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ACTUALITAT P5L’Ajuntament obre expedient per aclarir si la policia ha multat indiscriminadament 

ACTUALITAT P3

  Un grup de clientes a l’interior de la botiga de moda i complements K&M mirant els descomptes. || joSep GraellS

el pàdel, esport 
d’èxit a la vila amb 
quatre espais 
on practicar-lo
ACTUALITAT P8 ACTUALITAT P7

El Mirador acull 
una  mostra 
amb el material 
del POUM

el poble es queda 
sense ‘artristras’

CULTURA P21

ESPORTS P13

Castellar 
ha tancat el 
2012 amb 
2.069 aturats

La taxa d’atur de la vila s’ha enfilat els darrers 
mesos per sobre del 16,5%, xifra similar a la 
mitjana catalana

L’ajut d’altres administracions per a la inserció 
laboral gairebé és inexistent. L’Ajuntament manté 
el PQPI i reforça la formació a través d’El Mirador

ACTUALITAT P4

  Pilar Homet, a la dreta, es jubila després de 25 anys a l’espai d’art i botiga. || j.G.
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A l’esquerra, aparador de la botiga K&M, amb diversos client mirant les ofertes. A la dreta, els cartells que anuncien les rebaixes de la botiga La Pera . || joSep GraellS

 Cristina Domene

Quan tot just acaben de passar les 
carrosses dels Reis, els comerciants 
ja es posen a treballar per treure els 
guarniments de Nadal i preparar 
la campanya de rebaixes. La previ-
sió és que els ciutadans es gastin 80 
euros de mitjana, un 11% menys que 
l’any passat. Els articles més bus-
cats seran, com cada any, la roba, el 
calçat i el parament de la llar.

A la vila, rebaixes de qualitat
A Castellar, des del passat di-

lluns es poden veure els cartells de 
rebaixes als aparadors i comprar 
productes amb bons descomptes. 
“A la nostra botiga poden haver-
hi articles amb descomptes des 
del 20% o el 40%, o més bèsties 
d’un 60%, depenent de quin pro-
ducte. Però potser trobes unsa 
pantalons a 15 i dessuadores a 
25 euros”, explica Maria Armen-
gol d’Esports Castellar. La comer-
ciant considera que durant aques-
ta primera setmana de campanya 
“la gent ve a buscar el producte 
més barat i a partir de la segona 
la cosa és més tranquil·la. Al co-
merç local no hi ha ‘booms’ de re-
baixes, la gent va venint mica en 
mica”. De fet, aquesta és una de les 
diferencies entre les rebaixes del 
petit comerciant i la de les grans su-
perfícies. “Els grans magatzems 
i cadenes comencen les rebaixes 
amb uns descomptes molt agres-
sius, del 70 o 80%, però després ja 
no poden rebaixar més i s’estabi-
litzen. Al comerç local ho fem a 
l’inrevés, comencem amb rebai-

A Castellar, sembla que els 
vilatans enguany han apostat pel 
comerç de proximitat, una acció 
que els comerciants agraeixen 
molt. La Maria Armengol, 
d’Esports Castellar assegura que 
la campanya els ha anat bé, fins 
i tot millor que la de l’any passat. 
“A nosaltres ens ha anat molt bé, 
la veritat. Estem molt contents. 
He vist la gent de Castellar amb 
ganes de comprar al poble i fer 
comerç de proximitat, que al final 

La previsió és que els 
ciutadans es gastin 
80 euros de mitjana 
a les rebaixes

és per allò que estem lluitant des de 
l’Associació de Comerciants”. Pre·
cisament, el president de Comerç 
Castellar, Ricard Canturri, propietari 
de la Llibreria Nobel, opina el mateix. 
“La campanya de Nadal ha anat bé, 
jo crec que la gent, els comerciants, 
han quedat força contents, però 
val a dir que hem de seguir lluitant 
per dinamitzar el comerç local i és 
important que hi col·labori tothom, 
que als comerços de la vila podem 
trobar qualsevol producte o article 
que necessitem”.  Elena Córdoba, de 
la sabateria Elena, calçat i comple·
ments està d’acord amb els seus 
col·legues: “La gent s’ha consci·
enciat dels beneficis del comerç 
local i ha comprat al poble”. || C.d.

tens la certesa que el gènere és el 
mateix, que és el mateix producte 
que hi havia a la botiga la setma-
na passada, però amb descomp-
tes i no articles d’altres tempora-
des o de pitjor qualitat com fan a 
alguns magatzems”. A més, afe-
geix que l’atenció i el tracte amb el 
client és molt més proper. 

Els botiguers són optimistes, 
però sí han copsat que la gent no 
compra per comprar, com passa-
va anys enrere i es mira molt més 
la butxaca. “La gent mira molt, 
s’ho emproven... i s’ho rumien 
més que abans”, assegura Cór-
doba. La Mari Ordóñez, de la bo-
tiga K&M explica que moltes cli-
entes han anat mirant, però s’han 
esperat a les rebaixes: “Molta gent 
s’espera a les rebaixes per com-
prar la peça que li agrada. Nosal-
tres tenim descomptes en tots els 
productes de la botiga, en alguns, 
fins a 9 euros menys que abans de 
rebaixes, i quan passin les prime-
res setmanes, farem liquidació, 
per preparar ja la propera tem-
porada”, conclou Ordóñez. 

Aposta pel comerç 
de proximitat

CAMPANYA DE NADAL

xes del 20% o el 30% i segons pas-
sen les setmanes s’amplien els 
descomptes. Per tant, al final, 
acaba sent el mateix”, explica Ri-
card Canturri, president de l’As-
sociació de Comerciants de Cas-

tellar. Una altra diferència d’anar 
de rebaixes a les botigues de pro-
ximitat i no a les grans ciutats és 
la que explica Elena Córdoba, de la 
botiga Elena, calçat i complements. 
“Si compres al comerç de la vila 

La campanya al comerç 
local es caracteritza 
per la qualitat del 
gènere i l’atenció
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Creix l’atur mentre cauen els 
ajuts per a la inserció laboral

Castellar ha tancat el mes de de-
sembre amb 2.069 aturats, assolint 
una taxa de desocupats del 16,5%. 
Aquesta xifra és lleugerament mi-
llor que la del novembre passat, 
que es va tancar amb 2.082 perso-
nes a l’atur, 13 desocupats més que 
al desembre. Joan Creus, regidor 
de Promoció Econòmica i Ocupa-
ció, assenyala la campanya nada-
lenca com un dels factors que ha 
frenat tímidament la destrucció de 
llocs de treball. “És una dada posi-
tiva respecte als darrers mesos, 
però hem de tenir en compte el 
punt d’estacionalitat, i la gent 
que es troba a l’atur que ha pas-
sat a la formació professional i 
per tant no computa en la taxa de 
l’atur”, puntualitza el regidor

Si es compara la dada del 
darrer mes de 2012 amb la de 
desembre de 2011 s’aprecia una 
augment de 122 persones més que 
han perdut la feina. D’altra banda, 
l’octubre passat va donar la pit-
jor dada quan el nombre d’atu-
rats es va enfilar a una taxa del 
17% amb 2.084 desocupats. El re-
gidor confessa que la previsió és 
que la situació no millori ja que 

 Rocío Gómez

  Dades de l’atur a Castellar. Fonts: Consorci per l’ocupació del del Vallès occidental (CopeVo) i observatori del Treball de la Generalitat || InFoGraFIa: à. paSTor

que “per crear llocs de treball el 
PIB hauria de créixer 2 punts, 
fet difícil per al 2013. Tot apun-
ta que aquest any que comença 
seguirà la mateixa tendència 
que el 2012”.

