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ACTUALITAT P3La Comissió per la Inclusió Social recull aliments per a famílies necessitades

‘La Vallesana’ abaixa els preus
ACTUALITAT P4Sarbus posa a la venda una targeta de 10 viatges amb una rebaixa del 20% respecte a la targeta T-10 d’una zona

ACTUALITAT P7
Degustació multitudinària

Més d’un miler de persones van passar per la Mostra Gastronòmica, 
que va oferir unes 4.000 degustacions. || J. grAELLS
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 Representants de les entitats que formen part de la Comissió d’Inclusió Social del Consell Sociosanitari amb Massagué|| J.g

 Cristina Domene

Aquesta setmana s’ha donat a co-
nèixer la campanya “Solidaris amb 
Castellar”, que comença demà dis-
sabte i que pretén recollir aliments 
i productes per repartir entre les 
famílies més necessitades del mu-
nicipi. La idea va sorgir quan la Co-
missió per a la Inclusió Social del 
Consell Sociosanitari de Castellar 
del Vallès va fer una pluja d’idees 
amb diferents propostes. “Vam 
veure que la més important avui 
dia era treballar la campanya 
dels aliments. A Castellar l’enti-
tat Via Solidària–Càritas ja fa re-
partiment d’aliments a les famí-
lies més necessitades de la vila, 
però els aliments que ells poden 
donar no cobreixen totes les 
parts nutricionals per a una bona 
alimentació. Per això vam pen-
sar que l’ideal seria complemen-
tar aquests lots i que aquestes 
famílies, com a mínim al Nadal, 
puguin passar uns millors dies”, 
va explicar Gloria Massagué, tinent 
d’Alcalde de l’Àrea de Serveis a les 
Persones. 

Durant dues setmanes, diver-
sos equipaments municipals i en-
titats de la vila recolliran especí-
ficament fruita en llauna, llaunes 

Compromís 
de poble

El dia 2 de desembre els Amics 
del Country, organitza una 
exhibició amb l’objectiu de 
recollir joguines, i l’entitat 
Aires Rocieros Castellarencs, 
el dia 15 de desembre farà la 4a 
Trobada Benèfica de recollida 
d’aliments i productes d’higiene. 
Via Solidària, continuarà fent la 
tradicional campanya nadalenca 
de recollida d’aliments. A més, 
aquest diumenge 28, té lloc 
a les 19h. a l’església de Sant 
Esteve un concert solidari de 
gospel amb un preu simbòlic 
per els adults de 3 euros que es 
destinaran a comprar aliments. 
També estan realitzant accions 
amb el grup la Pastoral de la 
Immaculada perquè “els nens 
prenguin consciència que la 
solidaritat no és el que els sobra 
sinó compartir d’allò que és 
seu”, va assegurar Villarino. 

de sardines, de tonyina, galetes, xo-
colata, llonganisses o fuets curats 
en peces senceres, oli, llet, sobres 
de sopa en pols i de puré de pata-
ta, pa torrat, gel de bany i pasta de 
dents. Per recollir aquests aliments 
i productes d’higiene s’instal·laran, 
fins el 10 novembre, unes caixes a 
El Mirador, el Palau Tolrà, la Bibli-
oteca, la Ludoteca, el Punt d’Infor-
mació a persones amb discapacitat, 
els casals de gent gran, Cal Botafoc, 
l’Escola de Música, l’Espai Tolrà, 
Ràdio Castellar, el Centre d’Aten-
ció Primària, Suport Castellar, Via 
Solidària - Càritas, el Club Tennis 
Castellar, l’escola Joan Blanquer, 
l’Escola Bressol Municipal Colo-
brers, la llar d’infants El Niu, Cal 
Gorina i la seu del PSC de Castellar. 
“A més, totes les entitats que esti-
guin interessades a adherir-se a 
la campanya poden fer-ho, envi-
at un correu electrònic a l’adre-
ça participacio@castellarvalles.
cat. La condició és tenir seu fí-
sica. Nosaltres els portarem les 
caixes per a la recol·lecció”, va 
explicar Massagué.

Els dos darrers dies de la 
campanya, 9 i 10 de novembre, els 
membres de la Borsa de Volunta-
ris de la vila s’instal·laran a les por-
tes dels supermercats del munici-
pi per tal d’informar-ne amb detall 
a la ciutadania i de fer recollida de 
productes in situ. “Durant el no-
vembre es posarà en marxa la se-
gona part de la campanya, on els 
voluntaris faran els lots. A par-

Demà comença 
la campanya de 
Nadal ‘Solidaris 
amb Castellar’

Impulsada per la 
Comissió per a la 
Inclusió Social pretén 
recollir aliments

tir d’aquí, en col·laboració direc-
ta amb Via Solidària es miraran 
les famílies i es farà el reparti-
ment. Calculem que arribarà a 
160 famílies de Castellar”.

Via Solidària - Càritas, Cas-
tellar x Colòmbia i Suport Caste-
llar, tres entitats que des del pri-
mer moment van voler formar part 
d’aquesta Comissió, van ser pre-
sents a la presentació de la cam-
panya. Castellar x Colòmbia va 
animar a promoure la participa-
ció de totes les persones “per-
què es necessiten moltes mans. 
Que cadascú aporti el que pugui, 
perquè un gra de sorra omple un 
gran espai”. Des de Via Solidària 
– Càritas, Ramon Villarino, va de-
manar la implicació també de les 
administracions: “Creiem que 
l’Estat,  la Generalitat, Diputa-
ció o Ajuntaments... tots s’hi han 
d’implicar. No s’hi val fer retalla-
des a aquest nivell quan per altra 
banda veiem que s’està destinant 
un munt de diners a altres coses. 
El fet que nosaltres ajudem, el fet 
d’agafar aquest compromís, que 
sabem que hem d’assumir com a 
persones, ens dóna dret a exigir 
que les grans administracions 
també es comprometin”.

 també els supermercats || La ini-
ciativa “Solidaris amb Castellar” 
es complementa amb altres acci-
ons que s’estan duent a terme des 
de l’Ajuntament i altres entitats 
amb el mateix objectiu de millo-
rar la qualitat de vida de les fa-
mílies necessitades de Castellar 
que ja estan en seguiment per 
part dels Serveis Socials muni-
cipals.

En aquest sentit, s’està tra-
mitant amb els supermercats 
castellarencs la possibilitat que 
aquests s’impliquin activament 
amb aquesta causa. La proposta 
és que aquests establiments ce-
deixin a l’Ajuntament els aliments 
que, per motius diversos, no s’hi 
poden vendre, ja sigui perquè 
estan a punt de caducar o perquè 
tenen defectes. “Encara hem de 
parlar amb alguns supermer-
cats, però de moment, de les re-
unions que portem, la resposta 
ha estat magnífica”, va afirmar 
Massagué. D’altra banda, la set-
mana vinent començarà un curs 
de cuina que, sota el títol “Bo, 
sa i barat”, pretén donar eines a 
aquestes famílies perquè puguin 
cuinar plats bàsics i casolans amb 
ingredients econòmics. 

+SOLIDARITAT

Les entitats es 
mouen per Nadal

Són les famílies 
de Castellar a 
les quals els ar-
ribaran els ali-
ments i produc-
tes recollits.
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LA XIFRA
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Sarbus treu una targeta 
amb estalvis d’un 20%

La companyia d’autobusos Sarbus 
posarà en marxa a partir d’aquest 
dilluns una nova gamma de títols 
propis per a les línies de transport 
de la divisió de La Vallesana entre 
Sabadell i Castellar. Els nous abo-
naments, de 10 viatges, suposaran 
un estalvi del 20% respecte la tar-
geta T10 de l’Autoritat del Trans-
port Metropolità (ATM). 

Segons el regidor de Mobili-
tat, Pepe González, “és una mane-
ra d’intentar incrementar el bus  
en unes determinades zones. La 
Generalitat té la política de la 
T-10. La Sarbus, com a compa-
nyia, té la política de rebaixar 
preus respecte als preus ofici-
als i segurament, farà una cam-
panya de promoció de transport 
públic entre la població”.

Així, d’una banda, i per 7,55 
euros, es podrà adquirir la targe-
ta V1 d’una zona, que serà vàlida 
per a les línies C1 (Sabadell-Cas-
tellar), C2 (en els trajectes entre 
Sabadell i Terrassa), C3 (en els 
trajectes entre Sabadell i Caste-
llar, i Sant Llorenç i Castellar), C4 
(Castellar-El Balcó-Sant Feliu), 
C5 (Sabadell-Terrassa) i C7 (en 
el trajecte entre Can Rull i l’Hos-
pital de Terrassa). Amb aquest 

  Jordi Rius
títol, l’usuari d’aquestes línies 
podrà estalviar 1,90 euros res-
pecte el preu d’una targeta inte-
grada T10 d’una zona.

La reducció del preu obeeix 
al fet que els abonaments seran tí-
tols no integrats, és a dir, que no 
permetran realitzar transborda-
ments amb altres línies de bus o 
mitjans de transport. “És un títol 
pensat per a estudiants o treba-
lladors que viatgen de Caste-
llar a Sabadell o a l’inrevés de 
forma quotidiana i que es com-
pren una targeta multiviatges”, 
explica González. També es podrà 
comprar una V2 de dues zones, 
que serà vàlida per a tot el recor-
regut de les línies C3 (Sant Llo-
renç-Castellar-Sabadell) i C7 (Can 
Rull-Hospital de Terrassa-Caste-
llbisbal). El preu d’aquest abo-
nament V2 serà de 15 euros, 3,75 
euros menys respecte la targeta 
integrada T10 de dues zones.

només als autobusos|| Els nous 
títols es podran comprar als ma-
teixos autobusos i a les estacions 
de bus de Sabadell i Terrassa. A 
més, Sarbus està estudiant l’am-
pliació dels punts de venda de cara 
al 2013. En aquest sentit, el regi-
dor de Mobilitat ha apuntat que la 
companyia està negociant “amb 
algun quiosc o estanc per posar 

Els abonaments, que es podran adquirir a partir d’aquest dilluns, no permetran fer transbordaments ja que només són per al bus

a la venda aquests títols”.
L’empresa també ha anunci-

at la posada en marxa d’una altra 
gamma de títols propis de trans-
port, que tenen el mateix funciona-
ment que els de La Vallesana, i que 
seran vàlids per a diverses línies de 
Sabadell, Barberà, Badia, Cerda-
nyola, Rubí, Sant Cugat, Sant Quir-
ze o Terrassa. Podeu consultar-los 
a www.castellarvalles.cat.

Dilluns també entra en servei 
el dos nous carrils VAO que faci-
litaran la connexió del Vallès amb 
Barcelona i viceversa amb trans-
port públic per la C-58. 

 Un autobus de La Vallesana a la parada del carrer Tarragona. || JoSEp  grAELLS 

El 2011 va acabar amb 5.828 
viatgers més que l’any anterior a 
la línia C1 que uneix Castellar amb 
Sabadell. En concret, 746.969 
persones van agafar La Vallesana, 
cosa que suposa un increment 
del 0,79%. A la C3, que cobreix 
l’itinerari entre Sabadell i Sant 
Llorenç, és on s’ha produït un 

ESTADÍSTIQUES

Més viatgers a la C1

major increment, concretament 
un 13,54%. Aquesta línia la van 
agafar 49.901 persones. A la línia 
urbana C4 que uneix el nucli urbà 
amb El Balcó i Sant Feliu hi va 
haver una pèrdua d’usuaris d’un 
4% i es van comptabilitzar 25.081 
viatgers, 1.068 menys que a l’any 
2010. A la línia nocturna N65 que 
fa el trajecte entre Barcelona i 
Castellar s’ha produït un augment 
de gairebé un 5%, Finalment, la 
C6 l’han utilitzat 10.036 persones, 
un 0,67% menys que al 2010. 



ACTUALITAT
DEL 26 D’oCtubrE A L’1 DE novEmbrE DE 2012 05

La policia local deté fins a 
sis persones per robatoris

Dissabte, 20 d’octubre, al matí, 
es va detenir una dona que pre-
sumptament havia sostret diver-
ses ampolles de licor del super-
mercat Mercadona de la plaça 
del Mercat. Tot i tractar-se 
d’un cas de furt, la policia local 
va practicar la detenció ja que 
aquesta persona, que respon a 
les inicials M.M., no va poder 
acreditar la seva residència. A 
continuació, va ser posada a dis-
posició judicial. 

També dissabte, a prime-
ra hora de la tarda, es van de-
tenir quatre persones per roba-
tori amb força. En aquest cas, 
havien forçat una tanca i s’es-
taven emportant material d’una 
casa en construcció situada a la 
ronda del Cosidor. Es tracta dels 
joves d’entre 22 i 26 anys P.D.S, 
M.G.B, J.A.R, i I.M.O., els quals 

  Redacció

En els darrers dies, també una mateixa persona ha atracat tres vegades el forn 
Miserachs i la pastisseria Muntada, situades al carrer Passeig

La policia local de Castellar del Vallès va comissar l’11 d’octubre 41 plantes, 
30 branques i 30 cabdells de marihuana, que es van localitzar en patis i co-
berts de dos habitatges contigus del nucli antic. L’actuació es va realitzar 
després d’un període d’investigació a partir de diversos indicis que tenia 
el cos. El comís suma prop de 20 quilograms, que un cop assecats suposa-
ria una quantitat neta de 4 quilograms de producte estupefaent. La Poli-
cia Local està instruint aquest dies les corresponents diligències que seran 
trameses a l’autoritat judicial.   || rEDACCió 

poLiCiA LoCAL

ACTUACIÓ POLICIAL  |  ESTUPEFAENTSSEGURETAT CIUTADANA  |  DETENCIONS

La Policia Local comissa plantacions de 
marihuana en dos habitatges del centre

han estat posats a disposició ju-
dicial. La policia local, a més, els 
va intervenir diverses eines que 
servien per forçar l’accés a l’ha-
bitatge que volien robar.

Finalment, el cos de policia 
local també va detenir durant la 
nit de dissabte a diumenge pas-
sat un jove de 24 anys que esta-
va manipulant l’interior d’un ve-
hicle estacionat al Passeig. X.B.C. 
va ser enxampat després d’ha-
ver-ne forçat l’accés i mentre es-
tava realitzant el pont per endur-
se’l. Una vegada finalitzades les 
diligències, l’autor dels fets va 
ser posat a disposició judicial.

robatoris reiterats a un forn || 
D’altra banda, la policia treba-
lla per trobar un individu que 
en els darrers dies ha robat en 
dos establiments del carrer Pas-
seig. Una mateixa persona, se-
gons descripcions de testimonis, 
podria haver comès fins a dos 

atracaments al forn Miserachs 
i un a la pastisseria Muntada, 
ambdós ubicats al carrer Pas-
seig, en pocs dies. 

