajón i Míriam Aguado a la veu. Els assistents van poder gaudir d’un concert pop - rock 
amb pinzellades de folk i country. El proper concert serà el dia 28 de juny a l’Auditori. || foTo: JoSeP GraellS

Moments presenta ‘7 colors’ en viu a la biblioteca

BIBLIOTECA MUNICIPAL  |  PRESENTACIÓ DEL DISC DE MOMENTS

JoSeP GraellS

JoSeP GraellS

Última tertúlia poètica de la temporada

Dilluns tindrà lloc una nova tertúlia 
poètica. En aquesta ocasió, la ses-
sió girarà al voltant de l’obra de Ra-
bindranath Tagore, El jardiner. El 
moderador serà, com ja és habitu-
al, Òscar Rocabert. 

Rabindranath Tagore (Cal-

  M.A.
cuta, 1861 - íd. 1941) va ser escrip-
tor, poeta, compositor i filòsof indi, 
guardonat amb el Premi Nobel de 
Literatura l’any 1913. Tagore va es-
criure poemes des dels vuit anys i 
amb setze va publicar la seva prime-
ra obra poètica substancial sota el 
pseudònim de “Lleó Sol”. Tagore de-
nunciava el Raj Britànic i apostava 
per la independència de l’Índia.   Rabindranath Tagore. || CedIda

TERTÚLIA  |  TAGORE
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‘Què pintem?
Roba amb ulls de dona’
fins al 29 de juny
espai Sales d’el Mirador

Miquel Torner de Semir
fins al 23 de juny
Sala Santi art (Camí Xic, 9)

Olis de
Josep Sales i Joan Urbano
Tot el mes · Casal Catalunya

Pintura “Sampras”
de antonio García Corral
fins al 29 de juny · de dilluns a 
divendres, de 10 a 13.30 h i de 
16 a 20 h
Sala Polivalent d’el Mirador 

Recull bibliogràfic de
temàtica gai-lèsbica
fins al 30 de juny
Biblioteca Municipal

EXPOSICIONS

Camina i fes salut*
Porta ambulatori · 9.30 h
org.: Àrea Bàsica de Salut

dC 27

Jornada de portes
obertes a l’escola 
Municipal de Música 
Torre Balada · 17 h
c. Caldes, 56
org.: e. M. deMúsica Torre Balada

Tertúlia poètica*
en to poètic: el jardiner, 
de rabindranath Tagore
Pati de les Tres Moreres · 21 hdl 25

Cinema
la canción del olvido
Casal Catalunya · 17 h
org.: associació de Jubilats i Pensionistes

dT 26
Concert de Moments*
Plaça Mercat · 19.30 h

Presentació llibre
Candidatures alternatives
i populars. Construint 
democràcia
c. Centre, 8 · 19.30 h
org.: Cal Gorina

Xerrada
el fitness i el multiesport,
a càrrec de Juan 
Carlos Gómez
Penya Solera · 20.30 h
org.: Penya Solera Barcelonista

dJ 28

Xerrada
Prevenció i recuperació
de lesions a càrrec 
de fede Zamora
Penya Solera · 20.30 h
org.: Penya Solera Barcelonista

Festa tropical de 
l’Espai Jove*
Sala Blava · de 22 a 01 h

Festa Major Can Carner
(veure especial pàgina 7)
org.: associació de Veïns de Can Carner

Divendres actius
Presentació del dVd 
“Santa Maria del Puig 
de la Creu” i col·loqui
local del CeC · 21 h
org.: CeC

dV 22
Recepció Flama Canigó
Plaça del Mercat · 18.30 h
org.: Comissió per la flama de la llengua

Festa Major Can Carner
(veure especial pàgina 7)
org.: associació de Veïns de Can Carner

Ball de revetlla
amb el grup amalgama
Sala Blava · 22.30 h
org.: Pas de BalldS 23

Festa Major Can Carner
(veure especial pàgina 7)
org.: associació de Veïns de Can Carner

Ball
a càrrec de rico, rico
Sala Blava · 18 h
org.: amics del Ball de Saló

dG 24

* actes organitzats per l’ajuntament.

Escola taller de talla i
escultura en fusta
dibuix amb totes les tècni-
ques (llapis, carbó, carbonet 
i tinta) · Col·lorejat a llapis, 
aquarel·la i gouache
Inscr.: 937 147 568 (rafel)

Activitats artístiques per 
a nens i nenes
del 25 de juny al 27 de juliol
Inscripcions: 
artcàdia 937 142 716

Tercer Stage de
Teatre Musical
del 25 de juny al 13 de juliol
espaiart 
Informació: 937 474 560

CURSOS

Mercat d’Intercanvi:
“Si intercanvies el que ja no 
utilitzes, tothom estalvia”
divendres 29, de 16 a 20 h
Pl. Catalunya - c. Prat de la riba
Inscripcions a la regidoria de 
Medi ambient (Palau Tolrà), 
tel. 937 144 040.
a/e. territori@castellarvalles.cat