Malgrat l’augment sense fre 
del nombre d’aturats, les subvenci-
ons  per les polítiques actives d’ocu-
pació del govern de la Generalitat i 
del ministeri de Treball, s’han redu-
ït a la mínima expressió, cosa que 
farà que a municipis com Castellar 

Castellar ha tancat 
el 2012 amb 2.069 
aturats, un centenar 
més que fa un any i 
una taxa del 16,5%

desapareguin els Plans d’Ocupació. 
“Les adjudicacions de pressu-
post per a la formació ocupacio-
nal del Servei d’Ocupació de Ca-
talunya gairebé s’han suprimit 
quan més es necessiten. De mo-
ment no es faran més plans d’ocu-
pació i els Programes de Qualifi-
cació Professional Inicial (PQPI) 
de la vila tiraran endavant amb 
fons propis, i sense subvenció, 
fet que farà que els preus siguin 
més alts”, explica Creus. “L’Ajun-

que troben més dificultats per 
reincorporar-se al món laboral, 
i també entre els castellarencs i 
castellarenques de 25 a 44 anys. 
En ambdós grups d’edat, la taxa 
d’atur és lleugerament superior 
per a les dones. Per sectors, la 
destrucció d’ocupació es concen-
tra principalment a l’agricultura, 
la indústria i la construcció. La 
majoria d’aturats són de llarga 
durada i fa més de 12 mesos que 
cercen feina. 

tament continuarà amb els cur-
sos de PQPI que s’imparteixen 
a la Nau del Metall i també a la 
Cuina de Safareig, i apostarà per 
consolidar la formació en l’àmbit 
de l’administració, la informàti-
ca i les TIC que té lloc a El Mira-
dor”, afegeix el regidor.

el perfil de desocupat || L’atur 
afecta a la tota població activa, 
amb especial incidència entre 
els ciutadans de més 45 anys 

ICV alerta que 80 
famílies de la vila poden 
perdre l’ajut dels 400 €

La finalització del Pla Prepara al febrer con-
demnarà, de cop i volta, segons ICV de Caste-
llar, a gairebé 80 famílies del municipi a la po-
bresa. El responsable de la formació a Castellar, 
Daniel Martínez, adverteix que si el Govern del 
PP no prorroga el Pla Prepara es produirà una 
allau de sol·licituds per rebre ajudes tant co-
marcals com municipals.  El Pla Prepara, que 
atorga una ajuda de 400 euros als aturats sense 
ingressos, finalitza al febrer de 2013 i no se’n 
preveu cap pròrroga als Pressupostos Generals 

POLÍTICA  |  ELIMINACIÓ PLA PREPARA

de l’Estat.“Si s’acaben les ajudes de 400 euros 
per als aturats, no solament s’agreujarà la 
situació de milers de famílies, sinó també la 
dels serveis socials municipals. En aquest 
cas, és molt probable que els pressupostos 
municipals per a aquestes prestacions es 
quedin curts”, ha manifestat Martínez. 

El programa Prepara té pressupostats per 
al 2013 165,5 milions d’euros. Per tant, si no es 
produeix un canvi en les intencions del Minis-
teri d’Ocupació i Seguretat Social, s’extingirà 
el pròxim mes de febrer. El PSOE ha demanat 
al govern del PP de Mariano Rajoy que prorro-
gui aquest ajut.

 Redacció

Mor Josep Maria Company, 
regidor entre 1983 i 1991
L’Ajuntament expressa el seu condol per la 
defunció el passat dia 4 de gener del caste-
llarenc Josep M. Company Riera, de 91 anys, 
que va ser regidor del consistori entre el 1983 
i el 1991. Durant el seu primer mandat, entre 
1983 i 1987 Company va ser a l’oposició com a 
representant del grup municipal d’Alianza Po-
pular. Entre el 1987 i 1991 va formar de l’equip 
de govern dins el grup municipal de CiU, pe-
ríode en què va ser regidor d’Obres i Serveis.  
L’acte de comiat es va fer 5 de gener.

L’actual portaveu de CiU d’aquest man-
dat al consistori, Josep Carreras, qui va co-
incidir a l’Ajuntament entre 1987 i 1991 amb 
Company, recorda que “era un home que 
estimava Castellar, compromès i treba-
llador incansable per a la vila”. 

OBITUARI  |  JOSEP MARIA COMPANY

  Josep Maria Company. || arxIu
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L’Ajuntament vol aclarir si la 
policia local ha fet vaga de zel

L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès va obrir el passat 21 de 
desembre un expedient informa-
tiu per aclarir si alguns agents 
de la Policia Local van fer un ús 
abusiu de la seva capacitat san-
cionadora els dies 19, 20 i 21 del 
mes passat. Durant aquestes 
tres dies, segons informen des 
de l’Ajuntament, es van registrar 
un total de 225 multes de trànsit, 
una xifra que quintuplica la mit-
jana diària que imposa habitual-
ment aquest cos local. 

El tinent d’alcalde de Se-
guretat Ciutadana, Pepe Leiva, 
ha informat que “alguns agents 
van dur a terme unilateral-
ment i sense prèvia advertèn-
cia aquesta acció de forma in-
discriminada com a mesura de 
pressió a l’equip de govern”. 

El mateix regidor especifi-
ca que es tracta d’una protesta 
que s’emmarca dins les negocia-
cions entre l’Ajuntament i el col-
lectiu de treballadors municipals 
per l’aplicació dels reials decrets 
llei que obliguen els ajuntaments a 

 Redacció

  Protesta de treballadors municipals en el ple de 18 de desembre. || j.G.

aplicar una sèrie de mesures com 
la supressió de la darrera paga 
extraordinària del mes de desem-
bre i l’establiment d’una jornada 
laboral de 37,5 hores per setma-
na. “Aquestes són dues decisions 
preses pel govern central amb 
les quals no estem d’acord com 
a consistori però que són d’obli-
gat compliment”, afegeix Leiva, 
qui assegura que “l’Ajuntament 
està realitzant esforços per mi-
nimitzar els seus efectes sobre 
la plantilla municipal”.

S’obre un expedient 
informatiu en 
detectar “multes 
indiscriminades” el 19, 
20 i 21 de desembre 

polèmica amb el pp || El PP de Cas-
tellar va ser la primera força políti-
ca en fer pública aquesta problemà-
tica divendres passat. El portaveu 
del PP, Antonio Carpio, es va mos-
trar en desacord “amb la iniciativa 
de l’alcalde d’oferir unes explica-
cions” que considera “inoportu-
nes”. Pel popular, “crida l’atenció 
que un problema intern de l’Ajun-
tament s’externalitzi d’aquesta 
forma, un fet que pot generar des-
confiança entre els ciutadans i els 
agents municipals”. 

En resposta a aquestes afir-
macions, Leiva assegura que 
“els fets ocorreguts perjudi-
quen greument la ciutadania i 
no es poden ocultar, per això cal 
donar totes les explicacions que 
calgui als afectats i esbrinar si 
se’n deriven responsabilitats”. 