El darrer episodi es va pro-
duir aquest dimarts passat al 
matí, quan per tercera vegada 
va intentar robar al forn Mise-
rachs. En aquesta ocasió, però, 
la dependenta va tancar per dins 
i va trucar a la policia que, mal-
grat fer una batuda per la zona 
i fer alguna identificació, no el 
va poder localitzar.

En declaracions a Ràdio Cas-
tellar el regidor de Seguretat Ciu-
tadana, Pepe Leiva, ha explicat 
que el delinqüent no ha fet servir 
cap arma ni s’ha mostrat amb vi-
olència. Leiva informa que la poli-
cia local “treballa conjuntament 
amb Mossos per poder enxam-
par-lo” i demana als botiguers que 
“si tenen qualsevol sospita que 
poden patir un robatori truquin 
a la policia”. 
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  Eva Garcia, al centre, també es va reunir amb militants locals. || JoSEp grAELLS

recorda que ha presentat propostes 
sobre la participació i el dret a decidir 
de la ciutadania al llarg de cinc anys, 
iniciatives que “sempre han estat ne-
gades per l’equip del PSC”. Alamany 
considera que “la posició de l’alcalde 
va quedar explícita quan no va donar 
el vist-i-plau a les consultes populars 
pel dret a decidir a Castellar i és in-
coherent amb l’abstenció del Parla-
ment el PSC a l’hora de fer una con-
sulta, així com la posició del PSOE al 
Congrés”. Aquesta petició s’ha fet ar-
ribar al mateix alcalde de l’Ajuntament 
dijous de la setmana passada. 

icv celebra la moció|| D’altra 
banda, ICV de Castellar celebra 
que el PSC de Castellar presenti 
una moció al ple de novembre sobre 
el dret a decidir i “trenqui amb els 
postulats i manifestacions de des-
tacats militants del PSOE, com 
els darrers de Felipe Gonzàlez, 
Patxi López, José Bono o Joaqu-
ín Leguina”. A través d’un comu-
nicat, els ecosocialistes locals ins-
ten al PSC de Castellar a fer saber 
el resultat de la moció al candidat a 
la presidència pel PSC Pere Navar-
ro “per fer-li saber que l’aposta 
per federalisme, ni que fos asimè-
tric, que ell defensa ja ha fracas-
sat abans d’iniciar-se”. 

“El PSC vol desviar 
l’atenció dels 
pressupostos”

L’Altraveu demana “no desviar 
l’atenció en el pressupost munici-
pal del 6 de novembre”. Acusen el 
PSC d’intentar incloure “estratègies 
electorals de cara a les eleccions del 
25-N” en un ple extraordinari del prò-
xim 6 de novembre on s’han d’aprovar 
inicialment els pressupostos i les or-
denances municipals per al 2013. Se-
gons argumenten, l’impacte que pot 
tenir la pujada d’impostos i taxes a la 
ciutadania es vol “disfressar amb la 
proposta feta pel PSC sobre el fet 
de decidir l’encaix entre Espanya 
i Catalunya”. La regidora de L’Altra-
veu Elisenda Alamany assenyala que 
la moció que presentarà el grup socia-
lista és “oportunista” i assegura que 
el ple de novembre “és d’importàn-
cia cabdal perquè les arques muni-
cipals passen per una situació molt 
complicada”. “Als pressupostos es 
reduiran de manera contundent els 
recursos que ens arriben de la Ge-
neralitat. La situació econòmica de 
Castellar no es capgirarà perquè no 
s’han trobat maneres d’aconseguir 
nous ingressos, però es mantenen 
els 13 regidors i els càrrecs de con-
fiança”, afegeix Alamany.

D’altra banda, L’Altraveu també 

L’Altraveu creu que el PSC presenta la moció al ple per 
oportunisme. ICV, en canvi, celebra que es presenti

 R. Gómez

ELECCIONS 25-N  |  PARTIT POPULAR

Eva García (PP): “Mas 
té una actitud superba”

La diputada vallesana del PP Eva 
García va visitar divendres passat 
la nova seu del PP de Castellar, ubi-
cada la carrer Tarragona. Després 
de la seva visita a la seu del partit, 
García va fer una trobada amb sim-
patitzants del partit a Cal Calissó. 
García,  fins ara portaveu a la Comis-
sió de Salut del Parlament, creu que 
“CiU ha fet una sèrie de retallades 
perquè s’havia de reduir la despe-
sa però que s’han anat allargant 
en el temps en una sèrie de ton-
gades”. El resultat és, segons Gar-
cía, que “encara continuen tancats 
molts quiròfans del nostre país, 
com encara tenim ambulatoris 
que no treballen al 100% mentre 
CiU prefereix donar diners a en-
titats catalanistes o identitàries 

 J. R.

que en definitiva no aporten res als 
problemes que tenen els catalans”.

García considera que s’ha arri-
bat a un punt que “el nostre model 
de finançament necessita d’una re-
visió”. De fet, segons García, “Rajoy 
va oferir a Mas la possibilitat de fer 

una revisió del model de finança-
ment pequè totes les comunitats 
autònomes, sobretot Catalunya, mi-
lloressin el seu finançament però 
el senyor Mas amb aquesta acti-
tud ‘xulesca’ i superba que té últi-
mament ho va refusar”. 

L’ALTRAVEU  |  MOCIÓ DRET A DECIDIR

CiU  |  INFRAESTRUCTURES

Carreras reclama el Quart
Cinturó al conseller Lluís Recoder

Alcaldes, alcaldesses i caps de llis-
ta  de CiU de la comarca del Va-
llès Occidental van reunir-se a Sa-
badell la setmana passada amb el 
conseller de Territori i Sostenibili-
tat Lluís Recoder per analitzar les 
preocupacions dels càrrecs elec-

tes convergents en el territori. A tra-
vés d’un comunicat de premsa, CiU 
informa que el Conseller Recorder va 
conversar amb els diferents alcaldes 
i caps de llista de les principals pro-
blemàtiques que afecten a la comar-
ca del Vallès Occidental. En aquest 
sentit, el regidor castellarenc Josep 
Carreras va reclamar la construc-
ció del Quart Cinturó per facilitar la 
connexió de Castellar amb la C-58. A 
la trobada també es va denunciar la 
paralització de les obres d’enllaç de 
l’AP2 i l’AP7.  || rEDACCió



CRÒNICA

La Novena Mostra Gastronòmica, amb 15 establiments, aplega més de mil persones a l’Espai Tolrà

  A l’esquerra, diversos assistents gaudeixen de l’oferta gastronòmica. A la dreta, dos ‘petits cuiners’.  || JoSEp grAELLS

és de mil persones van 
poder tastar les es-
pecialitats culinàries 
dels 15 comerços i es-

tabliments presents a la darrera edi-
ció de la Mostra Gastronòmica. Des 
del divendres passat fins al diumen-
ge, els assistents a l’Espai Tolrà van 
poder menjar plats tan variats com la 
vedella amb bolets del restaurant Ai-
resol o els panellets oferts per la Pas-
tisseria Villaró.

El dissabte, la pizzeria Cal Ca-
milo va oferir un taller en què els més 
petits van poder aprendre el procés 
d’elaboració de les pizzes i van poder 
endur-se la seva pròpia pizza a casa. 
“Tots són joves promeses de fer piz-
zes. N’hi ha que tenen més agilitat i 
d’altres que els costa més, però tots 
s’ho passen molt bé”, precisava Mi-
quel Lloveras, propietari del Cal Ca-
milo. A continuació, els interessats 
van poder aprendre l’art de la crea-
ció dels còctels al taller a càrrec de la 
Cocteleria Boston. “La nostra pre-
sència a la Mostra Gastronòmica és 
una manera de fer publicitat”, asse-
gura Joan Vilatersana, propietari de 
la Cocteleria Boston.

Al sopar, els presents van gau-
dir d’un menú compost per vuit plats 
molt variats i compatibles amb tots 
els gustos. Les possibles eleccions 
anaven des de les pizzes de la pizze-
ria La Volta a la sopa de fredolics del 
restaurant Garbí. “Cadascú té el seu 

I per què no una mostra cada any?

el pastisser de la Pastisseria Andreví, 
Marc Andreví. 

Per acompanyar el menú, els di-
ferents establiments de begudes de 
Castellar van oferir tot un repertori 
de vins, caves i refrescos. A més, els 
assistents també van poder prendre 
còctels o cafès després del sopar.

Diumenge al matí, la fira va aco-
llir la XVI Trobada de Petits Cuiners. 
Per la tarda, l’Enolium va oferir una 
xerrada sobre la història dels licors 

 Sergio Ruiz

M

estil i tothom ho fa molt bé”, expli-
ca Conxita Forrellat, propietària del 
restaurant Airesol.  De postres, els 
més llaminers van poder tastar els 
dolços que oferien les pastisseries 
del poble. “Els que no ens coneixen 
tenen l’oportunitat de tastar algu-
na de les nostres especialitats”, ex-
plicava Joan Muntada, propietari de 
la pastisseria Muntada. “Aquesta és 
una manera de donar a conèixer el 
que fem i el que venem”, comentava 

Unes 1.100 persones van passar 
aquest cap de setmana passat 
per l’Espai Tolrà per gaudir de les 
degustacions i activitats de la 9a 
Mostra Gastronòmica de Castellar 
del Vallès, una proposta biennal 
que enguany va comptar amb la 
participació de 15 establiments.
En els tres dies de durada de la 
Mostra s’han servit prop de 4.000 
degustacions als visitants que 
s’han apropat als 8 restaurants, 
3 pastisseries i 4 establiments 
de begudes que venien les 
seves propostes culinàries.
A més de l’espai de les degusta-
cions, la Mostra Gastronòmica va 
incloure un seguit de tallers i xer-
rades que es van celebrar els dies 
20 i 21 d’octubre. Així, dissabte es 
va celebrar un taller de creació de 
pizzes adreçat a la població infantil 
i un taller per aprendre a fer còctels 
obert a tota la ciutadania. Les 
propostes de diumenge 21 incloïen 
una xerrada sobre la història dels 
licors i un taller de creació de licor 
de poma. A més, el mateix diumen-
ge es va dur a terme la 16a Trobada 
de Petits Cuiners, un concurs de 
cuina adreçat a infants de 6 a 14 
anys que enguany va comptar 
amb la participació de 70 infants.

LA MOSTRA EN XIFRES

4.000 degustacions

i seguidament va tenir lloc un taller 
on els assistents van poder aprendre 
a elaborar el licor de poma.

La fira va estar presidida per un 
molt bon ambient de cooperació entre 
els comerços que hi van participar. 
Tant els cuiners com els clients van 
quedar satisfets amb el cap de set-
mana. Forellat afegia que “a part de 
fer publicitat, es tracta de fer poble, 
perquè Castellar necessita poble. 
Això s’hauria de fer cada any”. 
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ENTITATS

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Diumenge 28 d’octubre
de 8.30 a 10.30 h
Recorregut: del camí del Puig de 
la Creu a l’Alzina Balladora
Inscripció gratuïta fins al 26 d’octubre

Les inscripcions s’han de formalitzar a 
Bike Tolrà (c. Portugal, 9) o enviant un 
correu a l’a/e. biketolra@hotmail.com, 
indicant el temps aproximat de puja-
da, i el nom i edat del participant.

Activitat oberta a tothom.

CRONOESCALADA AL 
PUIG DE LA CREU

Bike Tolrà Esbart Teatral de Castellar

TEATRE: MÀSTERS

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Divendres:
26 d’octubre, 21.30 h
Dissabte:
27 d’octubre, 21.30 h
Diumenge:
28 d’octubre, 18.30 h

Text i direcció: Gabi Ruiz
Intèrprets: Montse Noales, Ramon 
Permanyer, Gabi Ruiz i Sergi Gil

Mai tan pocs havien fer riure a 
tants... No t’ho perdis!

+ INFO I INSCRIPCIONS:
a/e. tothicapcastellar@gmail.com
Telèfon 649 545 803 (tardes)

Un món amb infinites possibilitats

Dies: 8 o 15 novembre, de 21.30 a 23 h
Lloc: Cocteleria Boston (Tarragona, 27)
Preu: 7 € (taller + còctel).
Places limitades

Venda de tiquets a la Cocteleria Bos-
ton dj de 21.30 a 00 h, dv i ds de 21.30 
a 02.30 h i dg de 19 a 23 h o bé al 
PIPAD (edifici annex al Casal d’Avis 
de la pl. Major) dl, dc i dv de 10 a 12 h 
i de 17 a 19 h i dijous de 10 a 12 h.

TALLER DE CÒCTELS

Tothicap Futbol Sala Castellar

+ INFO:
tel. 645 99 15 05 (Nora Ruiz)

Busquem nois i noies estudiants de 
3r d’ESO fins a 2n de Batxillerat 
per obrir un grup!

T’AGRADA 
L’HANDBOL? 

Colònies i Esplai Xiribec

+ INFO:
a/e. coloniesiesplaixiribec@gmail.com

Si no saps on fer les pràctiques de 
monitor, o si tens pensat fer el curs 
de monitor de lleure infantil i juve-
nil, telefona o escriu a:

Tels. 638 17 70 50 / 676 24 68 20
A/e. coloniesiesplaixiribec@gmail.com

Indica nom i cognom, edat, telèfon 
de contacte i tot allò que consideris 
d’interès.

CURS I PRÀCTIQUES 
DE MONITOR

  Trabado, durant la conferència que va fer a El Mirador || JoSEp grAELLS

“Som la Ventafocs 
del sistema”

  R.G.ENTREVISTA

· La crisi és un factor de risc per 
les malalties mentals?
Indiscutiblement! La crisi multi-
plica l’angoixa i la pressió a la qual 
es veuen sotmesos els ciutadans, 
que tenen problemes seriosos per 
arribar a final de mes, que estan a 
l’atur i que no tenen perspectives 
d’una millora immediata de la seva 
situació. Les xifres són evidents: 
les visites als CAP per problemes 
derivats de l’estat d’ànim, o per si-

El president de la Federació Ca-
talana d’associacions de fami-
liars i persones amb problemes 
de Salut mental (FECAFAmm) va 
oferir dimecres passat una con-
ferència a la Sala valls Areny d’El 
mirador, organitzada per l’entitat 
Suport Castellar.

Xavier Trabado
President FECAFAMM

tuacions d’angoixa o depressió han 
augmentat molt i està clarament 
vinculat a la crisi.