Sessió informativa cursos 
Parla.cat
dimecres 4 de juliol, 19 h
Inscripció prèvia al telèfon 
937 143 043 (Servei de Català), 
de dilluns a dijous de 10 a 13 h

ALTRES

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

dV 29 Divendres apocalíptics* · Sala Actes Mirador · 20 h · org.: entitatZ acció Cultural

Correfoc · Sortides Era d’en Petasques i c. Sant Miquel · 21 h · org.: eTC

Comerç Castellar ofertes · Comerços associats · dia i nit · org.: Comerç Castellar

Festa Country · Plaça Catalunya · 22 · org.: Comerç Castellar

dS 30
Presentació llibres · amb Miquel desclot · c. Centre, 8 · 11.30  h · org.: Cal Gorina

Assemblea participants Banc del Temps · c. Centre, 8 · 12 h · org.: Cal Gorina

Festival fi de curs · auditori Casal Catalunya · 17 h · org.: assoc. Jubilats i Pensionistes

Concert ballable* · orquestra Castellar · Plaça el Mirador · 21.30  h

Concert acústic · dani Sagrera · ermita Puig de la Creu · 22  h · org.: dani Sagrera

Festa Country · Sala Blava · 22.30 h · org.: amics del Ball de Saló

Ball · amb de Gala · Sala Blava · 18 h · org.:  amics del Ball de SalódG 01

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

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

937 143 775

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

22
23
24
25
26
27
28
29
30
01

Casanovas
ros
ros
Permanyer
Germà
Vilà
europa
yangüela
Casanovas
Casanovas

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
José Campos Salamero 88 13/06/2012
Antonio Hernández Cuevas 81 14/06/2012
Josefa Blancafort Baigual 88 17/06/2012

DEFUNCIONS

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

Salsa i Roda Cubana
dies 27 de juny i 4, 11, 18 i 25 
de juliol, a les 21 h
Plaça Catalunya

Classes de dibuix i pintura
Petits (a partir de 5 anys)
i adults. dimecres, dijous i 
dissabtes  ·  aguilart
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INTEGRA
 Crta. Sentmenat, 68-72

937 472 897

PLAT DE LA SETMANA

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

LLIBRERIA VALLÈS
C/ Cerdanyola, 3

937 145 068

Pa, crosta i molla és un conjunt de 
vivències de la Guerra Civil a la 
comarca de Les Garrigues, però 
amb una mirada femenina, des de 
la quotidianitat de la rereguarda 
dins l’àmbit domèstic. Assumpta 
Montellà recull el testimoni de 
tretze dones de Les Garrigues des 
d’una perspectiva diferent, sense 
l’èpica de la batalla, malgrat estar 
en primera fila quan cauen les 
bombes. Les seves històries són 
menudes, anònimes, senzilles… 
però sumades totes, fan la 
història d’una generació de dones 
injustament oblidades. Elles 
han patit un doble silenci, per la 
repressió i pel fet de ser dones. 
Aquest llibre vol refer l’oblit, tot 
i que per a moltes dones ja sigui 
massa tard.

Què
llegir?

assumpta Montellà
ed. Pagès editors

Preu: 15 €

Pa, crosta i molla

Cuscús natural amb salsa 
d’ametlles torrades

Posem el cuscús en un bol i el cobrim de 
brou de verdures bullint. Ho tapem i ho 
deixem reposar uns dos minuts. Després, 
afegim un rajolí d’oli d’oliva verge i ho 
remanem fins que els cuscús quedi 
desenganxat. Per fer la salsa, posem la 
resta d’ingredients en un recipient i els 
triturem amb una batedora. Barregem la 
salsa amb el cuscús i ho servim.

Ingredients: 

c. de cuscús natural ecològic Biogra
l. de brou de verdures ecol amandin
gra d’all
pessic de pebre vermell
c. de vinagre de poma eco Cal Valls
tomàquet madur petit
g. d’ametlles torrades
c. de sal d’herbes Herbamare
ml. d’oli d’oliva arbequina verge eco 
Biogoret

6
1/2

1
1
1
1

100
1

150

Mirador del Balcó de Sant Llorenç
autor: Xavier Cano

Tots som iguals davant la llei?
autor: Núria Mora

Castellar mòbil

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

Aquesta imatge correspon als 
tradicionals focs de Sant Joan 
que antigament eren grans di-
vertiments per als més joves 
de la vila. Va ser captada a 
l’aleshores conegut com car-
rer de les Merdes, el que ara 
és l’actual camí Xic. El nen de 
la fotografia enfilat als tras-
tos vells que s’havien de cre-
mar és l’estimat castellarenc 
Jordi Garròs. La fotografia va 
ser presa l’any 1972.