D’altra banda, en la seva 
nota, el PP diu que “si són cer-
tes les queixes rebudes dels 
veïns i el que explica la carta, 
hem de censurar com han pro-
cedit els agents”. 

El Comitè d’empresa de l’Ajun·
tament de Castellar del Vallès 
va fer públic ahir un comunicat 
que lamenta que “es vulgui 
embrutar el bon nom de la policia 
local” per respondre a la carta 
que l’alcalde Ignasi Giménez 
ha enviat als veïns que van ser 
multats els dies 19, 20 i 21, dates 
en les quals es van quintuplicar 
el nombre habitual de sancions 
i que l’escrit enviat per l’alcalde 
vinculava a una possible protesta 
laboral dels agents. El Comitè 
surt en defensa  del col·lectiu 
policial i afirma que sempre ha 
actuat “dins la legalitat vigent”. 
“És per això que mai utilitzarien 
[els agents locals] el seu poder 
discrecional per denunciar de 
forma indiscriminada o injusta als 
ciutadans de Castellar”, assegura 
el comunicat. El Comitè va més 
enllà i “no descarta la possi·
blitat d’emprendre les accions 
legals que corresponguin per les 
informacions vessades pel Sr. 
Alcalde o el regidor de Seguretat 
Ciutadana en els diversos mitjans 
de comunicació o en les xarxes 
socials” i acusen els polítics 
locals d’haver actuat de forma 
“irresponsable i populista”. D’al·
tra banda, la nota de premsa del 
Comitè també apunta que “està 
en negociacions per a tot el col·
lectiu de treballadors de l’Ajun·
tament de Castellar del Vallès” i 
que “la negociació no és exclusiva 
de la Policia local”. || redaCCIó

El Comitè lamenta 
que “es vulgui 
embrutar el bon nom 
de la policia local”

NEGOCIACIONS
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EL TAULER

NOU HORARI
DEL SAC

des del dilluns,
7 de gener de 2013,
el Servei d’atenció Ciutadana 
modifica el seu horari que
passarà a ser el següent:

Dilluns i divendres:
de 8.30 a 14.30 h

Dimarts, dimecres i dijous:
8.30 a 19.00 h

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

CONCURSA AL 
MAGAZÍN DOTZE!

el Magazín doTZe torna a posar 
en marxa el concurs de ràdio 
Castellar!

escolta’l a la 90.1 de la FM cada 
dia de 12 a 13.30 hores i participa-
hi per endur-te molts premis!

+ INFO:
Tel. 937 144 340

COMUNICACIÓ
DE CREMA

entre els dies 16 d’octubre de 
2012 i 14 de març de 2013 totes 
aquelles persones que vulguin dur 
a terme algun tipus de crema hau-
ran de presentar una comunica-
ció de crema al Servei d’atenció 
Ciutadana de l’ajuntament (plaça 
del Mirador).

Consulteu al web municipal tota 
la informació relacionada i des-
carregueu el document que cal 
presentar.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

 Imatge d’arxiu d’una campanya de donació de sang al Centre Excursionista. || j.G.

La donació de sang a Castellar del 
Vallès ha augmentat el 2012. En-
guany s’han recollit 460 bosses 
de sang, 24 més que l’any passat, 
i s’han incorporat a la vila 23 nous 
donants. Des del 2008, la donació 
de sang ha crescut a la vila any rere 
any, “un fet esperançador” per a 
Ramon Moix, un dels responsables 
de la delegació municipal del Banc 
de Sang i de Teixits de Catalunya. 
“La renovació de donants és tot 
un èxit perquè puja per primer 
cop en els darrers anys. Si sem-
pre repeteixen els mateixos, ar-
riba un moment en què no poden 
donar i per tant es perden dona-
cions”, explica Moix. “En aquests 

  Rocío Gómez

Més sang
i més
donants 

temps de retallades i de tantes 
notícies negatives és difícil tro-
bar-ne una de positiva i esperan-
çadora. Hem d’agrair la genero-
sitat de tots els voluntaris que 
regalen salut i vida”, afegeix el 
responsable de la delegació.

Tot i els bons resultats cada 
dia es necessiten més de 1.000 do-
nacions per cobrir les necessitats 
hospitalàries pel que fa a intervenci-
ons quirúrgiques, transplantaments 
o tractaments, entre d’altres. “Sem-
pre fa falta sang. El grup universal 
només té reserves per a tres dies. 
Si es produeix un gran accident 
tindrem dificultats per cobrir les 
necessitats. De cada 10 persones 
que van a l’hospital, una necessi-
ta una transfusió”, afegeix Moix. 
“Només podem aconseguir sang 

Castellar ha recollit 460 bosses de sang i ha incorporat 
23 donants nous el 2012, un increment destacable

a través de la donació dels volun-
taris i per aquest motiu és tan im-
portant conscienciar la població 
perquè es sumi a les nostres cam-
panyes. Tothom pot necessitar un 
dia una transfusió”, explica el res-
ponsable de la delegació.

Els donants passen un control 
mèdic estricte per determinar si són 
aptes, i cal posar de manifest que en 
cap cas, és perillós per a la seva salut. 
Per ser donant cal pesar més de 50 
quilos i tenir entre 18 i 70 anys. En 
cada donació s’extreuen 450 ml dels 
tres litres que té una persona. 

La propera campanya recollida 
de sang serà al Centre Excursionista 
de Castellar (carrer Colom s/n) el 27 
de gener, de 9:30 hores a 13:30 hores, 
i els 28 i 29 de gener a partir de les 17 
hores fins a les 20:30 hores.  

JOSEP M. COMPANY RIERA
regidor de l’ajuntament de Castellar del Vallès entre 1983 i 1991

Va morir el passat 4 de gener de 2013, als 91 anys

el consistori, en nom de tot el municipi, expressa el seu condol
i s’uneix al dolor de la seva família. 

Castellar del Vallès, gener de 2013
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 L’exposició s’ubicarà al vestíbul de la primera planta d’El Mirador.|| jaVI lópeZ

El Mirador acull una 
mostra del POUM

El Mirador acollirà, del 16 de gener 
a l’1 de març, una exposició sobre 
l’avanç del nou planejament urba-
nístic. L’Ajuntament de Castellar del 
Vallès exposarà públicament l’avanç 
del Pla d’Ordenació Urbanística Mu-
nicipal (POUM), una vegada superat 
el tràmit d’aprovació inicial per part 
del Ple municipal el passat mes de de-
sembre. Per aquest motiu, l’edifici d’El 
Mirador acollirà entre el 16 de gener i 
l’1 de març una exposició oberta al pú-
blic en què es podran consultar digi-
talment la totalitat de documents que 
conformen aquest expedient.

La consulta es podrà fer al ves-
tíbul del 1r pis d’El Mirador, on hi ha 
situades les aules d’informàtica. L’es-
pai tindrà diversos elements. Hi haurà 
disponible un ordinador des del qual 
l’usuari podrà accedir a tota la infor-
mació vinculada amb l’avanç. També 
es col·locaran uns plafons que repro-
duiran a gran escala els plànols del 
terme municipal i del nucli urbà que 
resumeixen el conjunt de propostes 

 Redacció

Neix ‘Toquem de peus a terra’
La comissió ciutadana “Toquem de 
peus a terra: salvem els horts”, cre-
ada recentment i formada per ciuta-
dans i algunes entitats de la vila, re-
ivindica la requalificació dels horts 
del Brunet com a zona agrícola. 