· De fet, el lema d’enguany del Dia 
Mundial de la Salut Mental era 
“Depressió, una crisi global”.
Perquè és un problema que ens afec-
ta a tots, però que no està a l’agenda 
del dia ni dels polítics ni dels mitjans. 
Són greus problemàtiques amaga-
des i per aquest motiu encara són 
necessàries iniciatives de sensibilit-
zació. La població no sap que el 4% 
del PIB dels països europeus es de-
dica a salut mental segons estima 
l’OMS. Només la Generalitat destina 
prop de 800 milions d’euros a l’any 
del seu pressupost a l’atenció de la 
depressió.  A banda del patiment so-
cial i de l’entorn familiar, les malal-
ties mentals tenen un alt cost eco-
nòmic vinculat a l’atenció sanitària 
i social, però també a les baixes labo-
rals i els ciutadans que no es poden 
incorporar al mercat laboral.

· Les retallades han agreujat la si-
tuació d’aquest col·lectiu? 
La salut mental sempre ha tingut 
moltes mancances. Fins els anys 90 

no vam formar part del sistema sa-
nitari. Sempre hem estat i encara 
som la Ventafocs del sistema sanita-
ri, social i laboral, però hem d’inten-
tar frenar un retrocés en la qualitat 
assistencial. Darrerament, la crisi ha 
paralitzat molts programes que s’ha-
vien de posar en marxa i projectes 
en àmbits com la inclusió social, les 
llistes d’espera per a les residències 
s’han dilatat, les subvencions no ar-
riben... Però malgrat les dificultats, 
i les retallades econòmiques, hem de 
tirar endavant amb la discriminació 
positiva dels malalts mentals. 

· Les famílies són un element es-
sencial per mantenir la qualitat as-

sistencial amb menys recursos?
Sort en tenim de la nostra estructura 
familiar que desenvolupen el paper de 
cuidadors principals. Les famílies dels 
malalts mentals estan duent a terme 
un gran sobreesforç que no beneficia 
ningú. Aquest sobreesforç, que fan 
sobretot les mares i persones d’edat 
avançada que superen els 60-70 anys 
i que tenen malalts al seu càrrec, fa 
que sovint les famílies també acabin 
desenvolupant problemes de salut. 
D’altra banda, la manca de recursos 
perpetua una situació que no promou 
l’autonomia dels malalts, que neces-
siten suport per desenvolupar el seu 
projecte de vida, ja sigui treballant, 
estudiant, o independitzant-se. 

POLÍTICA  |  ERC

Dimarts de la setmana passada, 
l’assemblea d’Esquerra Republi-
cana (ERC) de Castellar va re-
novar la seva executiva. Aquest 
canvi es deu a la baixa de la sec-
ció local d’Oriol Papell, que a par-
tir d’ara és membre d’ERC a Vila-
nova i la Geltrú.  Com a president 
continua Rafa Homet Ventayol, 
el nou secretari d’organització és 
Josep Ramon Rocavert Bages, el 
de finances Santi Vilalta Llava-
neres, com a secretària d’imatge 
i comunicació Alba Cañadell, la 
secretària de la dona serà Isabel 
Moreno Salas i el membre de la 
vocalia deVocalia la Pedra fina és 
Daniel Rocavert Toscas. El pre-
sident de la secció local d’ERC, 
Rafa Homet, ha explicat que el 
canvi de l’executiva ha permès 
l’entrada a l’executiva “de nous 
membres, tot i que ja formaven 
part del partit”. 

 J.R.

La secció 
local d’ERC 
renova 
la seva 
executiva
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de l’Espai Jove, Alba Gangonells. 
Així, dilluns 29 a partir de les 

18:30h, al vestíbul del Mercat Munici-
pal, tindrà lloc la inauguració de l’ex-
posició fotogràfica “La setmana del 
terror”, acompanyada d’una flash-
mob amb la cançó Thriller de Micha-
el Jackson. Podeu participar a l’expo-
sició enviant 3 fotografies al correu 
espaijove@castellarvalles.cat. L’en-
demà, dimarts, Ràdio Castellar aco-
llirà una programació especial amb 
l’espai “Ràdio Zombie”, “obert a tots 
els castellarencs que vulguin par-
ticipar a través del telèfon per ex-
plicar com seria una plaga zombie 
a Castellar, i com intentarien so-
breviure”, apunta Gangonells. 

El cinema també tindrà un 
espai en la setmana del terror. Dime-
cres 31 d’octubre de 18 hores a 20:30 
hores, tindrà lloc una sessió de Cine-
ma de Terror a la Sala d’Actes d’El 
Mirador. Però, sense cap mena de 
dubte, l’activitat més esperada serà 
el Túnel del Terror, que any rere any, 
registra una alt nombre de partici-

La família Simó ha començat aques-
ta setmana la preparació dels pane-
llets. És una tradició que porten fent 
tota la vida i enguany han fet uns vuit 
quilos de panellets de tots els gustos. 
Després de gairebé cinc hores fent-
los, va arribar el moment de fer la 
foto de rigor amb totes les plates 
repletes de panellets. Enguany, es 
pot apreciar a primer terme de la 
foto, la novetat ha estat els panellets 
verds.  || tExt: J.. r. · Foto: C.S.

Halloween ple de zombies

La Castanyada arriba a Castellar car-
regada d’activitats terrorífiques. A par-
tir del 29 d’octubre i fins el 2 de novem-
bre, l’Espai Jove amb la col·laboració 
de Fasol, Club Cinema Castellar i Play 
Events, organitza per primera vegada 
la Setmana del Terror Jove. “Ens vam 
adonar que en comptes de concen-
trar-ho tot en un parell de dies, po-
díem organitzar tota una setmana 
d’activitats atractives per a la gent 
jove relacionades amb Halloween 
gràcies a la col·laboració d’entitats 
com Fasol”, explica la coordinadora 

L’Espai Jove 
organitza la Setmana 
del Terror amb 
cinema, exposicions 
i un túnel del terror

 Rocío Gómez

pants. Dijous 1 de novembre, de les 
17 hores fins al punt de la mitjanit, 
l’Espai Tolrà acollirà una nova edi-
ció del Túnel del Terror. 

La darrera jornada de la Set-
mana del Terror arribarà carregada 
d’activitats. Divendres 2 de novem-
bre, de les 17 hores a les 20 hores, 
tindrà lloc a la plaça d’El Mirador la 
gimcana Zombies vs. Supervivents, 
que organitza l’entitat Fasol. Des-
prés de la batalla dels zombies i els 
humans, es durà a terme l’entrega 
de premis de l’exposició fotogràfica 
i una zombiewalk. La comitiva zom-
bie sortirà des de la plaça d’El Mira-
dor i recorrerà els principals carrers 
de la vila fins a l’Espai Tolrà. La Sala 
Blava de l’Espai Tolrà acollirà el colo-
fó daurat de la Setmana del Terror: 
la Festa de Halloween 2012. 

Les entrades a la sessió de ci-
nema, el Túnel del Terror, i la Festa 
de Halloween són gratuïtes i s’han 
de recollir prèviament a l’Opensurf 
d’El Mirador, nova seu de l’Espai 
Jove de Castellar. 

La tradició atorga a les flors un 
paper important en les celebra-
cions, festivitats o dates assenya-
lades en el calendari. Aquest és 
el cas de la diada de Tot Sants, 
jornada en què moltes persones 
aprofiten per mostrar el seu re-
cord i respecte al seus difunts. 
Enguany, les floristeries de la 
vila han registrat un descens de 
vendes de rams tant naturals com 
artificials. “La crisi es nota, i la 
gent espera fins a l’últim mo-
ment. Altres anys teníem en-
càrrecs amb més antelació”, 
comenta Noemí Freixes, de la 
floristeria Duran de Castellar del 
Vallès. A l’hora de comprar l’ofre-
na floral, un gran nombre de cas-
tellarencs i castellarenques opten 
per “botigues que no estan es-
pecialitzades en aquest camp, 
però que són més assequibles 
tot i tenir productes de menor 
qualitat”, explica Freixes. Pel 
que fa als tipus de rams, les flors 
artificials encapçalen la majoria 
de les vendes. “Es busquen co-
lors llampants, amb un simbo-
logia catòlica com és el cas del 
vermell, combinacions de flors  
artificials que durin i no es facin 
malbé”, apunta la responsable 
de la floristeria Duran. “Els cla-
vells i les roses, si són naturals, 
també tenen una gran accepta-
ció”, puntualitza Freixes.  

 R.G.

Flors més 
assequibles 
i de menor 
qualitat 

Panellets fets 
per a tota la família

TOTS SANTS  |  FLORS
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Un centenar de persones van participar diu-
menge passat al matí en un emotiu home-
natge al voluntari de l’ADF El Roure, Josep 
Salvador Trilla, que va morir de manera 
sobtada el 19 de juliol durant les tasques 
d’extinció d’un incendi que es va declarar a 
la zona de Can Font. El reconeixement es va 
dur a terme en el camí que surt del quilòme-
tre 22,5 de la carretera de Terrassa (C-1415), 
just davant de la urbanització de Can Font. El 

INCENDI A CAN FONT  |  ADF

Homenatge a Josep Salvador Trilla

“Un bon professor és sobretot 
un bon estimulador”

  C.D.ENTREVISTA

·  En el seu llibre Més arbres que 
branques hi ha un aforisme que 
diu, “Si no fos per la crisi, en-
cara seriem bactèries”. És pot 
donar una visió positiva sobre 
l’educació malgrat la situació de 
crisi actual?
La crisi és alhora una bona notícia 

Físic, fundador i director del Cos-
moCaixa ha estat l’encarregat 
d’obrir el cicle de conferències  
“L’educació com a motor de canvi 
social. Crisi? Quina crisi?”. 

Jorge Wagensberg
Divulgador científic

i una mala notícia. És dolenta per-
què vol dir que t’has d’espavilar si 
vols sobreviure, però és bona per-
què si no fos per la crisi no hi hau-
ria hagut evolució. La crisi és la 
manera que té la incertesa d’avi-
sar que hem de canviar de model. 
Tenim el problema que s’han ajun-
tat moltes crisis: l’econòmica, la 
política, la social, la financera... 

· I la crisi educativa.
La crisi de l’educació ja ve de fa 
temps, perquè falten estímuls, 
falta conversa i falta la compren-
sió directa. 

· Què els explica als professors?
Explico el mètode que jo he se-
guit sempre per estimular, que és 
que els professors extreguin estí-
muls per ells mateixos de la reali-
tat, que és el que més estimula. Que 

el professor visqui en primer terme 
aquestes emocions perquè l’explica-
ció comença pels estímuls, els quals 
superen el gran principi de la man-
dra universal, entre el fer i no fer. 
Per això un bon professor és sobre-
tot un bon estimulador. 

· Com ha de ser una classe avui? 
Primer, sortir una dia a la setma-
na, ja sigui al camp, a un museu, a 
una fàbrica... Segon, fer una assig-
natura de conversa, que no exis-
teix. I això no costa gens. Que es 
prepari en cinc minuts una idea, 
explicar-la i provocar una conver-
sa. I el tercer, el més difícil, pro-
vocar comprensions, la idea de 
l’Eureka, la idea d’Arquímedes, 
és a dir, de sobte tenir una com-
prensió, perquè sempre és sobta-
da, la comprensió. La compren-
sió és com la mort, passes de no 

a sí. Doncs, normalment, no dei-
xem que la comprensió arribi, 
està tot empastifat abans d’hora i 
la prova són els exàmens amb els 
quals avaluem, que és equivalent 
a posar una pistola a una víctima 
i dir-li o confesses què has fet o et 
disparo un tret.

· No li agraden els exàmens? 
Bé, és que si tens 10 alumnes 
amb qui parles cada dia ja no ne-
cessites avaluar. La idea és que 
l’alumne arribi a la comprensió 
per ell mateix.

· Que els podem dir als mestres 
perquè no es desanimin? 
La gran sort és que és una profes-
sió vocacional: els professors són els 
que més disposats estan sempre a 
acceptar una innovació i qualsevol 
cosa que millori la seva feina. 

president de l’ADF Castellar, Jordi Casama-
da, present a l’acte, assegura que va ser molt 
emotiu. “El president de l’ADF d’Ullastrell, 
Xavier Morral, va agrair les mostres de 
suport que li han donat, ell era amic per-
sonal del Josep. Per a la família també va 
ser molt emotiu perquè està molt afecta-
da per la pèrdua del Josep”. Es va plantar 
un roure en el punt exacte on Trilla va per-
dre la vida  || tExt: C.D./ Foto:J.g. 
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EL TAULER

ITINERARI PEL 
NUCLI ANTIC 

itinerari guiat per l’arxivera mu-
nicipal, Sílvia Sáiz, que recorre-
rà entre d’altres els carrers de 
Caldes, Sant miquel, mina o Sant 
Josep. vine i coneix algunes de les 
històries i curiositats d’aquests 
carrers i de les cases que s’hi tro-
ben situades.

Dia: Divendres 26 d’octubre

Hora: 17 h

Punt de trobada: plaça vella

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO: 
www.castellarvalles.cat

VIOLÈNCIA
DE GÈNERE 

Exposició:
“Amor? Una exposició sobre 
la violència de gènere”

Dies: Fins al 2 de novembre
Lloc: Espai Sales d’El mirador
Horari: De dilluns a divendres, 
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h

una mostra d’obres contra la vio-
lència de gènere fetes per artistes 
gràfics d’arreu de l’Estat Espanyol 
que mostren com la creativitat pot 
acompanyar i transmetre un mis-
satge necessari. L’exposició enfron-
ta els assistents a les conseqüèn-
cies de la violència alhora que els 
proposa maneres de sortir-se’n.

Neix una nova cooperativa 
per a treballadores de la llar

Obre a Castellar un 
nou estudi fotogràfic

 La castellarenca Maria Salut Peig i la presidenta del Cor, Carme Acosta. || J.g.

 Al centre, la propietària, Cristina Cànovas, envoltada d’amics i familiars. || S. p.

La nova legislació de treballadores 
de la llar, el RD 1620/2011 de 14 de 
novembre, obliga als clients a con-
vertir-se en empresaris i contractar 
el personal de neteja. Això ha fet que 
moltes dones que feien treballs do-
mèstics es quedin sense cases on tre-
ballar. Per això, ha nascut a Terrassa 
el Cor Cooperatiu, la cooperativa de 
treballadores de la Llar de Terrassa 
que ara s’estén a Castellar.