Focs de Sant 
Joan, 1972

Memòries
133
foNS: JordI GarròS 

aUTor: deSCoNeGUT
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· Quan li va entrar el cuquet 
d’aprendre a cuinar?
Des de molt petit. Recordo quan la 
mare marxava a comprar, em posa-
va a la cuina a fer desastres. Als 17 
vaig tenir l’oportunitat de treballar 
en una masia molt pròxima a aquí. 
Cap als 21 anys, vaig anar a viure 
a Barcelona i vaig començar a tre-
ballar al grup Travi. Arran d’aquí, 
vaig començar a treballar al grup 
FishShop, que té diversos restau-
rants a Catalunya. Amb Marc Gas-
cons, cap de cuina d’Els Tinars de 
Llagostera, vam portar la direcció 
de la part gastronòmica del grup. I 
ara fa tres mesos que estic a Miami 
Beach.

· Com es va produir el canvi? 
La realitat és que portava massa 

Aquest castellarenc de 30 anys fa tres mesos que 
treballa com a xef al grup de restaurants Pubbelly de 
Miami Beach, als EUA. Abans, però, s’ha format com a 
cuiner a Catalunya amb els millors restauradors

Deme Lomas

temps a Barcelona, estava una 
mica estancat perquè havia arri-
bat dalt de tot de la meva carrera 
i necessitava fer un canvi. La veri-
tat és que vaig marxar de vacan-
ces, vaig anar a sopar a un restau-
rant i com que em va agradar tant 
vaig parlar amb el propietari que 
em va acabar fitxant. 

· Per què va marxar a Miami te-
nint en compte que a Catalunya 
es concentra la millor cuina del 
moment?
La meva intenció a l’hora de mar-
xar als Estats Units era triar 
entre dues opcions: Nova York 
o Miami.  Nova York és una ciu-
tat que m’agrada molt per visitar 
però no m’agrada gaire per treba-
llar-hi perquè hi ha molta compe-
tició i és com una cursa contínua. 
A Miami estic tranquil, estic por-
tant un restaurant que m’agrada 

molt, tinc platja i un nivell de vida 
que m’agrada.

· Quin tipus de cuina està fent? 
El grup de restauració Pubbelly té 
quatre establiments: un de cuina 
japonesa, un altre de cuina ame-
ricana, un tercer que és italià i un 
quart de cuina catalana, l’únic de 
la ciutat. De fet, pots menjar au-
tèntica cuina catalana, però amb 
alguns productes d’allà i un altre 
emplatatge. A mi em van agafar 
perquè sóc català, sóc cuiner, tinc 
experiència i els va bé molt bé que 
algú amb idea estigui allà.

· És difícil trobar els ingredients 
per fer cuina catalana? 
És molt complicat. Ens passa so-
bretot amb el marisc. Fem unes 
mandonguilles amb sípia, que ens 
ve de Tailàndia. És impossible com-
prar sípia que sigui de Catalunya, 

evidentment. Aleshores, les sípies 
tenen un altre sabor i s’han de tre-
ballar d’una altra manera, cosa que 
ja em va bé perquè aprenc tècni-
ques que aquí no s’utilitzen.

· Com és Miami Beach? 
És una zona sobretot turística. 
Visc a la part del sud. Hi ha molts 
restaurants, encara que no n’hi ha 
cap que sigui a la Guia Michelin. La 
gastronomia estava una mica en-
darrerida a la zona, però ara està 
ressorgint amb restaurants de 
cuina japonesa i d’alta gamma.

· També és una ciutat amb gran 
concentració de famosos... 
Hi viu gent com Nacho Cano, Ana 
Obregón, Concha Buika, Ricky 
Martin, Jennifer López...

· S’arriba a establir una certa 
relació amb algun d’ells? 

Quan era al restaurant a Barcelo-
na, connectava amb els famosos i 
sortia a saludar-los. Allà, això és 
més fred i estic darrere els fogons. 
De la relació amb els clients, se 
n’encarreguen els mànagers.

· Es planteja estar molt temps 
als Estats Units? 
De moment sí.  Però la feina de cui-
ner és una feina de canvis. No dei-
xes mai d’aprendre però quan ets 
molt de temps a un restaurant, ar-
riba un punt que necessites can-
viar.

· Què li comenten els seus col-
legues d’aquí de com està el 
sector?
He parlat amb diferents cuiners i 
em diuen que la situació és difícil. 
S’han perdut molts clients de clas-
se mitjana que abans anaven a res-
taurants un o dos cops l’any. 

A Miami estic tranquil, 
porto un restaurant i 
tinc bon nivell de vida

“

”
Xef del grup de restauració Pubbelly a Miami Beach

  Jordi Rius 

11 respostes
Un tret principal del seu caràcter?
Sóc molt nerviós
Un defecte que no pot dominar?
Visc millor a la nit que al dia
Quin personatge admira?
david Chang
Quin animal seria?
Una àliga
La seva paraula preferida?
ressonància
Quin plat li agrada més?
Hi ha dies per tot
Músic preferit?
al Jarreau
Un color? 
Blau
Un llibre?
‘Confesiones de un chef’, d’anthony 
Bourdain
Una pel·lícula?
el musical ‘across the universe’ de 
Julie Taymor
Per a qui li agradaria cuinar?
Per tot aquell qui gaudeixi menjant
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