La comissió assegura que la 
zona que hi ha entre les pistes de 
tennis i el torrent del Brunet “es va 
requalificar com a zona d’equipa-
ment arran de la construcció de 
les noves pistes de Club de Ten-
nis de Castellar”, fet que obre la 
porta, segons el col·lectiu castella-
renc, “a la possibilitat de cons-
truir-hi en qualsevol moment”. 
Eulàlia Sagrera, membre de To-
quem de peus a terra,  apunta que 
“ara és el moment de revertir la 
situació donat que es posarà en 
marxa el Pla d’Ordenació Urba-
nística (POUM)”. 

Toquem de peus a terra rei-
vindica el paper dels horts a Caste-
llar, perquè assegura que a banda de 
formar part de la història de la vila, 
“són una transició perfecta entre 
l’espai urbà i les zones naturals 
que l’envolten”. “Els horts hi eren 
abans que nosaltres, són un part 
del nostre paisatge, de la nostra 
gastronomia, i són patrimoni de 

Castellar”, explica Sagrera. La co-
missió assenyala la necessitat d’eli-
minar “qualsevol vestigi de bar-
raquisme aconseguint uns horts 
cuidats, amb camins ben traçats 
que segueixin el curs de l’aigua i de 
les seves fonts”. 

En aquest sentit, Pepe Gon-
zález, regidor Comissionat per a 
la revisió del POUM, assegura que 
“en la nova fase que encetarà el Pla 
d’Ordenació Urbanística de Caste-
llar serà el moment d’analitzar i 
valorar totes les propostes ciuta-
danes per donar-hi resposta”. Gon-
zález afegeix que “l’Ajuntament no 

POUM  |  DOCUMENTACIÓ

Es podran consultar digitalment fins l’1 de març tots els documents de l’expedient

POUM. Aquest document, que ha de 
ser el marc de referència sobre el qual 
es desenvoluparà el nou planejament, 
es troba administrativament en perío-
de d’exposició pública des que el pas-
sat 4 de gener el BOP va publicar-ne 
l’aprovació inicial. 

Al llarg d’aquest 2013, l’equip de 
redacció del POUM, juntament amb 
una comissió amb representants de 
tots els grups municipals, treballarà 
amb la previsió que a finals d’any es 
pugui portar a aprovació inicial el nou 
planejament de la vila. 

té una posició fixada sobre aques-
ta qüestió però totes les propos-
tes i suggeriments es tindran en 
compte”.

Toquem de peus a Terra or-
ganitzarà una festa diumenge 27 de 
gener a la zona dels horts del Brunet 
amb l’objectiu de “reivindicar i dig-
nificar aquestes àrees agrícoles, i 
el seu potencial de futur, i també 
per posar de manifest que els horts 
són un patrimoni estimat que ens 
ajuda a explicar-nos, a viure i men-
jar millor i a tenir un entorn més 
agradable”, segons apunten en un 
comunicat.  || roCío GóMeZ 

d’actuació incloses en l’avanç. A més, 
una pantalla reproduirà cíclicament 
una projecció audiovisual que resumi-
rà els trets essencials de l’avanç.

Aprofitant aquesta exposició, 
que es podrà visitar de dilluns a di-
vendres de 10 a 20 hores, es posarà 
a disposició dels visitants una urna 
per recollir suggeriments i alternati-
ves relacionades amb el nou planeja-
ment urbanístic. L’ACTUAL publica-
rà la setmana que ve un suplement 
especial de vuit pàgines que inclou-
rà també un resum de l’avanç del 

POUM  |  HORTS DEL BRUNET

 Imatge recent dels horts del Brunet. || joSep GraellS
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 A l’esquerra Carme del Club de Tennis i a la dreta Sergi de Racó Esports. || j. G. / I. M.

 A l’esquerraJordi Navarro de la Penya Arlequinada, a la dreta instal·lacions del Matchball Pàdel. || j. G. / I. M.

 Toni Alfaro

Parlar de pàdel, per a molta gent, és 
parlar, encara avui dia, d’un esport 
minoritari, fet per a gent d’un alt ni-
vell adquisitiu. La imatge que enca-
ra sol imaginar-se és la d’un impor-
tant home de negocis que, un cop 
acabada la jornada laboral, decideix 
anar a relaxar-se amb els amics, col-
pejant la pilota amb la raqueta dins 
el camp. És habitual, finalment, pen-
sar que els preus acaben sent massa 
elevats per tot aquell que vulgui pro-
var a veure què és això del pàdel, un 
esport tan poc conegut. Bé, val a dir 
que tots els qui arribessin a aques-
tes conclusions anirien ben errats, 
i el millor exemple per il·lustrar-ho 
és la nostra vila. 

L’increment  d’aquesta activi-
tat, però, no s’ha donat només aquí, 
sinó que, segons diu en Sergi, coor-
dinador de Racó Esports, “en els 
últims anys hi ha hagut un impor-
tant boom del pàdel a nivell gene-
ral, no només a Castellar”. Sobta 
també, tenint en compte aquella 
concepció marginal d’aquesta ac-
tivitat, que no només el club de 
Sant Feliu del Racó ofereixi pistes 
per jugar a pàdel, sinó que també 
clubs nous com Matchball Pàdel 
o tan antics com el conegudíssim 
Club Tennis Castellar o la Penya 
Arlequinada de Ca n’Avellaneda 
hagin apostat per aquest esport. 
L’afluència dels jugadors creix, no 
només entre la gent de més edat: 
“Ve gent gran, però també hi ju-
guen estudiants amb un mínim 
nivell adquisitiu, i molts pares 
porten els nens per què s’hi ini-
ciïn”, expliquen els representants 
del Matchball Padel. I és que, se-
gons diu Jordi Navarro, treballador 
de la Penya Arlequinada, “l’auge 

Castellar, vila de pàdel
del pàdel va començar ja al 2000 
i des de llavors ha anat guanyant 
cada cop més adeptes”. 

Però, per què ha tingut tan 
bona acollida? Què es el que fa 
d’aquest esport un passatemps 
creixent en els últims anys? Les 
causes són diverses. Probable-
ment, la que més sobta de totes és 
la poca quantitat de diners neces-
saris per llogar un camp de joc ja 
que, segons afirmen els represen-
tants dels quatre clubs, el mante-
niment de les pistes i el material és 
més barat que els d’un esport tan 
semblant com el tennis que, no obs-
tant, gaudeix d’una fama molt més 
important. 

L’esport, sorgit a finals dels 
anys seixanta a Acapulco de les 
mans d’Enrique Corcuera, comp-
ta també amb el benefici de ser 
una activitat summament social. 

El pàdel és 
l’esport amb més 
expansió a la vila 
en instal·lacions

de més edat i amb una vida com-
pletament sedentària. “Es tracta 
d’una activitat plural que, bar-
rejant elements d’altres esports 
(com el frontó, el tennis o l’es-
quaix) es torna senzilla i assequi-
ble per a molta gent: no té edat, 
no té sexe, no té forma”, sentencia 
el portaveu de Racó Esports. Ara 
bé, això no vol dir que es torni avor-
rit amb facilitat. 