La cooperativa, sense ànim de 
lucre, neix dins l’Associació Activa 
Dona de Terrassa, un entitat crea-
da el 2003 per lluitar contra la sole-
dat de les dones separades o vídues. 
Precisament, una de les membres 
que treballava com a treballadora 
de la llar va alertar la presidenta 
de l’entitat, Carme Acosta, que es 
quedava sense feina.

Cor Cooperatiu ofereix sortida 
laboral a les treballadores de la llar 
i ofereix la possibilitat de tenir-les 

Divendres va obrir les seves 
portes un nou estudi fotogràfic, 
Sweet Photo, a l’avinguda Sant 
Esteve, 38. La botiga pretén ofe-
rir serveis, que van des de quiosc 
digital fins a serveis professionals 
com reportatges de casaments i 
d’empreses o fotos publicitàries. 
Sweet Photo té una part de botiga 
més un estudi totalment equipat i 
una zona de vestidor. La jove pro-
pietària i fotògrafa professional, 
Cristina Cànovas, explica que hi 

  Jordi Rius

  Jordi Rius

Cor Cooperatiu, un projecte nascut a Terrassa, vol estendre’s ara a Castellar 

OCUPACIÓ  |  NOVA COOPERATIVA COMERÇ  |  SWEET PHOTO

assegurades en un entorn del qual 
no seran mai acomiadades perquè 
en són sòcies. “En entrar a la co-
operativa, les sòcies paguen 300 
euros que els són retornats si mai 
volen marxar”, explica Acosta. A 
més d’una quota mensual de 100 
euros que dóna dret a assegurança 
i assessorament, la cooperativa pot 
expedir factures al client.

Ja hi ha una sòcia de Castellar, 
Maria Salut Peig, que va acudir a la 
cooperativa afectada pel desplega-

ment de la nova llei. “Em vaig tro-
bar que no tenia cap casa on treba-
llar i una mica perduda, no sabia on 
anar fins que vaig contactar amb 
la cooperativa”, afirma Peig. Celler 
Cooperatiu ofereix serveix a tot el Va-
llès amb temes com neteges residen-
cials completes, neteges a fons, de vi-
dres i finestres, de planxat de roba o 
d’acompanyament per a la gent gran. 
Per més informació, es pot trucar al 
telèfon 637 419 331 o enviar un correu 
a cor.cooperatiu@gmail.com. 

ha una part de botiga “amb quiosc 
digital on tothom pot fer impres-
sions al moment” a més de marcs 
“i una part d’exposició de fotogra-
fies”. A més, hi ha un estudi total-
ment equipat i un vestidor.

La qualitat és un important ele-
ment diferenciador de la botiga. El 
client pot trobar serveis a l’estil de 
fer-se àlbums en línia fins a treballs 
de més qualitat quant a composició 
i gramatge del paper. “Cada client 
pot triar la qualitat que ell vol, a 
la botiga podem oferir d’àlbums 
més econòmics fins a més profes-
sionals”, explica Cànovas. 
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Una estampa de 
ternura

Aclariment

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.

Catalunya viu immersa en un procés im-
parable cap a l’Estat Propi. Aquest pro-
cés i els sentiments de la gent són dues 
cares de la mateixa moneda, però no són 
exactament el mateix. El que estem da-
vant és del canvi de l’estructura del sis-
tema polític, és a dir, avui Catalunya és 
una Comunitat Autonòma d’Espanya 
que està cansada que se la maltracti eco-
nòmicament i moralment i ha emprès la 
decisió de la construcció d’un Estat propi 
a través: primer d’unes eleccions i poste-
riorment a través d’una consulta. Ni cap 
llei, ni cap constitució podrà parar la ne-
cessitat de crear una nova estructura po-
lítica i més si es fa sense violència, sense 
imposicions i amb pulcritud democràti-
ca. Ara bé, els que atien la por i la desepe-
rança a través dels sentiments és de molt 
baix nivell polític i fins i tot moral. 
Aquí a casa nostra trobem que la gran 
majoria de catalans se senten catalans i 
espanyols. Amb el nou Estat no canvia-
rà. Que cada un senti el que vulgui. Cata-
lunya, terra d’acollida mil·lenària no im-
posarà res a ningú. Encara no han entès 
que l’Estat propi és pels 7 milions de cata-
lans. També hi ha diferents nacionalitats 
i no per això es manifesten a la Pl. Ca-
talunya contra la independència. Tenen 
por. Els adversaris de l’Estat propi estan 
nerviosos i només utilitzaran arguments 
barroers per parar un procés imparable, 
la construcció de l’Estat propi.

Manipulació de 
l’enquesta

A

Que cadascú senti
el que vulgui

Cogidos de las manos/ dos ancia-
nos paseaban/ en una plaza del pu-
eblo/ con dulzura se miraban./
Cuanta ternura se nota/ en esas tier-
nas miradas/ llenas de amor y ternu-
ra/ de muchas historias pasadas./
Es una estampa preciosa/ contem-
plar tanta ilusión/ de dos vidas ya 
cansadas/ y con un gran corazón./
Están llenos de ilusión/ se les nota 
ya cansados/ se tratan con devoci-
ón/ por los años ya pasados./
Cuando se llega a esa edad/ viene 
la reconciliación/ de dos vida sin 
maldad/ con un solo corazón./
Cuantos recuerdos vividos/ a lo 
largo de sus vidas/ de dos amores 
muy válidos/ con las miradas per-
didas/ se alejaron renqueando/ 
apoyándose en su bastón,/ muy 
cogidos de las manos/ en una es-
tampa de pasión.
A mis amigos, Gracieta y Mingo. 
Muchas felicidades.

A l’article “Redescobrir els usos 
del riu Ripol” publicat a L’ACTU-
AL de la setmana passada cal 
fer dos aclariments. El primer, 
quan es parla que està permesa 
la pesca en aquest tram del riu a 
Castellar, cal puntualitzar que la 
pràctica només està permesa si 
es té la corresponent llicència de 
pesca. A més, la pràctica ha de 
ser sense mort de les espècies. A 
la mateixa notícia, s’esmenta per 
error que si es rep una subven-
ció per a un projecte Life+ aques-
ta anirà destinada a fer una nova 
passera al Molí de Busquets i ar-
reglar la de Can Juliana. En rea-
litat, aquestes obres es subvenci-
onaran amb un Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) 
que arribarà a través del Consor-
ci de Turisme del Vallès Occiden-
tal al llarg de 2013.

  Francisco Espinosa

  Junta Difusió Cultural Forja

  Jordi Taló
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Agraïm a l’Ajuntament tant la pu-
blicació com la resposta a la carta 

PSC,
final de trajecte

Estava cantat. No es pot mantenir el 
mateix discurs durant 40 anys. No és 
saludable, i el més probable és que 
es torni transparent i la gent acabi 
per no fer-ne cas. Hi ha sectors on 
els productes vintage tenen un aire 
de prestigi, però en política hi ha un 
moment en que les idees caduquen, 
sobretot quan ja no tenen cap punt 
de contacte amb la realitat. Només 
els badocs compren productes ca-
ducats. I algun masoquista... Què ha 
passat?? Doncs que els progressistes 
no han progressat adequadament. 
Als anys 80 i 90 hi havia un segment 
important de votants a qui es podia 
convèncer a base d’insistir en què 
Pujol no era dels seus, i de treure a 
passejar Felipe González en algun 
míting. I és que el país s’ha anat fent 
adult des del punt de vista democrà-
tic. I adult vol dir més exigent. 
No es pot proposar un nou Estatut, 
fer-lo aprovar pel poble de Catalu-
nya, deixar que l’escorxin entre el 
PP i els companys del PSOE a Ma-
drid i pensar que els catalans s’ho 
empassaran sense més ni més. Cri-
ticar l’estratègia del “peix al cove” 
per acabar adoptant la tàctica de 
“qui dia passa, any empeny”, acaba 
sent molt mal negoci. 
Votar a Madrid a favor del Corredor 
Ferroviari Central del Pirineu, enlloc 

  Francesc Porras

No es tan solo la degradación 
que padece la plaça Catalunya 
lo único que sufre la apatía del 
ayuntamiento, su nulo interés 
por conservarla decentemente. 
Hay que añadir el como están 
las marquesinas de las paradas 
del bus en el pueblo, o en el que 
en espacio de años no se haya re-
pintado parte de la Ronda, la que 
va desde la glorieta de Plaça Ca-
talunya hasta la otra glorieta de 
arriba, donde está la otra “Dona 
Acollidora”... y esto son solo dos 
ejemplos. Y no discuto que el in-
civismo de la gente tenga mucha 
culpa, por supuesto. O que en una 
mitad de la calle se enciendan las 
farolas, y en el otro lado, no.

  Francisco Cuevas

 L’Altraveu

mb l’onada privatitza-
dora del govern més ne-
oliberal dels últims anys, 
ara li ha tocat el torn a 

l’aigua. El govern de CiU ha comen-
çat el desmantellament de l’ACA 
(Agència Catalan de l’Aigua) i la pri-
vatització de ATLL (aigües Ter-Llo-
bregat). En aquest moments Accio-
na i Agbar competeixen per qui es 
queda amb pràcticament  tot el mo-
nopoli de l’aigua durant els propers 50 
anys. Només ATLL suministra aigua 
a prop de 5 milions de persones. Men-
tre CiU reclama estructures d’estat, 
es ven allò que és de tots i privatitza el 
que ha costat dècades de bastir.
En el nostre model de poble, de país, 
l’aigua, com la vida, no hauria de ser 
una mercaderia. El fet que sigui un bé 
escàs li dona un valor econòmic que 
no hauria de caure en mans d’aquells 
que només en volen treure benefi-
ci. Que l’aigua tingui preu -i afegim 
que cal pagar-la- no vol dir que se’n 

pugui fer un negoci privat. L’aigua no 
és només allò que surt per l’aixeta. És 
allò que configura un territori, que 
modela un ecosistema, que teixeix un 
entorn fluvial, que permet regar i de-
senvolupar una economia per allà on 
passa, i que finalment permet allò que 
és un dret de tots: poder-la consumir 
amb responsabilitat. I per garantir 
tot això el lucre privat no es la millor 
opció. Només una gestió pública in-
tegral d’acord amb la Directiva Marc 
de l’Aigua (DMA) assegura l’equilibri 
entre respecte,necessitat,eficiència 
i preu just.
Tot això com afecta a Castellar? Doncs 
caldrà estar atents. Fins fa molt poc 
l’aigua era dels nostres aqüifers i per 
tant érem  gestors dels nostres propis 
recursos. Per garantir el subminis-
trament al polígon fantasma de Can 
Bages es va voler fer la connexió amb 
la xarxa Ter-Llobregat. En la legislatu-
ra passada, el Ple municipal amb acord 
de CIU, PSC, ERC i el vot en contra de 
l’Altraveu es va aprovar la connexió. 
El que havia de ser una obra pagada 
a mitges, a petició del consistori per 
avançar tenir aigua en els solars erms, 
l’ajuntament es va fer càrrec de 3/4 del 

L’aigua en venda

Moció enganyosa

 Antonio Carpio*

N
o ens deixa de cridar 
l’atenció la moció que 
vol presentar el PSC en 
el pròxim ple extraordi-

nari del dia 6 de novembre, “sobre el 
dret de decidir a Castellar”. És una 
mostra més del seu allunyament de 
la realitat quotidiana. Que això ho 

presenti algun altre grup municipal 
juntament amb formacions sense re-
presentació com alguna ocasió “es pot 
entendre”, però que el partit de govern 
del nostre municipi caigui en aques-
tes trampes és decebedor. Ja sabem 
que en certes formacions polítiques els 
agrada molt voler ser més catalanistes 
que ningú per allò del què diran, però 
ara ja han donat la nota.
No deixa de ser una moció sense més 
recorregut que paraules boniques, però 
que no poden anar més enllà i ho saben 
perfectament, però és la forma de fer-
se passar pel que realment no són, “o 
sí”. I més quan alts mandataris del PSC 
/ PSOE estan fent un discurs bastant 
diferent del que ens volen imposar a 
Castellar amb aquesta moció, que ve a 
demostrar el que ja sabien tots: el Par-
tit Socialista Català és un partit sense 
identitat pròpia ni rumb definit.
Per part del Partit Popular de Caste-
llar, farem arribar a la població el signi-
ficat d’aquesta moció enganyosa, que és 
“amagar la seva mala gestió municipal 
i com a instrument de campanya elec-
toral”. També podríem dir que algunes 
formacions fàcils de convèncer ja estan 
celebrant amb cava aquesta moció.

Potser són les conseqüències de la re-
cent visita del Sr Felip Puig, famós re-
centment per una sèrie de disbarats 
que va dir, impropis d’un conseller de 
Governació, i que es poden haver con-
tagiat a algú, però aquest és un altre 
tema. El contingut d’aquesta moció, 
més digna d’una “Antologia del dis-
barat” que d’una proposta per por-
tar a un ple municipal on, per cert, es 
parlarà de les ordenances i pressu-
postos 2013 entre altres temes, i que 
seria molt important no oblidar que 
els comptes i pressupostos d’aquest 
Ajuntament el gestiona única i exclu-
sivament l’equip de govern del PSC 
amb la seva sobrada majoria.
Alguns, amb possibilitats d’atendre 
les necessitats de la gent, es dediquen 
a fer focs artificials que no porten en-
lloc. Altres, amb possibilitats bastant 
limitades, volen ajudar la gent a tro-
bar una millora en la seva situació 
real, i que, senyors, no ens enganyem, 
(no és el dret de decidir des de Cas-
tellar del Vallès), és ni més ni menys 
que la situació econòmica de les fa-
mílies i l’atur del nostre poble. 

*Portaveu del Grup Municipal PP

Degradacióndel Corredor Mediterrani o votar a 
Brusel·les contra el reconeixement 
del català com a llengua oficial a la 
Unió Europea acaba pagant-se car. I 
quan arriba l’Onze de Setembre d’en-
guany, el canvi que ha fet Catalunya 
aquests darrers anys els agafa amb el 
pas completament canviat. 
I ara com es poden plantejar unes 
eleccions al Parlament, enxampats 
en fora de joc i amb un candidat a mig 
fer? No han seguit el canvi profund 
que ha experimentat el país, i s’han 
quedat amb Ciutadans i el PP com 
a companys de bàndol. On ha que-
dat el catalanisme desacomplexat 
de Rafel de Campalans i Josep Pa-
llach? Ernest Maragall, Montserrat 
Tura i uns quants més ja n’han tin-
gut prou, i han dit que marxen. I no 
seran els últims...
Després de veure més d’un milió i 
mig de persones manifestant-se a 
Barcelona amb l’únic crit de “Inde-
pendència” tot el que se’ls acut és 
treure aquell mort mal enterrat ano-
menat federalisme. Primera pregun-
ta: algú a Espanya es vol federar amb 
Catalunya? En un gest d’heroïsme de-
sesperat, Pere Navarro fa una pro-
posta solemne: anar a Madrid i can-
viar la Constitució. Segona pregunta: 
si no han permès modificar l’Estatut, 
com es pot entrar al Congrés dels Di-
putats amb el lliri a la mà i proposar 
una reforma de “La Intocable”?
Un partit està obligat a copçar el pols 
del carrer, i adaptar-se als temps. Pot-
ser caldrà una patacada electoral en-
cara més forta que les darreres per 
afrontar els canvis necessaris??

que la junta de Difusió Cultural 
Forja ha dirigit a la publicació mu-
nicipal sobre la seva creença de ma-
nipulació de la darrera enquesta pu-
blicada l’11 d’octubre.
Tot i estant segurs, amb la seva 
resposta, de la nul·la participació 
del Consistori en la seva confecció 
seguim pensant que és manipula-
da per part de qui sigui i que la seva 
amable contesta no ens aclareix ni 
el que costa al municipi el seu/nos-
tre setmanari, ni el cost de l’enques-
ta que hauríem de saber encara que 
hagi anat a càrrec de la Diputació.
En algunes coses s’han dissipat 
dubtes però, com de costum, en 
d’altres gens.

cost total amb un cost molt superior al 
que es va adjudicar inicialment de 3,3 
milions d’euros. 
Tota aquesta operació ara repercutirà 
directament a la ciutadania amb un in-
crement important del cost de l’aigua, 
sabent que sense la connexió estalvia-
ríem 600.000 euros anuals.
Ara a tot això, hi hem d’afegir la priva-
tització de la part que no en tenim ges-
tió directa. L’impacte ecològic i social 
que tenen els transvasaments ja n’hem 
parlat altres vegades; però quan valdrà  
en diners recomprar allò que ens hem 
venut i era de tots? 
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Marc Andreví, pastisser: 
“La mostra gastronòmica 
és una manera de donar 
a conèixer el que fem i el 
que venem”

Mossèn Villarino:
“El fet que nosaltres ajudem 
ens dóna dret a exigir que 
les grans administracions 
també es comprometin”

Dani Pedrosa, guanyador 
a Sepang: “És un triomf molt 
especial per a mi perquè és el 
primer cop que guanyo en 
aigua en tota la meva vida”

HAN DIT . . .

l gris platejat dels dies 
plujosos i tempestuo-
sos acaba deixant pas 
a un ventall irisat que 

encisa per igual poetes i científics, 
l’arc de Sant Martí. Aquest feno-
men intangible però captivador, 
ens mostra l’entrada al món del 
color i poques vegades som ple-
nament conscients de com aquest 
ens influeix i incideix en les nos-
tres vides. 
Podem trobar força informació 
sobre la psicologia del color, tan 
preuada en el camp publicitari i 
tan sovint ignorada en la decora-
ció. A l’hora de triar el color per 
pintar o repintar les parets de la 
nostra llar, és habitual la disparitat 
d’opinions entre la parella o la fa-
mília, perquè hi ha quelcom també 
intangible que orienta a cada in-
dividu cap a una o altra tonalitat 
determinada. Igual passa amb el 
canvi de cortines, el cotxe... pot-
ser en la indumentària personal és 
on expressem més directament els 
nostres gustos, modes apart.
La cromoteràpia té molts practi-
cants que busquen el seu benestar 
amb les diverses formes d’aplica-
ció terapèutica dels colors.  Els  il-
luminadors de teatre i cinema són 
bons coneixedors dels efectes d ’il-
lusió que poden aconseguir combi-

  Tres colors. || JoAn munDEt

Colors

Solidaris amb 
Castellar

Els avantatges 
d’una Catalunya 

a Europa i al món. 
Per què ens cal un 

Estat propi?

 Glòria Massagué*

 Convergència i Unió

a campanya “Solida-
ris amb Castellar” neix 
a partir de valorar vàri-
es propostes en el sí de 

la Comissió per a  la inclusió soci-
al. Aquesta comissió està formada 
per diferents entitats socials, partits 
polítics, treballadors municipals, 
personal de l’Àrea Bàsica de Salut, 
tots units per un objectiu comú: tre-
ballar per millorar la situació soci-
al que, en aquest moments de crisi 
econòmica i de valors, estan patint 
moltes famílies castellarenques. 
Sense afany de protagonismes totes 
les persones implicades en el projecte 
volem actuar i lluitar per tal d’aconse-
guir una millor qualitat de vida entre 
els nostres conciutadans.
La campanya es durà a terme entre 
el dies 27 d’octubre i 10 de novem-
bre i es tracta de recollir certs ali-
ments, complementaris als que ja 
donen algunes de les entitats soci-
als de la vila, per repartir entre les 
famílies més necessitades del muni-

dadors. Els vegetals compten amb 
una gamma infinita de colors que, 
destacats en les flors, els utilitzen 
per escollir i atraure els insectes 
pol·linitzadors  que asseguraran la 
seva reproducció i supervivència.  
El món mineral ens ofereix potser 
la part més lúdica amb màgiques 
lluentors que fan desitjar la seva 
possessió.
Si els poetes parlen de la puresa 

del blanc, si Cupido es vesteix de 
color de rosa, si parlem del verd 
esperança,  si els grocs i vermells 
són dinamisme, si cadascú  posa el 
seu color a la solidaritat i fins i tot 
el negre del carbó es calor i ener-
gia... de quin color  deu ser el nos-
tre futur ?... A mi m’agradaria que 
els tingués tots.                                     

*Pintor
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nant i projectant estratègicament 
els seus canons cromàtics als ac-
tors i als decorats.
En el regne animal determinades 
pigmentacions serveixen per cri-
dar l’atenció de la femella, d’al-
tres per avisar que són verinosos, 
alguns són pur mimetisme amb 
l’entorn com a defensa, i també 
hi ha colors i dissenys que confo-
nen i allunyen a possibles depre-

La cromoteràpia té molts 

practicants que busquen el 

seu benestar amb les 

diverses formes d’aplicació 

terapèutica dels colors

cipi i que ja estan en seguiment des 
dels serveis socials municipals. 
Durant aquest quinze dies en totes 
les instal·lacions municipals hi haurà 
caixes per tal de fer la recollida. Així 
mateix s’ha informat a totes les enti-
tats i aquelles que hi estiguin interes-
sades també disposaran dels recipi-
ents per la recol·lecta.  
Per concloure l’activitat els dies 9 i 
10 de novembre, divendres i dissabte 
respectivament, i ajudats pels mem-
bres de la “borsa de voluntaris”, ens 
instal·larem a la porta dels super-
mercats per fer una bona difusió de 
la campanya i finalitzar l’escomesa. 
Aquesta iniciativa de “Solidaris amb 
Castellar” va acompanyada d’altres 
accions que s’estan duent a terme, 
com un curs de cuina que s’inicia la 
setmana vinent , “Bo, sa i barat” que 
ensenyarà cuina bàsica i casolana 
amb ingredients econòmics, o també 
els tràmits que estem fent per tal que 
els supermercats de la vila s’impli-
quin i puguem gestionar aquells ali-
ments que, per  motius diversos, no 
es poden vendre als establiments.  
Som conscients que amb aquest ini-
ciativa no resoldrem la problemàtica 
existent i que cal una feina molt més 
profunda i pedagògica, però sí que  és 
cert que si volem actuar i incidir en la 

  Miquel Ramos*

PLAÇA MAJOR

n tots els ordres de la 
vida, hem de reconèi-
xer que no ens han 
educat per al canvi, 

però n’hem hagut d’aprendre. I 

sobretot, quan una cosa no funci-
ona, tenim el dret – i el deure – de 
buscar-hi alternatives. En les con-
dicions actuals, tant polítiques com 
econòmiques, a Catalunya només se 
li obren dues possibilitats: o bé dei-
xar-se anar i acceptar allò que Espa-
nya o el seu Tribunal Constitucional 
decideixin -és a dir, l’assimilació fins 
a la invisibilitat-, o bé buscar un camí 
nou. O potser no tan nou…
Fins el segle XVIII, Catalunya tenia 
cònsols pel món i el seu dret comer-
cial era respectat i seguit a tota la 
Mediterrània. Es disposava d’unes 
estructures d’Estat que van donar 
uns resultats formidables, que no ad-
meten cap mena de comparació amb 
les estructures provincials a les quals 
se’ns ha condemnat durant aquests 
darrers tres segles. Es tracta, doncs, 
de tornar a ser un Estat.
Perquè un Estat pot decidir sobre 
les seves polítiques fiscals i econò-
miques, pot determinar les seves 
polítiques educatives sense interfe-
rències externes, pot afavorir la in-
vestigació i gestionar les polítiques 
sanitàries i socials, i perquè un Estat 
té les eines per projectar-se al món 
des de la seva pròpia cultura. Només 
els Estats participen als Jocs Olím-
pics i als Campionats d’Europa o del 

Món. Amb un Estat podrem fer in-
versions reals en serveis sanitaris i 
socials, hospitals, transports, ports, 
aeroports, ensenyament I universi-
tats, pensions... En definitiva, perquè 
sense un Estat propi, cap política és 
possible. 
És només tenint un Estat que s’obté 
el respecte i el reconeixement inter-
nacionals. Perquè només els Estats 
disposen d’un seient a les Nacions 
Unides, i d’un comissari europeu, i 
d’un lloc al Banc Central Europeu, 
i al Consell de Ministres de la UE. 
I només els Estats presideixen en 
torns de sis mesos la Unió Europea. 
En definitiva, ens agradi o no, vivim 
en un món on només els Estats gau-
deixen de visibilitat pròpia. Amb un 
Estat propi podrem recaptar, gesti-
onar i distribuir els nostres propis 
recursos; implantarem una adminis-
tració més simple, ràpida i propera a 
les empreses i als ciutadans, i un sis-
tema judicial eficient i eficaç.
El més greu és no poder decidir sobre 
les regles del joc. Només ho podrem 
fer si tenim un Estat Propi. L’Estat 
propi no és més que una eina: una 
eina útil i que ha d’anar a favor nos-
tre. Als catalans sempre ens ha agra-
dat la feina ben feta. I és amb bones 
eines que es fan les bones feines.

problemàtica personal, el primer de 
tot és cobrir les necessitats bàsiques i 
per aquest punt hem començat.
Dostoievski ja ho deia, “La veritable 
seguretat es troba molt més en la so-
lidaritat que en l’esforç individual” . 
Ara doncs unim forces i treballem 
per una objectiu comú.

* Tinent d’Alcalde de

   l’Àrea de serveis a les persones.
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  Gol de doble penal a càrrec del FS Castellar. || JoSEp grAELLS

El FS Castellar colpeja primer

  Jordi Mas

El FS Castellar ha iniciat una 
campanya de captació de socis que 
es durà a terme durant aquesta 
temporada 2012-2013. El club, 
sense socis ara, fa una crida a tots 
els interessats, tan exmembres 
de l’entitat, antics jugadors com 
familiars dels jugadors actuals. Els 
primers que es faran socis seran els 

Comença una 
campanya per 
captar nous socis

FS CASTELLAR

El primer derbi de la temporada 
va caure del cantó del Futbol Sala 
Castellar, recent ascendit a Prefe-
rent Catalana, que va imposar-se 
dissabte passat a l’Athlètic 04 per 3 
a 5 en un duel apassionant. La com-
petició de futbol sala ha començat 
aquesta jornada amb el plat fort, un 
duel local entre dos equips que si-
tuats a la categoria més alta on es 
troba un equip castellarenc. L’afi-
ció del futbol sala a la vila no va fa-
llar i a dos quarts de set de la tarda 
el pavelló Joaquim Blume presen-
tava una magnífica entrada, prop 
de 200 persones, per presenciar 
aquest partit tan esperat.

El Futbol Sala Castellar va ser 
l’equip dominador de l’enfrontament 
i va merèixer la victòria. Així ho re-
coneixia també el tècnic de l’Athlè-
tic, Fran Ortega, que debutava a la 
banqueta groc-i-negre aquest dis-
sabte. Els taronja-i-negres van po-
sar-se 0 a 3 amb gols de Gerard i 
Àlex Mateo, autor de dos gols de 
doble penal. “Hem jugat a tenir la 
pilota i ser agressius. Sabíem que 
seria un partit molt intens i hem 
dominat la primera part excepte 
en els darrers minuts. Que s’ar-
ribés de seguida a les cinc faltes 
també ens ha ajudat”, comentava 
el tècnic del FS Castellar Ruben Ji-
ménez després del partit.

Però l’alegria del Futbol Sala, 
que actuava com a visitant, va 
durar poc. Els últims de la prime-
ra part van ser els pitjors minuts 
d’un equip que la resta de l’enfron-

tament va ser impecable. L’Athlètic 
se’n va aprofitar i aconseguiria em-
patar abans del descans amb dues 
jugades de contraatac i un gol de 
falta. “Ja pensàvem que ens pas-
saria com molts partits de la tem-
porada passada però al descans 
vam poder retocar coses. El fet 
de tenir més efectius a la banque-
ta també ens va permetre mante-
nir un ritme alt i aguantar millor 
el final del partit”, afirma el tècnic 
del FS Castellar.

Amb empat a tres en el mar-
cador i tot per decidir, a la segona 
part hi va haver menys gols, més 
contenció, i el FS Castellar va tra-
duir el domini amb més l’efectivitat, 
la justa per emportar-se un partit 
viscut entre un gran ambient fes-
tiu al pavelló Joaquim Blume. “Ha 
estat un partit maco i net, el pú-
blic ha gaudit molt i si els dos ju-
guem així es veuran grans tardes 
de futbol sala”, comentava Jimé-
nez. L’entrenador de l’Athlètic 04 
Castellar, Fran Ortega, va desta-
car el bon ambient a les graderies: 
“Nosaltres vam sortir una mica 
pressionats per l’ambient, va ser 
un partit prou igualat però no hi 
ha dubte que el FSC ha estat el 
just mereixedor de la victòria”.

Fran Ortega va queixar-se de 
l’actuació arbitral, concretament de 
l’aplicació que va fer el col·legiat del 
reglament, ja que interpretava el blo-
queig com a falta: “Això no es sanci-
ona a cap esport, tampoc en futbol 
sala. Ell ho sancionava tot i a causa 
d’això no vam poder utilitzar mol-
tes de les jugades d’estratègia que 
havíem estat preparant”.  