Com a qualsevol esport, els 
clubs organitzen periòdicament lli-
gues o lliguetes que ajuden a cada 
jugador a trobar un company adi-
ent per al seu nivell. I probable-
ment, alguns dels millors jugadors 
siguin els mateixos castellarencs, 

Racó Esports, Matchball 

Pàdel, Club Tennis Castellar i 

Penya Arlequinada ofereixen 

instal·lacions per a la pràcti-

ca del pàdel, esport a l’alça

“Jugar en una pista petita afa-
voreix no només una major in-
tensitat de joc, també ajuda a la 
proximitat entre els jugadors; 
que es puguin conèixer i parlin 
entre joc i joc”, afirma la Carme, 
secretària del Club Tennis Caste-
llar. A més, la senzillesa del joc fa 
que qualsevol persona pugui ju-
gar-hi: només es necessiten ganes 
i un company. Alguns clubs, com el 
Matchball Pàdel o el Racó Esports, 
fins i tot faciliten el contacte entre 
jugadors per a aquells que no tin-
guin amb qui compartir pista pu-
guin tocar algunes pilotes i també 
poder conèixer gent nova indepen-
dentment del nivell que es tingui, 
doncs, com diuen els representants 
de Matchball Pàdel, “no cal tenir 

ja que, segons diverses enquestes, 
la nostra vila es troba entre les lo-
calitats amb més afició pel pàdel, 
cosa que corroboren els mateixos 
representants dels diversos clubs, 
que remarquen que la majoria de 
jugadors provenen de Castellar ma-
teix. 

Finalment, no es fa estrany, 
per tot el que hem explicat, que, 
malgrat la profunda crisi que ara 
mateix pateix el nostre país, aquest 
esport sigui avui una afició a l’al-
ça. “Adaptar-se és el més impor-
tant”, diu la secretària del Club 
Tennis Castellar, i sembla evident 
que, a casa nostra, el pàdel ho ha 
fet d’una forma excel·lent. 

 Els alumnes de primer de l’Emili Carles en plena representació.|| CedIda

Treballs plàstics i musicals 

El 14 de desembre l’alumnat de l’Esco-
la Emilili Carles-Tolrà va interpretar un 
concert per a la resta de la comunitat 
escolar al Pavelló Puigverd. El títol del 
concert va ser “El col·leccionista de pai-
satges” i va mostrar la feina feta al vol-
tant de les arts plàstiques i musicals. 
Per arribar fins aquí i poder interpretar 
aquest concert les nenes i els nens de 
l’escola, acompanyats pel professorat, 
l’alumnat ha recorregut un llarg camí 

 Redacció

EDUCACIÓ  |  ESCOLA EMILI CARLES

amb l’escola, la generositat de la il-
lustradora Noe Bardés, el suport 
de les famílies i la col·laboració de 
l’Ajuntament de Castellar del Va-
llès”. L’escola considera que “mal-
grat que des de les administracions 
públiques ens intentin complicar 
la vida amb lleis que no necessi-
tem, la família de l’Emili volem se-
guir mostrant coratge per ser ca-
paços de continuar col·leccionant 
paisatges tan emocionants com els 
que vam dibuixar entre totes i tots 
la tarda del concert”.  

ple d’aprenentatges de diferents àrees. 
Segons la direcció de l’escola, l’alumnat 
avança “construint nous coneixe-
ments a partir dels que ja posseeixen, 
compartint processos d’aprenentat-
ge significatius, buscant responsabi-
litats i compromisos, valorant l’esforç 
i obrint l’escola a les famílies”.

Cal esmentar que aquest con-
cert ha estat fruit d’una suma d’es-
forços, segons destaca l’escola: “la 
il·lusió de l’alumnat, la implicació 
del professorat, l’ajuda d’altres per-
sones que treballen o col·laboren 

una gran experiència. Al princi-
pi potser costa una mica, però a 
la segona hora et comences a di-
vertir i ja tornes la pilota sense 
problemes”.  

Alhora, la forma física és poc 
determinant per a qualsevol que 
vulgui jugar un partit: de nou, les 
petites dimensions del camp fan 
que, a diferència d’altres esports 
de raqueta com el tennis, no sigui 
necessari córrer per tot el camp ni 
desplaçar-se contínuament a re-
collir pilotes perdudes. Potser per 
això, dins una pista s’hi poden tro-
bar jugadors de tota condició, des 
de joves atlètics, acostumats a un 
exercici físic més intens, fins a gent 
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Puntualitat reial

Els reis mags d’Orient, Melcior, 
Gaspar i Baltasar, van ser puntu-
als a la cita i van arribar dissabte 
passat a la tarda a Castellar del Va-
llès i es van passejar per tota la vila 
a dalt de les seves carrosses. En-
capçalada pel Grup de Majorettes 
de Castellar del Vallès i custodiada 
per vehicles de la policia i els bom-
bers, la comitiva reial va sortir de 
l’Espai Tolrà i va avançar cap a la 
Plaça Francesc Macià passant per 
l’Avinguda Sant Esteve.

Durant el trajecte, els reis 
van saludar tots els nens i pares 
que els van rebre amb entusias-
me. A més, els nens van poder 
omplir les seves bosses amb els 
caramels que es van llançar des 
de les carrosses, tot i que no tots 
ho van fer. “Aquest any hem aga-
fat menys caramels que altres 
anys, perquè al final no en men-
gem gaires i es queden a casa. 
Omplir una bossa per omplir-
la, doncs no la omplim”, expli-
cava Michel Morcillo, un dels as-
sistents a la cavalcada.

Un cop a la Plaça Francesc 
Macià, els reis van baixar de les 
carrosses per adorar el nen Jesús 
al pessebre vivent a les escales de 
la plaça. Seguidament, la cavalcada 
va reprendre la marxa baixant pel 

  Sergio Ruiz

  Tres moments de la cavalcada: lliurament de la clau, visita al nen Jesús i imatge de la carrossa de l’ambaixador. || j.G.

Carrer Major, la Plaça Calissó i el 
Passeig per acabar el recorregut a 
l’Espai Tolrà. Allà, l’alcalde, Ignasi 
Giménez, va rebre els reis i els va 
lliurar la clau de la vila perquè po-
guessin entrar a totes les cases per 
portar tots els regals dels castella-
rencs i castellarenques. A més, Gi-
ménez va recordar als més menuts 
que s’han de portar bé tot l’any i va 
advertir els adults que han de pren-
dre exemple de les il·lusions i l’op-

Ses Majestats van 
desfilar pels carrers de 
la vila portant il·lusió 
i regals per a tothom

timisme dels nens.
Entre els regals més dema-

nats aquest any hi ha vehicles te-
ledirigits, videojocs, llibres i jocs 
de taula. Els reis mags van tenir 
molta feina per dur tots els regals 
que els havien demanat. “Deu 
n’hi do el que han arribat a de-
manar els nens. Hem hagut de 
fer diversos viatges molt carre-
gats. Tots els nens de Castellar 
han enviat la seva carta, ningú 

ha fallat. Estem esbrinant si 
tots els nens s’han portat bé, 
però esperem que sí”, comenta-
va el rei Gaspar. “L’ambaixador 
ha tingut molta afluència i ha 
rebut moltes cartes. Nosaltres 
les tractarem totes i mirarem 
de portar-li als nens totes les 
seves joguines”, explicava el rei 
Melcior tot just després de la ca-
valcada abans de començar a re-
partir els regals i joguines. 

Un 7% més 
de residus
al Nadal

Els castellarencs van produir entre 
el 24 de desembre i el 7 de gener 
un total de 355 tones de residus 
municipals. Aquesta xifra suposa 
un increment de prop del 7% res-
pecte la mitjana de deixalles que 
es van generar cada 15 dies entre 
els mesos de gener i novembre de 
l’any 2012. Segons ha assenyalat la 
Regidoria de Medi Ambient, l’aug-
ment ve motivat per la coincidèn-
cia amb les festes nadalenques. 

MEDI AMBIENT  |  RESIDUS

Al gener, 
més cuina

Tornen els aperitius senzills als fo-
gons de la Baixada del Palau.  Aquest 
taller ha tingut tant d’èxit, que Cuina 
de Safareig n’ha programant una 
tercera edició per aquest mateix di-
vendres. A partir de les 20.30 hores, 
en Toni Santos tornarà a mostrar 
aperitius sorprenents. El taller té un 
preu de 25 euros. Un altre que repe-
teix és el pastisser Joan Muntada, en 
aquesta ocasió ensenyarà a fer di-
versos pastissos a l’estil del clàssic 
plum cake, una sessió que permetrà 
endur-se’n un tast pels de casa. Serà 
divendres 18 de gener, a les 20 h, per 
20€. El mes es tanca amb una pro-
posta de vins i formatges, a càrrec 
de l’enòleg Jordi Munt. Serà diven-
dres 25, a les 20 h i també té un preu 
de 20 €. Per reservar, podeu trucar 
al 687 45 33 81.     

TALLERS  |  CUINA DE SAFAREIG
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Vull denunciar públicament la mala 
fe de la policia local del nostre poble, 
persones suposadament qualifica-

 Veïna de Can Carner

 L’Altraveu

l setembre dèiem que iniciàvem el 
curs polític amb molta força, cons-

cients que els reptes que 
se’ns presentaven eren 
importants. Per això crè-
iem que era important 

donar a conèixer totes aquelles pro-
postes que hem portat a terme en-
guany. El 2012 vam assolir que l’Ajun-
tament declarés que no aplicaria la 
reforma laboral als seus treballadors 
municipals i vam engegar una pro-
posta perquè es fomentés la transpa-
rència i la participació de la ciutada-
nia en els òrgans de l’Ajuntament.
Pensem que cal seguir l’exemple d’al-
tres consistoris on la ciutadania té el 
dret de fer sentir la seva veu en es-
pais com el ple que és on es decideix 
el rumb que ha de seguir el nostre 
poble. Malauradament, aquesta inici-
ativa no va tirar endavant amb el vot 
en contra de PSC i PP. Al maig vam 

demanar explicacions de la construc-
ció del gasoducte que trinxava part 
del nostre municipi amb ocultisme 
per part de l’equip de govern. La nos-
tra resposta davant d’aquesta afecta-
ció silenciada al nostre patrimoni na-
tural també va passar per oferir de la 
mà d’altres entitats i grups una sorti-
da informativa per les zones afecta-
des que va aplegar més de cinc-cen-
tes persones. Pel que fa al pressupost 
2013 vam oposar-nos a l’apujament 
dels impostos i vam oferir alterna-
tives diverses que passaven per un 
estalvi de 150.000 euros així com 
l’enfortiment de la part relaciona-
da amb l’habitatge, els serveis soci-
als i una tarifació social que tingués 
en compte la renda de cada família. 
Enguany, també hem aportat solu-
cions als problemes d’habitatge do-
tacional al nostre poble i hem estat 
capaços d’acordar zones on l’Ajun-
tament podria construir habitatge 
protegit mitjançant la fase d’avant-
projecte del Pla d’Ordenació Muni-
cipal (POUM). Però no només hem 
estat treballant a la institució sinó 
que hem estat fidels a la nostra na-
turalesa de moviment social, organit-

Què hem fet 
amb el teu vot?

Capacitat 
d’emprenedoria 
dins un context 

complex

 Joan Creus *

L
es dades d’atur que 
fem servir a la nostra 
província per analit-
zar el comportament 

de l’ocupació giren entorn el con-
cepte de ‘població activa estima-
da’, calculada a partir de la po-
blació de 16 a 64 anys del padró 
continu i aplicant la taxa d’acti-

vitat dels grups d’edat que figuren 
a l’Enquesta Població Activa.
A la nostra vila, històricament, 
aquesta taxa d’atur (Nombre de 
persones desocupades registrades 
a les Oficines del Servei d’Ocupació 
de Catalunya dividits per Població 
activa estimada) s’ha situat prope-
ra a la taxa de Catalunya i lleugera-
ment per sota de la del conjunt del 
Vallès Occidental. Respecte l’Es-
tat espanyol les diferències s’incre-
menten molt sensiblement.
Així, tal com apareix a la informa-
ció d’aquesta edició de L’Actual, el 
2012 es tanca amb una taxa d’atur 
del 16,57% al nostre municipi, lleu-
gerament per sota del 17’91 % del 
conjunt del Vallès Occidental i a 
prop del 16,24% del global de Cata-
lunya. A Espanya, la taxa està situ-
ada al 20,47%.
A Castellar, i al nostre territori im-
mediat, tot i que s’han produït des-
censos al llarg de 7 dels 12 mesos 
de l’any (març, abril, maig, juny, se-
tembre, novembre i desembre) hem 
passat de 1964 persones en situació 
d’atur el gener a 2069 al desembre. 
Això suposa augmentar en un 0’84% 

Una ciutadana 
indignada

zant trobades obertes, apostant pel 
projecte de Cal Gorina i participant 
de les manifestacions en defensa de 
la sanitat i l’escola públiques. Així, 
començarem l’any amb la mateixa 
energia que l’any passat i aportant 
el nostre punt de vista sobre com cal 
que Castellar vagi fent camí.

Nota informativa 
del Ball de Gitanes

Agraïment

A tots els afortunats que us va 
tocar el número de loteria del 
Ball de Gitanes, el podreu venir 
a cobrar al gimnàs de l’Emili Car-
les-Tolrà de 19:00 a 20:30 els Di-
vendres 11, 18 i 25 de Gener, 1, 8, 
15 i 22 de Febrer i 1, 8, 15 i 22 de 
Març o bé de 17:00 a 18:30 els 
Dissabtes 12, 19 i 26 de Gener, 2, 
9, 16 i 23 de Febrer o bé el 2, 9 i 
16 de Març.

Des del Grup Il·lusió volem agrair a 
tots els castellarencs i castellaren-
ques, petis i grans, la seva partici-
pació en la Cavalcada de Reis d’en-
guany. També demanem disculpes si 
hi ha hagut alguna cosa que no hagi 
sigut del vostre gust, i que treballa-
rem cara a l’any que ve per a millo-
rar-ho. Aquesta nota també va di-
rigida a tots aquells que de manera 
anònima han contribuit a fer possi-
ble la festa, així com un seguit d’enti-
tats i empreses privades que han col-
laborat amb nosaltres per fer arribar 
la il·lusió a la mainada. Per tant grà-
cies per la seva col·laboració a: Cas-
net, Rotula’m, Tallers Balsells, Bom-
bers, JFernández plancha y pintura, 
CPprojectes, Fustes N9 Block,  Bar 
La Cantonada, Can Manel, Floris-
teria Duran, Sigesport Puigverd, 
Colònies i Esplai Xiribec, Espaiart, 
Banda de Cornetas y Majorettes, 
Ambulàncies Lafuente, L’Actual,  
Policia Local i a l’Ajuntament. Grà-
cies a tots, i fins l’any que ve. 