L’aleví de l’HC Castellar 
guanya el Caldes (10-2)

gran partit de l’aleví A de l’HC Cas-
tellar que ha derrotat al fins ara 
líder del grup 16, el Caldes, per 10 
a 2. El partit va ser molt disputat 

al principi però el Castellar va fer 
valer la seva experiència per anar 
eixamplant diferències en el mar-
cador. El Caldes va demostrar tenir 
un bon bloc, molt bon hoquei, però 
ara per ara el HC Castellar està al-
guns graons per sobre.

Alan Rovira guanya la final 
de la Copa Open

Alan rovira va finalitzar en segon 
lloc de la darrera prova de la Copa 
open celebrada al circuit d’Alca-
nyís. El castellarenc va fer 27 peus 

en tot el trial, però les victòries 
aconseguides en les dues anteri-
ors proves del certamen van per-
metre a rovira assolir el triomf a la 
general. El castellarenc competia i 
puntuava amb pilots de 2 i 3 anys 
més que ell.

L’equip de Rubén Jiménez s’imposa (3-5) en el debut dels dos equips a Preferent Catalana amb més de 200 persones al Joaquim Blume

futbolistes del club que es troben 
en edat sènior. L’objectiu de la junta 
de Josep Tous és poder organitzar 
una assemblea general ordinària 
davant dels socis per rendir 
comptes amb tots els interessants. 
Està previst que aquesta primera 
assemblea es faci a principis de 
la temporada següent.|| J.m.
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El Club Tennis Castellar va cele-
brar dissabte passat el sopar de 
cloenda de la temporada 2011-2012 
al restaurant Can Pagès. Durant 
l’acte, amb molts membres i socis 
del club, es van dona distintius a 
molts dels esportistes de l’entitat 
castellarenca.

El CT Castellar clou la 
temporada d’enguany

  Redacció

TENNIS  |  CLOENDA DE TEMPORADA

 Els més joves del Club Tennis Castellar van ser protagonistes al sopar de cloenda. || CLub tEnniS CAStELLAr

L’entitat celebra amb premis el sopar de cloenda i aquest cap de setmana 
organitzarà el Clínic Tennis Wilson obert a socis i no socis

De tota manera, les activitats 
de l’entitat no pateixen cap atura-
da perquè el CT Castellar inicia-
rà el cap de setmana el torneig de 
l’Americana, que substitueix l’ante-
rior torneig rànquing. aquest pro-
per dissabte al matí les pistes del 
carrer Sant Feliu acullen el Clínic 
de Tennis Wilson, unes classes te-
òriques i pràctiques de mans de 
grans monitors de tennis. L’activi-

tat està oberta a socis i no socis i hi 
haurà obsequis per a tots els par-
ticipants.

Pel que fa a resultats, aquest 
cap de setmana es juguen les se-
mifinals del torneig obert de pista 
ràpida que organitza l’Atlètic Ter-
rassa. Les castellarenques Laura 
Dalmau i Laura Ballesteros han 
passat a les semifinals de les cate-
gories cadet i júnior. 

PÀDEL  |  TORNEIG CERCLE SABADELLÈS

L’equip de l’escola de pàdel de la Penya Arlequinada Sports va acon-
seguir diversos podis en el Torneig de Pàdel del Cercle Sabadellès. En 
categoria aleví femení les jugadors Judit González i Paula Porras van 
proclamar-se campiones. Els alevins masculins Víctor Iglesias i Noe 
Navarro van ser sotscampions de la seva categoria. L’escola de pàdel 
està formada per 30 jugadors. 

Podis per a la Penya Arlequinada

MOTOR  |  CAMPIONAT DE CATALUNYA

La temporada de motor a Castellar del Vallès torna aquest cap de set-
mana al circuit Els Saulons, que està situat a la carretera de Caste-
llar a Terrassa. L’entitat de l’Escuderia T3 organitza durant el matí 
una cursa d’autocròs, puntuable per al Campionat de Catalunya de 
l’especialitat. La cursa començarà a les 10 del matí i finalitzarà a les 
dues del migdia. 

Autocròs diumenge al circuit Els Saulons

TENNIS TAULA  |  LLIGA PROVINCIAL

El primer equip de l’ATT Castellar continua líder invicte de la Terce-
ra Divisió de la Lliga Provincial de tennis taula després de guanyar 
per 6 a 0 al CTT Josep Maria Palés. Cruells, Jover i Trillas es van re-
partir les victòries castellarenques en un partit fàcil. D’altra banda, 
el segon equip va sumar la segona victòria de la temporada contra el 
Badalona (4-3). 

L’ATT Castellar segueix líder invicte

Guillem Arderius i Alexandra Bayo triomfen a les pistes

Guillem Arderius va aconseguir el Campionat del Vallès 
en la prova del salt d’alçada amb una marca personal 
de 1’90 metres en una prova en què un altre atleta del 
Club Atlètic Castellar va quedar en segon lloc. Aitor 
Villar, amb una marca de 1’86 metres va acompanyar 
Arderius al podi obtenint la medalla de plata.
La prova, disputada diumenge passat i emmarcada 
en la primera jornada dels campionats de la comarca, 
es va disputar a les pistes d’atletisme del Parc de Co-

lobrers i va donar altres bons resultats per als atletes 
del CAC, com el tercer lloc de Xavi Planas i un cinquè 
de Manel Navas a la cursa dels 5.000 metres. En salt 
de perxa femenina, la castellarenca Alexandra Bayo a 
les files de l’Oviedo es va emportar la prova, seguida 
de l’atleta local Glòria Timoneda. El darrer podi el va 
completar l’equip 4x100 masculins –format per Gómez, 
Garcia, Benedicto i Villar- amb una marca de 45 segons 
i 4 dècimes. 

ATLETISME  |  CAMPIONAT DEL VALLÈS
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Després de dues victòries consecu-
tives es comença a notar la línia as-
cendent. El Club Bàsquet Castellar 
torna a situar-se a la meitat de la 
classificació de Copa Catalunya des-
prés d’una patida i ajustada victòria 
aquest diumenge passat contra l’AE-
SE de L’Hospitalet. L’equip de Txema 
Solsona es va veure per darrere en 
el marcador de més de deu punts al 
tercer quart però amb una gran re-
acció van aconseguir capgirar la situ-
ació en un bon final de partit.

L’enfrontament va començar 
amb una lleugera diferència per als 
castellarencs però sobretot cap al 
segon quart l’avantatge castellarenc 
es va anar torçant. Dues tècniques 
xiulades en contra i un millor encert 
visitant van fer que els del Baix Llo-
bregat obrissin distàncies. Al des-
cans, el CB Castellar perdia de set 
(31-38) i van arribar a rebre la mà-
xima diferència a meitats del ter-
cer quart, quan l’AESE es posava 11 
punts amunt. A partir d’aquí la re-
acció castellarencs no es va fer es-
perar. Dos triples d’Oriol Parcerisa 
i un gran treball de Romà Cutrina 
van tornar a posar el Castellar en el 
partit i amb opcions de victòria.

Els castellarencs van fer un 
brillant resultat en l’últim període 
i amb un ràpid parcial de 10 a 0 es 

Segon triomf per a un CB 
que comença a anar a més

  Jordi Mas

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

 Oriol Parcerisa lluita una pilota en el partit de diumenge. || JoSEp grAELLS

Els castellarencs guanyen l’AESE de L’Hospitalet (72-69) després
d’aixecar 11 punts en contra i escalen fins a la meitat de la classificació 

va posar per davant, que li permetia 
encarar els darrers minuts ja per 
davant el marcador. L’encert dels 
jugadors, en especial de Dani Bení-
tez -autor de 24 punts-, va ser deci-
siu per aconseguir la victòria final, 
un triomf fonamental que deixa els 

castellarencs empatats a tres vic-
tòries i tres derrotes a la taula, al 
vuitè lloc de Copa Catalunya. Amb 
aquest resultat, la zona de fases de 
permanència queda a una victòria 
per sota. La setmana que ve juguen 
a la pista del Roser. 

La UE Castellar continua redi-
mint-se de les ensopegades a casa 
lluny del seu estadi. Aquest cap 
de setmana va sumar una nova 
victòria fora de casa, en aquest 
cas al camp del San Lorenzo per 
1 a 2. És el tercer triomf en quatre 
partits de l’equip de Miguel Vidal 
a domicili, on encara no ha per-
dut. De quatre partits, n’ha empa-
tat un i la resta els ha guanyat.

Els castellarencs van posar-

La Unió segueix 
imparable a fora

  Redacció

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

El Castellar, millor equip a domicili de Segona 
Catalana després de guanyar el San Lorenzo (1-2)

se per davant amb un gol de Cristi-
an Garcia al minut 19. “M’esperava 
més de joc. Ells han jugat molt di-
recte, buscant la pilotada llarga, 
i nosaltres hem fet un futbol més 
de contenció que quan juguem 
a casa”, comenta el tècnic Miguel 
Vidal. El Castellar va fer el segon 
quan faltaven vint minuts per fina-
litzar l’enfrontament, obra del gole-
jador Quim Cadafalch. El San Lo-
renzo faria el seu gol en els minuts 
finals i va assetjar la porteria caste-
llarenca buscant l’empat, però no en 
va tenir ocasions gaire clares. 

 Els castellarencs sumen tres victòries i un empat fora de casa. || J. grAELLS
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Cardedeu - parets 3 - 1
Sabadellenca - Canovelles 3 - 2
Can parellada - tona 2 - 2
oAr vic - La garriga 3 - 1
manresa - Sabadell nord 2 - 2
gironella - Sabadell b 0 - 3
San Lorenzo - UE Castellar 1 - 2
Lliçà d’Amunt - palau 0 - 1
Sallent - taradell 0 - 2

SEGONA CATALANA · grup iv Jornada 7

Cardedeu
Sabadell b
Sabadellenca
tona
Sabadell nord
manresa
palau
Can parellada
taradell
parets
UE Castellar
oAr vic
gironella
Lliçà d’Amunt 
San Lorenzo
olímpic La garriga
Sallent
Canovelles

17
16
14
14
12
11
11
10
10
10
10
10

6
5
4
4
3
2

7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
7
7
7
7
6
6
7
6

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL

VETERANS
uE Castellar - Canovelles  3 - 2
SÈNIOR B · tercera Catalana, grup 6 
matadepera - uE Castellar 1 - 0 
JUVENIL A · primera, grup 7 
Cardedeu - uE Castellar 1 - 2 
JUVENIL B · Segona, grup 32
uE Castellar - La Llagostera 1 - 4
CADET A · primera, grup 7
Sta. perpetua - uE Castellar 4 - 1
CADET B · Segona, grup 30
uE Castellar descansa
INFANTIL A · primera, grup 4
Sant pol - uE Castellar 3 - 0
INFANTIL B · Segona, grup 47
uE Castellar - Esc. F. montcada 0 - 7
INFANTIL C · Segona, grup 43
terrassa - uE Castellar 0 - 1
ALEVÍ A · tercera, grup 13
uE Castellar - Esc. F. Sabadell 2 - 6
ALEVÍ B · Quarta, grup 43
uE Castellar - ripollet 2 - 6
ALEVÍ C · Quarta, grup 42
Esc. F. montcada - uE Castellar 2 - 9
ALEVÍ D · Quarta, grup 46
tibidabo - uE Castellar  2 - 8
ALEVÍ E · Quarta, grup 44
uE Castellar - rubí 7 - 2
ALEVÍ F · Quarta, grup 45
uE Castellar - pueblo nuevo 2002 18 -1
BENJAMÍ A · tercera, grup 44
uE Castellar - Sabadellenca 9 - 2

AGENDA
DEL 26 AL 31 D’OCTUBRE DE 2012

DISSABTE 27 d’octubre
Pepín Valls
09:00  infantil A – premià De Dalt
10:30  Aleví C – Sabadell
10:30  Aleví D – ripollet
11:45  benjamí C – mirasol 
11:45  prebenjamí E – marina 
12:45  prebenjamí b – Can Fatjó 
12:45  prebenjamí A – Sabadell
13:45  benjamí F – Cercle Sabadellès 
13:45  Escola b – Can rull 
17:00  Sènior b – Can boada 

DIUMENGE 28 d’octubre
Pepín Valls
09:30   infantil C – Sant Cugat 
12:15   Sènior A – At. gironella 
16:00   Cadet A – riuprimer 
18:00   Juvenil A – Andalucia

FUTBOL (uE Castellar)

BÀSQUET

DISSABTE 27 d’octubre
Pavelló Puigverd
11:00   mini A – Cerdanyola   
12:30   mini b – Escola pia
17:00   infantil Femení – matadepera
19:00   infantil – Sferic terrassa  

DIUMENGE 28 d’octubre
Pavelló Puigverd
17:00   Sots-25 – Escola pia
19:00   Sènior b – Ciutat vella
Partits a fora
12:30   roser - Sènior A 
18:30   begues - Sènior Femení

HOQUEI

DISSABTE 27 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
11:00   iniciació b – Sant Cugat
12:00   prebenjamí C  – manlleu
13:00   benjamí A – manlleu
16:30   prebenjamí b – roda
17:30   benjamí b – roda
18:30   Aleví A  – Sentmenat
19:30   Aleví b – Santa perpètua
Partits a fora
20:00   Capellades - Sènior

igualada - Artés 79 - 86
El vendrell - reus ploms 80 - 69
reus Deportiu - Castellbisbal 59 - 87
Cn Sabadell - martorell 52 - 62
vic - pardinyes 72 - 87
river Andorra - roser 70 - 78
grup barna - JAC Sants 74 - 87
CB Castellar - AESE 72 - 69

COPA CATALUNYA · grup i Jornada 5

roser
pardinyes 
Artés
Castellbisbal
river Andorra
reus ploms
grup barna
CB Castellar
AESE
reus Deportiu 
martorell
El vendrell
vic
Cn Sabadell 
JAC Sants 
igualada