  Grup Il·lusió

  Junta del Ball de Gitanes

  Agrupació local de CiU

Al Camí de 
Canyelles

El camí de Canyelles, el correló 
de damunt del poble, es troba a 
causa de defecacions -incontrola-
bles?- dels gossos que cada vespra-
da aterren allà en un lloc intransita-
ble i que fa vergonya de veure, i ja 
no dic de transitar. La regidoria de 
Via Pública per solucionar-ho amb 
escreix i amb rapidesa i si s’han de 
‘clavar’ multes als propietaris dels 
animals, doncs ‘fort va’ i sense ‘re-
tallades’. Segur que serem atesos.

  Veïns de la part de Dalt

des per vetllar per la ciutadania, 
que quan es troben amb dificul-
tats i desacords amb el govern, 
ho paguen utilitzant el seu poder 
contra el veïnat del nostre poble 
multant sense cap tipus de con-
sideració.
Van multar tots els cotxes del car-
rer Joan Oliver de Can Carner a 
les 4 de la matinada, amb multes 
de 200€, i ni tan sols es van dignar 
a mirar on eren aparcats, tots te-
níem adreça Joan Oliver, 36. Van 
fer les multes en sèrie.
Demaneu i lluiteu pels vostres 
drets però no utilitzeu el poble 
com recurs per adquirir els vos-
tres interessos!!!
Sóc una ciutadana de 34 anys 
i com la gran majoria de ciuta-
dans, estic patint aquesta crisi 
econòmica, m’han retallat el sou, 
i amb menys ingressos he d’assu-
mir més despeses, però no per 
això ho pago amb la gent que tinc 
al voltant.
Reflexionem una mica abans 
d’utilitzar el poder contra els dè-
bils, per culpa d’aquestes actuaci-
ons i aquesta manera egoïsta de 
pensar hem arribat on som ara; 
un món injust on només guanyen 
els que més tenen.
També vull fer públic l’agraïment 
cap al nostre alcalde, que en de-
manar-li explicacions ha respost 
ràpidament i m’ha demostrat el 
seu compromís cap als ciutadans. 

Consideracions a la 
Comissió ‘Toquem 
de peus a terra: 
salvem els horts’

Nota de condol

  Aleix Canalís-Tinent d’Alcalde
      de Planificació Urbanística

En resposta a la carta publicada 
la setmana passada a aquest set-
manari, des de l’equip de govern 
volem fer una sèrie de puntua-
litzacions/comentaris que consi-
derem importants al voltant del 
passat, present i futur de la zona 
d’horta del Brunet:
En primer lloc, l’actual qualifi-
cació com a zona de “Reserva 
d’equipament” de l’espai d’hor-

L’Agrupació local de CiU vol ex-
pressar el seu condol a la família 
de senyor Josep Maria Company 
i Riera per tan sentida pèrdua. 
Descansi en pau.

la taxa per passar d’un 15’73% a tan-
car l’any amb un 16,57%.
Davant d’aquesta situació, derivada 
de la destrucció de llocs de treball 
principalment a la construcció i a la 
indústria, pren especial rellevància 
la possibilitat i capacitació de l’au-
toocupació i l’emprenedoria. 
Cal remarcar una dada positi-
va important respecte l’emprene-
doria: les dades de nombre d’au-
tònoms declarats a l’actualitat al 
nostre municipi (1941 persones) és 
idèntic al del tancament de 2005. 
En aquest mateix període la taxa 
d’atur s’ha multiplicat gairebé per 
dos, tornant a nivells d’assalariats 
de finals dels 90.
En aquest sentit, la necessitat de 
finançament i d’assessorament 
és clau per a emprendre amb ga-
ranties. Des del Centre de Ser-
veis per a Empreses (centrede-
serveis@castellarvalles.cat / 93 
747 10 55) i el Servei de Promoció 
Econòmica, es dóna suport tècnic 
a tots aquests projectes.

*Regidor de

  Promoció Econòmica i Ocupació

ta municipal del Brunet, proce-
deix del Pla General del 1999. Per 
tant, no és fruit de l’actual procés 
de revisió. 
En segon lloc, i tal com es re-
cull en l’acord sobre l’Avanç del 
POUM signat el 12 de desembre 
de 2012  pel grup municipal so-
cialista amb el grup municipal 
de CIU, l’equip de govern té la 
voluntat de mantenir l’ús actu-
al d’aquesta parcel·la d’equipa-
ment com a zona d’horta.
En tercer lloc, volem animar 
totes les persones i col·lectius a 
fer arribar formalment les seves 
propostes i suggeriments sobre 
el procés de revisió del POUM 
que s’està duent a terme, ja sigui 
per via telemàtica a través de la 
pàgina web o en format paper a 
l’Ajuntament.
Per últim, des de l’equip de go-
vern compartim l’esperit de la 
proposta i també fem nostra la 
necessitat de dignificar els espais 
d’horta periurbans del nostre 
municipi com un espai de transi-
ció entre l’àmbit urbà i l’espai na-
tural. Tant és així, que aquest és 
un dels principals objectius que 
ens hem fixat en el procés de re-
visió del POUM que s’està duent 
a terme. Estem convençuts que, 
en aquest àmbit, podem comp-
tar amb la complicitat de tots els 
grups municipals i el conjunt de 
la ciutadania. 

A Espanya tenim 
i a Catalunya 
sofrim el ministre 
d’Educació

El ministre d’educació d’Espanya, 
per primera vegada a la història, 
se’ns ha convertit en el ministre de la 
mala educació, fet evident i controlat 
per tots els ciutadans, sorpresos per 
aquest subjecte de tanta mala llet.
Aquest minsitre no entén que al-
guns puguem tenir dues llengües i 
que una, la nostra, la preferim i la re-
verenciem. No ho entén!
La seva educació bàsica, per tant, 
observem que té moltes deficièn-
cies, i si no ho ha vist el qui el va 
nomenar per a aquest lloc, és que 
aquest tampoc és un ésser mínima-
ment intel·ligent. Per al que no el re-
cordi diré que es diu Wert.

  Antoni Comas

I que ningú es pensi que tinc fa-
voritisme pel partit, perquè ni 
tan sols dono el meu vot al PSC. 
Però considero que igual que s’han 
de denunciar les males actuaci-
ons, també hem de saber agrair i 
aplaudir les accions ben fetes.