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
6
6
6
5
6

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

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

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

BÀSQUET

SÈNIOR B · tercera, grup 4

Climasol-roser - Cb Castellar 75 - 42

SÈNIOR FEMENÍ · tercera, grup 8

Cb Castellar descansa

SOTS25 · Fase prèvia, grup 5

vila olímpica - Cb Castellar  56 - 58

SOTS21 · nivell A1, grup 3

Cb Castellar - ripollet 47 - 56

JÚNIOR FEMENÍ · nivell b, grup 2

Cb Castellar  - regina Carmeli 56 - 35

CADET A · nivell C, grup 18

Cb Castellar  - Sant Quirze 55 - 51

CADET B · nivell A, grup 7

Cb Castellar  - Sant Quirze 44 - 45

INFANTIL · nivell b, grup 9

regina Carmeli - Cb Castellar 56 - 76

INFANTIL FEMENÍ · nivell C, grup 7

marisres rubí - Cb Castellar   suspès

PREINFANTIL · nivell b, grup 8

Cb Castellar  - Sant pere terrassa 55 - 59

MINI A · nivell b, grup 13

Sant gabriel - Cb Castellar 88 - 38

MINI B · nivell b, grup 12

Sant Jordi - Cb Castellar 70 - 20

MINI FEMENÍ · nivell C, grup 4

Cb Castellar - barberà 9 - 59

PREMINI A · nivell b, grup 5

Cb Castellar - matadepera verd 47 - 55

PREMINI B · nivell C, grup 7

Cb Castellar - matadepera taronja 47- 65

TENNIS TAULA
Tercera provincial

Classificació

1 Att Castellar A 8

2  El Cercle tt gràcia 6

3  Suris Calella 6

4 Ctt Ateneu poblenou 6

5 CC Sant Andreu 4

6 Ctt Josep mª palés 4

7 Lluïsos de gràcia 4

8 Falcons Sabadell 2

9 Ctt badalona 0

10 Ctt Sant Quirze 0

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · grup 3 Jornada 5

molins - palau 0 - 6
HC Castellar - Taradell 5 - 7
La garriga - Capellades pendent
Horta - mollet 5 - 3
Corbera - mataró 6 - 8
bigues - noia Freixenet 6 - 4

Cerdanyola
palau
bigues i riells
Horta
noia Freixenet
Capellades
olesa 
mollet
mataró
La garriga
Corbera
taradell 
HC Castellar
molins de rei 

15
12
12
11
7
6
6
6
6
6
6
4
3
0

5
5
5
6
5
4
5
5
5
4
4
5
6
4

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

JÚNIOR · grup E
Sant Feliu - HC Castellar 6 - 3
JUVENIL · grup E
HC Castellar - barberà 13 - 4
ALEVÍ A · grup 16
HC Castellar - Caldes 10 - 2
ALEVÍ B · grup 21
HC Castellar - Caldes 5 - 12
BENJAMÍ A · grup 2
Sant Cugat - HC Castellar 16 - 0
BENJAMÍ B · grup 8
manlleu - HC Castellar  17 - 3
BENJAMÍ C · grup 6
HC Castellar - La garriga 5 - 1
PREBENJAMÍ A · grup 6
Caldes - HC Castellar 3 - 0
PREBENJAMÍ B · grup 3
Arenys de munt - HC Castellar  1 - 3
PREBENJAMÍ C · grup 8
Sant Cugat - HC Castellar 1 - 2
INICIACIÓ A · grup 1
HC Castellar - Sant Cugat 0 - 3
INICIACIÓ B · grup 2
mollet - HC Castellar 3 - 0

FUTBOL SALA

DISSABTE 27 d’octubre
Pavelló Dani Pedrosa
09:00   prebenjamí A – El Sol i La Lluna
Pavelló Joaquim Blume
09:00   benjamí b – Santa perpètua
10:15   infantil b – parets 
15:30   Athlètic 04 Sènior Femení – Floresta
16:45   Sènior Femení – Sant Esteve Sesrovires
18:00   Sènior A – San Lorenzo 
Partits a fora
15:00   Can Calet - Athlètic 04 Sènior b
16:00   Can parellada - Athlètic 04 Sènior A

DISSABTE 28 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
09:00   infantil A – Escola pia 
10:15   Juvenil-Cadet Femení – La Concòrdia
12:15   Sènior b – Caldes 

ATLETISME

DIUMENGE 28 d’octubre
Pistes d’atletisme
09:00   2a Jornada Cts. vallès

PATINATGE ARTÍSTIC

DIUMENGE 28 d’octubre
Pavelló Joaquim Blume
15:00   prova federativa

FUTBOL SALA

mollet - Can parellada 1 - 1

Castellnou - Cn Sabadell 5 - 9

navàs - martorelles 2 - 5

Castellbell - Cardedeu 3 - 4

grup Arrahona - Floresta 2 - 5

San Lorenzo - baganes 5 - 5

Athlètic 04 - FS Castellar 3 - 5

PREFERENT CATALANA, g.3 · Jornada 1

Sabadell
martorelles
Floresta
FS Castellar
Cardedeu
baganes
San Lorenzo
Can parellada
mollet
Castellbell
Athletic 04
grup Arrahona
navàs
Castellnou

3
3
3
3
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

SÈNIOR B · primera Catalana, grup 3

Athlètic b - FS Castellar ajornat

SÈNIOR FEMENÍ · tercera, grup 2

FS Castellar  - montserrat 2 - 1

JUV-CADET FEM · primera, grup 1

Sant Cugat - Athlètic 04 2 - 4

Castellterçol - FS Castellar ajornat

JUVENIL A · tercera Divisió, grup 4

FS Castellar - Sant Just 2 - 5

CADET A · Segona Divisió, grup 5

FS Castellar - montmeló 4 - 2

INFANTIL A · Segona Divisió, grup 4

rubí - FS Castellar   1 - 1

INFANTIL B · Segona Divisió, grup 3

Cn Caldes - FS Castellar   21 - 1

CADET A · Segona Divisió, grup 3

FS Castellar - Cn Caldes 2 - 7

ALEVÍ B · Segona Divisió, grup 6

FS Castellar - Escola pia 10 - 3

BENJAMÍ A · primera Divisió, grup 6

FS Castellar - Cn Caldes 2 - 7

BENJAMÍ B · primera Divisió, grup 3

palau - FS Castellar  20 - 0

CICLISME

DIUMENGE 28 d’octubre
Entorn del Puig de la Creu
08:30  Cronoescalada

MotoGP

Classificació general

1 Jorge Lorenzo 330

2  Dani pedrosa 307

3  Casey Stoner 213

4 Andrea Dovizioso 195

MOTOR
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La Coral Sant Josep canta-
rà amb el grup del Casal

Aquest proper dissabte, 27 d’oc-
tubre, la Coral Sant Josep i el 
grup de cant del Casal Catalunya 
cantaran junts a l’Auditori muni-

cipal, a partir de les 17.30 hores.  
La proposta d’emmarca en la 
celebració de l’Any Europeu de 
l’Envelliment Actiu i la Solidari-
tat entre generacions instaurat 
l’any 2012 i que està marcat al ca-
lendari el dia 1 d’octubre

Jornades Europees del
Patrimoni, aquest divendres

Els actes de les jornades Europees 
del patrimoni es clouran avui amb 
un itinerari guiat pel nucli antic. 
Aquest estava previst inicialment 

per dissabte 29 de setembre però 
que es va haver d’ajornar a causa 
de la pluja. El recorregut es farà pels 
carrers Caldes, Sant miquel, mina i 
Sant Josep. L’hora de l’activitat és 
a les 17 h i la plaça vella és el punt 
de trobada

El Cor Infantil de la Coral Sant Es-
teve de Castellar ja té en marxa un 
nou concert que, en aquesta ocasió, 
es basa en el repertori tradicional ca-
talà del nostre país i de l’entorn pro-
per, just allà on els camins es cre-
uen als quatre vents. Fent honor a 
aquesta premissa, el concert es titu-
la ‘Cançons als quatre vents’. El con-
cert tindrà lloc diumenge 28, a les 12 
h, a l’Auditori Municipal. L’entrada 
general és de 10 euros i de 7,5 pels 
socis de l’Aula, de l’ETC i pels volun-
taris per la llengua. 

El Cor Sant Esteve continua 
apostant per la descoberta de nous 
camins i possibilitats de les veus in-
fantils, instrument idoni per inter-
pretar totes les músiques que es fan 
i es desfan arreu del món. 

el concert, en detall || ‘Cançons 
dels quatre vents’ és un diàleg con-
tinu i dinàmic entre el cor i les per-
cussions tradicionals. El Cor Infan-
til, format per 28 nois i noies, explica 
les cançons i toca alhora instruments 
que inclouen les panderetes, els es-
tris de cuina i altres eines casolanes, 
recuperant les maneres tradicionals 
d’acompanyar les cançons amb els 
objectes que antigament la gent tenia 
a prop. Així, les culleres, les petxines, 

  Marina Antúnez

 Un dels anteriors concerts del Cor Sant Esteve, dirigits per Jaume Sala. || CEDiDA

El Cor infantil, en concert 
La Coral Sant Esteve 
canta ‘Cançons 
dels quatre vents’ 
aquest diumenge a 
l’Auditori Municipal

els morters i, fins i tot, el mateix cos 
com a instrument, es converteixen 
en música i en elements escènics, 
configurant diversos plans sonors, 
rítmics i visuals. Això queda com-
pletat per arranjaments harmònics. 
Algunes de les peces que s’interpre-
taran són: El cant dels ocells, Els con-
trabandistes, La rana, Panaderas de 
Alcaine, So de pastera, Lo tio Pep o Ma-
reta, entre d’altres.

els músics || El cor estarà acompa-
nyat de músics innovadors amb una 
gran experiència en l’àmbit de la mú-
sica tradicional.

D’una banda, Mario Mas, un 
dels joves guitarristes amb més pro-
jecció al país, versàtil com pocs i ex-
quisit en els arranjaments. Ha estat 
qualificat per la crítica com un dels 

músics més interessants coma acom-
panyant de prestigi. Format a l’este-
la del seu pare, el gran Javier Mas, 
col·labora amb artistes com Paco 
Ibáñez, Toti Soler, Sílvia Pérez Cruz 
o Núria Piferrer, entre d’altres. Des 
del 2003 toca amb el quartet de gui-
tarres Mosaic. El seu projecte perso-
nal es diu ‘Alazul’.

També es comptarà amb Ma-
riona del Carmen, mestra pandere-
tera i amb gran experiència en les 
percussions tradicionals. És mem-
bre de l’Orquestra de Percussió Ibè-
rica Coetus, del grup AnimAmigA i 
del grup Sonsoni, entre d’altres. Ha 
col·laborat amb músics com Mari-
na Rosell, Eliseo Parra i Sílvia Pérez 
Cruz i ha realitzat tallers al CAT Ar-
sèguel ‘Percussions de la Mediter-
rània’, entre d’altres. Actualment és 

professora de percussió tradicional 
a l’Escola Folk del Pirineu. 

Jaume Sala, director del Cor 
Sant Esteve, músic i professor de 
música de secundària, també di-
rigeix el cor VINE de Terrassa i el 
Cor de Noies de Matadepera, a més 
de la Jove Orquestra Simfònica de 
l’Anoia.

Ha treballat als cursos de Direc-
ció Coral de la FCEC, als de Secre-
tariat de Corals Infantils de Catalu-
nya, la Federación Coral Aragonesa, 
als Cursos de Música Popular i Tra-
dicional de Torruella de Montgri i de 
l’AEMCAT. A més, ha estudiat l’en-
focament terapèutic del a veu amb 
Thomas Clements, la percussió amb 
Mauricio Molina i Riad Ahmed i ha 
rebut classes de cant de mestres de 
diversos països.

 Mario Mas. || CEDiDA

 Mariona del Carmen || CEDiDA

 Jaume Sala. || CEDiDA

ELS MÚSICS

EL DIRECTOR



CULTURA
20

BREUS

DEL 26 D’oCtubrE A L’1 DE novEmbrE DE 2012

Dissabte passat, amics i coneguts de Miquel Des-
clot fan fer una lectura pública dels seus poemes. 
L’acte, previst inicialment a Cal Gorina, es va tras-
lladar a la Sala de Petit Format de l’Ateneu per 
por de les pluges. La Comissió Organitzadora dels 
actes d’homenatge als 60 anys de Desclot va coor-
dinar els més de 30 voluntaris que van llegir, i va 
cloure l’activitat amb un vermut. El mateix poeta, 
després d’haver fet d’oient de les lectures, va re-
citar també alguns dels seus poemes inèdits. Els 
actes d’homenatge s’allargaran fins al desembre. 
De moment, les llistes per participar a la lectura 
popular del dia 22 de desembre s’obriran prope-
rament. Totes les persones que ho vulguin podran 
inscriure’s a ungradepebre@telefonica.net. D’al-
tra banda, el proper 9 de novembre, a les 20.30 h, 
s’obrirà una conferència titulada ‘La poesia per 
a adults d’en Miquel Desclot’, protagonitzada per 
Òscar Rocabert. El dia 24 també hi haurà un acte 
d’homenatge, en aquest cas per als més menuts. 
L’hora del Conte Infantil estarà centrada en els 
textos infantils del poeta. L’activitat tindrà lloc a 
les 11.30 h a la Biblioteca.  || m. A.

Més d’una trentena de persones 
van llegir poemes de Desclot

SALA DE PETIT FORMAT  |  LECTURA PÚBLICA

Divendres va tenir lloc una nova 
sessió de l’Hora Golfa del Conte, 
en aquest cas, centrada en contes 
mandinga. L’acte, organitzat per 
l’Associació Afrocatalana d’Acció 
Solidària en col·laboració de l’ETC, 
va comptar amb Sophie  Marron de 
narradora, que va explicar històri-
es del seu país, i també amb Sara 
Schkot que va traduïr el conte. Van 
acompanyar-los Sam Sussoh, in-
tèrpret de la Kora, i Ansoumane 
Badji, amb el Djembé.  || m. A.

Històries mandinga, 
les protagonistes

PENYA SOLERA  |  HORA GOLFA

Divendres 19 a la tarda, les responsables de l’Escola Noctur-
na van organitzar un piscolabis amb les alumnes i exalumnes 
de l’escola castellarenca. Des de fa dies, s’exposa una mostra 
dels treballs que s’elaboren en els diferents cursos d’aques-
ta escola. Es pot visitar a la Sala Polivalent d’El Mirador. Co-
incidint amb l’exposició, divendres va assistir-hi la Comis-
sionada d’El Mirador, Anna Mármol. També hi van assistir 
l’alcalde Ignasi Giménez i la regidora de Cultura,  Pepa Mar-
tínez. “Va venir gent que havia vingut i ara ho troben a fal-
tar, els vam animar a que tornin, la cuina , les puntes i el 
dibuix es fan a peu pla”, explica Gemma Cabau, coordina-
dora de l’Escola Nocturna. Les modistes van comentar que 
s’ho van passar molt bé, i que “l’Escola no només era per a 
senyores grans si no que era per a nens, nenes i senyors”, 
afegeix Cabau. Tothom va admirar la feina feta que hi ha ex-
posada, van comparar la paciència amb la seva però coinci-
dien que era com una teràpia, “saps que aquell dia i aquella 
hora has de sortir amb la feina feta, ganes de treballar per-
que te’n tornin a donar”, diu Cabau. Es van consumir quasi 
3 ampolles de moscatell, gairebé cinc litres d’aigua i dos qui-
los de carquinyolis.  ||  m. A.

L’Escola Nocturna va oferir un piscola-
bis de celebració

AUDITORI MUNICIPAL  |  TEATRE CASAL CATALUNYA

El passat dissabte, en el marc de la Mostra Gastronò-
mica, Sonaswing va organitzar un fantàstic ball swing 
a la plaça del Mercat. Al matí, els balladors van comp-
tar amb un dels millors professors de Lindy de Cata-
lunya, el Xavi Recuenco, que va fer una masterclass a 
la Sala Blava. Després d’un dinar popular  17 parelles 
de Castellar, Terrassa i Sabadell van ballar swing a la 
porxada de la plaça del Mercat.  || m. A.

Swing a la plaça

PLAÇA DEL MERCAT  |  SONASWING

El grup de teatre del Casal Catalunya va representar, el passat 21 d’octubre, la divertida obra de Lluís Coquard “Pitonissa no 
m’enredis”. L’actuació es va fer a l’Auditori Municipal i va comptar amb la magnífica interpretació de Dora Cabeza, Maria Cla-
pés, Miquela Egea, Carmen Chico, Maria Ordeig, Joan Clot, Joan Solé, Jacint Fornaguera, Oscar Cardona, Francisco Espino-
sa, Joan Daví, Joan Marquillas i Rosa Casas. L’obra està dirigida per Margarida Sallent.  || m. A.

‘Pitonissa, no m’enredis’ torna amb força a l’Auditori Muncipal

SALA POLIVALENT  |  70 ANYS D’ESCOLA NOCTURNA
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‘Comerç i cultura, 1+1=3’
Campanya conjunta entre 
Comerçastellar i la bibliote-
ca · Del 15 al 30 d’octubre
Establiments associats a 
Comerçastellar

Malabars
Del 6 novembre al 18 desembre
Dimarts, 20.30 a 22h, a l’EtC
insc.: malabaristes@gmail.com

Activitats físiques al
Casal Catalunya
pilates, el dilluns i dimecres
gimnàs de recuperació fun-
cional, els dimarts

Lindy hop
Curs regular de swing
A partir del 8 d’octubre

Classes d’escacs
Dilluns (nivell avançat)
de 19.30 a 20.30 h
Dimarts (iniciació i nivell mig) 
de 18.30 a 19.30 h
inscripcions: 937 472 222

“Amor? Una exposició sobre 
la violència de gènere”
Fins al 2 de novembre
Dilluns a divendres,
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h
Espai Sales d’El mirador

EXPOSICIONS“Enganxa’t a l’esport”
taula rodona amb 
Josep moratalla exjuga-
dor del FC barcelona
19 h
org.: Agrupació barça Jugadors

Itinerari pel nucli 
antic de Castellar*
punt trobada: pl. vella · 17 h

Teatre · ‘màsters’
Sala petit Format · 21.30 h
org.: EtC

Dv 26
Hora del pati*
Ludoteca municipal · 11.30 h

Cantada
de la Coral Sant Josep 
i el grup de cant del 
Casal Catalunya
Auditori municipal · 17.30 h
org.: Coral St. Josep i Assoc. Jub. i pen.

Teatre · ‘màsters’
Sala petit Format · 21.30 h
org.: EtC

Nit de Ball
a càrrec d’Axis
Sala blava · 22.30 h
org.: pas de ball

DS 27
1a carrera autocross
puntuable camp. Catalunya
Els Saulons · 10 a 14 h
org.: Escuderia t3

Donació de sang
Local CEC · 9.30 a 13.30 h
org.: banc de Sang i teixits

Concert
Coral Sant Esteve*
Auditori municipal · 12 h
org.: Assoc. Jubilats i pensionistes

Cinema*
Lugares comunes
Auditori municipal · 18 h

Ball
amb Almas gemelas
Sala blava · 18 h
org.: Amics del ball de Saló

Teatre · ‘màsters’
Sala petit Format · 18.30 h
org.: EtC

Dg 28

Cinema de terror 
Sala Actes mirador · 18 h
org.: Espai Jove

Ball de Castanyada
Sala blava · 22.30 h
org.: pas de ball

DC 31
Túnel del terror 2012 
Espai tolrà · 17 a 00 h
org.: Espai Jove

DJ 01

Donació de sang
Local CEC · 17 a 20.30 h
org.: banc de Sang i teixits

Ràdio Zombie - Invasió 
zombie al poble 
ràdio Castellar · 11.30 a 18 h
org.: Espai Jove

Dt 30

Donació de sang
Local CEC · 17 a 20.30 h
org.: banc de Sang i teixits

inauguració de
l’exposició fotogràfica
“La setmana del Terror” 
+ flashmob “Thriller” 
mercat municipal · 18.30 h
org.: Espai Jove

DL 29

* Actes organitzats per l’Ajuntament.

CURSOS

4a Cronoescalada al
Puig de la Creu
Dia 28, de 8.30 a 10.30 h
inscripció gratuïta fins al 26 
d’octubre a bike tolrà
(c. portugal, 9) o a
l’a/e biketolra@hotmail.com

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

Obertura de les llistes
per participar al recital popular 
d’aniversari de miquel Desclot 
del 20 de desembre  ·  inscrip.: 
ungradepebre@telefonica.net

ALTRES

TALLERS

Escola - Taller
Escultura de talla i escultura 
en fusta, dibuix (els estils i les 
fustes), dibuix a llapis i altres
rafel gil · 937 147 568

Taller de pintura 
Dimarts · 18 h 
Associació de Dones Hipatia

Ceràmica a L’Argila
per a nens i nenes a partir 
de 5 anys i adults
inscripcions: 618 841 208

Taller de ioga 
Dijous · 16.30 h 
Associació de Dones Hipatia

TOTHICAP:taller de ioga 
Dilluns i dijous de 10 a 11 h
o els dimarts, de 19 a 20 h 
inscripcions i més informació:
tothicapcastellar@gmail.com
649 545 803(tardes)

Dv 02 Gimcana Zombies vs Supervivients* 
plaça major · 17 a 20 h · org.:  Espai Jove

DS 03 Festa de la Vellesa · Espai tolrà · 9 a 14 h · Auditori municipal · 17 h
org.:  Assoc. Jubilats i pensionistes

Once Upon a Time*· Jump!, d’Scott m. Fischer · Ludoteca · 11.30 h
org.:  idiomes Castellar

Teatre · mil anys en deu dits · Auditori · 12 h · org.:  La xarxa

36a Diada Sardanista · Sala blava · 16.30 h · org.:  ASAC

Cinema* · Sombras tenebrosas · Auditori municipal · 18 h
Dg 04

nom edat data defunció

Joan Galimany Guiu 86   15/10/2012

DEFUNCIONS

26
27
28
29
30
31
01
02
03
04

germà
vilà
vilà
Europa
Yangüela
Casanovas
ros
permanyer
germà
germà

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

112

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

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
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La nit dels dimarts de Festa Major a l’envelat es feia un 
gran ball de gala. Les noies lluïen bonics vestits anomenats, 
aleshores, de gala, que consistien en uns magnífics vestu-
aris llargs fina a terra, que produïen l’admiració de la con-
currència.  No eren gaires les noies que protagonitzaven 
aquesta actuació, ja que no totes se’n podien permetre les 
despeses. A la imatge, podem veure Lourdes Buixadé.

Vestits de gala, anys 1940

Memòries 147

FonS: JorDi gArròS

Autor: DESConEgut

BOSTON COCKTAIL BAR
C/ Tarragona, 27

937 474 899

PLAT DE LA SETMANA

Comerciants, podeu fer-nos propostes a:
a/e: mantunez@castellarvalles.cat

Moscow Mule

Servim el vodka i l llimona en un got mitjà-
gran, afegim força gel, remenem amb una 
cullera de bar i ho completem amb ginger 
ale. Decorem amb el cogombre. Còctel de glop 
llarg, suau i refrescant, perfecte.

Ingredients:

cl de vodka
suc de llimona
ginger ale
tires o rodanxes de cogombre

9
1/2

Today we kick off1 a new section in
L’Actual called On-the-Spot.
on-the-spot means “at the scene of action”, or “taking ac-
tion in the moment”. For example: You go to get a copy of 
your keys and in the shop they have a sign saying “Key Cut-
ting on-the-spot” which means they will copy your keys 
whilst you wait. or another example: the comments after 
a tv interview of a politician say “he was really put on-the-
spot”. in this case it means that he had to improvise in a si-
tuation under pressure.

What i’ve seen in recent months is that many people here 
have learned some English, but if they are put on-the-spot 
and have to speak it, they feel they don’t know enough be-
cause they haven’t had the chance2 to practice. So, as a 
small help, in on-the-spot we’ll give you the chance to prac-
tice at least reading and comprehension…for fun!

my name is Joanna and i’m English and i’ve been living in 
Castellar for 7 years. before i lived here i was living in bar-
celona for 3 years. 

We british have a reputation for always talking about the 
weather, or mostly just complaining3 about it. How does 
the rain and autumn weather make you feel? For me, as it 
reminds me of home, it doesn’t make me feel sad. it makes 
me feel thoughtful and creative because you know that you 
can make the most4 of being inside for the day. but for some 
other people, the rain even makes them very happy and 
want to dance. Can you think of someone like that?

English quiz: name the famous song: “..……..... in the 
rain” and who sang it in the 1950’s musical of the same 
name?

English quiz answer:
“Singing in the rain” sang by gene Kelly

Glossary:
1inaugurem  ·  2oportunitat  ·  3queixant-se  ·  4aprofitar

Joanna Lambert
ON-THE-SPOT
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· Quan va arribar a Castellar 
i per què?
Vaig venir l’any 2005, tot i que 
ja feia tres anys que vivia a Bar-
celona. Havia vingut per temes 
professionals, per fer unes pràc-
tiques durant tres mesos a l’es-
tiu. Però mira, ja m’hi he que-
dat! L’empresa on feia les pràc-
tiques em va dir si m’hi volia 
quedar, i vaig dir que sí. L’em-
presa era a Rubí, jo vivia a Bar-
celona i venia a Castellar per 
temes familiars. 

· On té els seus orígens?
Sóc d’un poblet de 1.000 habi-
tants del sud-est d’Anglaterra, 
molt a prop de Bristol. És una 
zona molt verda i amb unes cos-
tes molt boniques. 

Joanna Lambert

· I la troba a faltar?
Sí, és clar, però sé que la vida que 
tinc aquí em satisfà molt. M’agra-
da el contrast que tenim. Al cos-
tat de Castellar hi ha la munta-
nya, però també tenim la ciutat 
molt assequible. A més, també 
m’encanta la cuina mediterrà-
nia, el clima i les activitats que 
es poden fer, tant a la muntanya 
com a la platja. També m’agrada 
visitar galeries d’art a Barcelona. 
Aquest equilibri m’agrada molt. 

· En quin àmbit es desenvolu-
pa professionalment?
Bé, l’empresa on he estat és una 
consultoria d’innovació i disseny. La 
meva formació és en disseny però 
m’he especialitzat en disseny ecolò-
gic. He fet un màster en sostenibili-
tat en disseny. M’agrada pensar en 
termes de sostenibilitat en els pro-
jectes que fèiem per a clients.

· I com ha evolucionat aquest 
objectiu?
Ara estic desenvolupant projectes 
propis: faig classes d’anglès par-
ticulars basades en la conversa, 
també treballo intensament en el 
tema de les xarxes socials (blog-
gin, twitter, Facebook), negocis en 
línia. M’he posat en contacte amb 
empreses petites d’Anglaterra que 
volen tirar endavant negocis aquí, 
que tenen productes molt interes-
sants per oferir. I també hi ha em-
preses d’aquí que volen exportar 
a l’estranger i jo els ajudo amb les 
xarxes socials en anglès. 

· Se sent satisfeta amb els ob-
jectius assolits?
Tot just hi estic treballant. Però 
encara vull desenvolupar nous 
serveis i solucions més sosteni-
bles, però útils i divertides per a 
la gent. Un exemple d’això que dic 

és el Bicing, que alhora que ens fa 
més sostenibles és un servei molt 
útil. També hi ha una web molt in-
teressant que ajuda a l’intercanvi 
de roba infantil entre famílies de 
diferents indrets.

· Creu que la nostra societat és 
individualista?
Crec molt en la idea de com-
partir i intercanviar entre per-
sones. Treballant junts podem 
aconseguir més coses que sols. 
Crec que les organitzacions 
sense ànim de lucre estan fent 
una bona feina, però les empre-
ses necessiten fer el pas previ, 
no veure la inversió en sostenibi-
litat com una despesa, sinó com 
un avantatge. Actuar de forma 
sostenible des del principi supo-
sa un plus al projecte. Actual-
ment, la gent ja s’està mobililt-
zant més per trobar solucions.

· A nivell local, com es pot ser 
sostenible?
Per exemple, col·laborant entre 
tots. Aquí a Castellar, per exem-
ple, jo vaig ser una de les funda-
dores de la cooperativa Economat, 
i ara ja hi ha dues cooperatives de 
consum, també Naps i Cols, que 
funcionen soles. Si cadascú fa la 
tasca que li pertoca tot rutlla.

· I actuar a nivell local té alguna 
repercussió a nivell global?
I tant! A nivell local, col·laborar és 
interessant i útil, però també ho 
és a nivell internacional. Un con-
sum col·laboratiu és més sosteni-
ble, i això ens afavoreix a nosal-
tres com a individus però també 
al medi ambient. Per exemple, per 
què hem de comprar una segadora 
de gespa si només la fem servir un 
cop l’any? Per què no la podem in-
tercanviar? És més fàcil...!. 

Treballant junts 
podem aconseguir 
més coses que sols

“

”
Dissenyadora sostenible

  Marina Antúnez
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Es dedica al disseny sostenible. Tots els seus esfor-
ços es basen en el foment de la col·laboració entre 
persones, en la idea de compartir i intercanviar. Les 
xarxes socials, diu, ens ajuden a fer-ho fàcil.

11 respostes
Un tret principal del seu caràcter?
Empàtica
Un defecte que no pot dominar?
Sóc poc assertiva 
Quin animal seria?
una àliga
La seva paraula preferida?
please
Un personatge a qui admiri?
Anita roddick, fundadora de  la
botiga ‘the body Shop’
Quin plat li agrada més?
Escalivada
Músic preferit?
u2
Un color? 
negre
Un llibre?
‘one day’
Una pel·lícula?
‘the lord of the rings’
Un comiat?
See you soon