Ricard Canturri Rei Melcior Pilar Homet
President Comerç Castellar Nit de Reis Artristras

“Hem de seguir lluitant per di-
namitzar el comerç i és impor-
tant que hi col·labori tothom”

“ Hem hagut de fer diversos 
viatges molt carregats per 
portar els regals”

“Més que records, hi guardo 
el dia a dia amb els clients, 
que són molt fidels”

HAN DIT. . .

o he tingut mai cap re-
llotge de cucut, però la 
seva manera d’anun-
ciar les hores sempre 

m’ha fet respondre amb un gest de 
simpatia. Al costat dels solemnes 
sons dels rellotges de pèndol, el 
cucut el trobo gairebé terapèutic.
N’hi ha de moltes classes, però 
ara em vull referir a un de molt 
especial, tan especial que no és 
ben bé un cucut, sinó que tan 
sols me l’imagino jo per associa-
ció d’idees. M’explico.
Les zones blaves estan concebu-
des per facilitar l’alliberament i 
rotació de places d’aparcament 
públic, en les àrees de més con-
centració de comerços i serveis. 
Fins al mes d’abril havíem gau-
dit de mitja horeta gratuïta per 
fer algun petit encàrrec o alguna 
gestió ràpida i, esgotada aquesta 
modalitat, ara disposem de la va-
riant consistent en la qual, pagant 
vint cèntims, gaudim d’un temps 
d’aparcament amb un “bonus” 
extra de quinze minuts, si mos-
trem en el vehicle la identificació 
corresponent.
Sense que sigui jo qui pugui tirar 
la primera pedra, ni la segona, tot 
sigui dit, em ve al cap un cucut 

  Cu... cut!. || joan MundeT

Cucut

Vorejant el 
precipici

Aprofitem el 
comerç

 Grup Municipal de CiU  Grup Municipal del PP

l nostre article setma-
nal està basat i extret 
de l’article publicat a 
La Vanguardia, el pas-

sat diumenge dia 6, pel conseller 
d’Economia de la Generalitat, se-
nyor Andreu Mas-Colell. Pensem 
que reflecteix el delicat moment 
que estem patint, i que, en cas de 
no fructificar les negociacions amb 
el Govern Central i s’hagi d’acabar 
complint l’objectiu de dèficit pel 
2013 del 0,7% del PIB, podem viure 
un any molt dur. Un objectiu oficial 
que la Generalitat no es pot saltar, 
només es podrà gastar allò que es 
pugui finançar, i no es podrà finan-
çar més del que permeti l’objectiu 
reconegut. No cal dir que els mer-
cats financers estan tancats.
El Govern de la Generalitat denun-
ciarà que els objectius de dèficit 
violen la llei d’Estabilitat Pressu-
postària, que estableix que cap co-
munitat no podrà incórrer en dèfi-
cit estructural el 2020. Denunciarà 
la imposició de l’estabilitat pressu-
postària entre el 2014 i 2015, cinc 
anys abans del que dicta la llei i, 

vehicle, monopolitzant  així una 
plaça d’aparcament durant bona 
part de la jornada.
Moltes vegades, el niu d’aquest 
“ocellet” és una botiga o esta-
bliment de serveis.  Aquest acte 
que en més o menys mesura al-
guns de nosaltres hem pogut dur 
a terme, es més reprovable quan 

els actors son precisament co-
merciants o personal de serveis.  
L’eficàcia de la zona blava es perd 
si se’n abusa.  Qui ho té per cos-
tum perjudica els compradors, els 
seus col·legues comerciants  i, na-
turalment a sí mateix.
   
*Pintor

N

E U

quan, puntualment cada tres 
quarts d’hora, surt un “ocellet” 
que, podent tenir diverses mor-
fologies, es dirigeix cap a un par-
químetre i, amb vint cèntims obté 
un tiquet  que utilitza per donar 
l’alternativa a un tiquet anterior, 
que feia menys d’una hora havia 
col·locat al parabrises del seu 

Moltes vegades, el niu 

d’aquest “ocellet” és

una botiga o establiment 

de serveis

per tant, entra en contradicció 
amb ella. A més la convergència 
cap a l’estabilitat serà molt més 
ràpida en el cas de les autonomies 
que en el conjunt de les adminis-
tracions públiques.
Deia el Conseller que l’objec-
tiu del 0,7% per al 2013 és intel-
lectualment dèbil, políticament 
miop i moralment obtús. Deia que 
és intel·lectualment dèbil, entre al-
tres coses, perquè amb una Espa-
nya en recessió i amb Europa molt 
a prop d’estar-ho, un objectiu de 
dèficit fiscal del 4,5% del PIB, com 
el que ara prescriu Europa per al 
2013, no té cap lògica econòmica. 
És massa restrictiu i només pot 
agreujar la recessió espanyola. En 
termes relatius, la magnitud de la 
contracció fiscal que Espanya hau-
ria de fer aquest 2013 és similar a 
la del precipici fiscal nord-ameri-
cà. Deia, que és políticament miop, 
en aquest cas per part del Govern 
central, perquè és injust i arbitra-
ri imposar un límit del 0,7% de dè-
ficit de les autonomies, l’any 2013, 
quan l’objectiu global negociat amb 
Europa és el 4,5%. És una exhibi-
ció de poder  que no ajuda gens a 
establir un clima de confiança i de 
col·laboració. Segons Mas-Colell , 
si tenim  en compte que la despe-
sa autonòmica no és inferior a un 

  Miquel Ramos*

PLAÇA MAJOR

n dels primers sím-
bols d’haver deixat 
enrere les festes de 
Nadal, a més de la 

desaparició de l’enllumenat pú-
blic adient i de la nostra ja típica 
mostra de pessebres, és que es 
dona inici al període de rebaixes 
a la gran majoria de comerços 
de la nostra vila. Un fet habitual, 
tot i que aquest any alguns sec-
tors han començat aquesta bai-
xada de preus coincidint amb el 
final de la campanya de Nadal. 
Es símptoma d’alguna mena de 
canvi en el comportament tradi-
cional del comerç.
I potser un bon moment per refle-
xionar sobre el comerç que tenim 
a Castellar. Evidentment, no som 
Sabadell, i l’oferta no té el volum 
de la capital del Vallès Occiden-
tal, però podem dir amb la boca 
ben plena que hi tenim de tot. Una 
zona comercial molt localitzada al 
bell mig del poble i que concentra 
bona part de l’activitat de les boti-
gues, on la diversitat és força àm-
plia. L’activitat durant les darre-

res setmanes ha estat bona, i ara és 
un bon moment per rematar aque-
lles compres que, pels motius que si-
guin, encara no s’han pogut fer.
Pot semblar un grapat d’obvie-
tats tot això, però aprofitar aquest 
temps de rebaixes per fer una visi-
ta a aquestes botigues que tenim 
tan a prop nostre, evitant les ha-
bituals visites a les grans superfí-
cies que sovint comporten grans 
aglomeracions de gent i desplaça-
ment i no sempre es troba allò que 
es busca, pot servir per a donar 
una petita revifada al nostre co-
merç. No ens cansarem mai de su-
bratllar la importància de l’activi-
tat comercial en la vida econòmica 
de tots, i és important col·laborar-
hi d’aquesta manera.
Tampoc ha de representar una des-
pesa desaforada. Allò que ens calgui, 
i que estem buscant des de fa dies, 
val la pena aprofitar ara per aconse-
guir-ho. Però els temps no estan per 
donar lleure als capricis més inver-
semblants. No només per solidari-
tat amb aquells que no poder fer-ho, 
sinó per un senzill exercici de res-
ponsabilitat.
Un altre dia tornarem a referir-nos 
a les iniciatives municipals per a im-
pulsar el comerç a Castellar que fóra 
bo prengués el nostre Ajuntament. 
Ara, si pot ser, anem a les rebaixes.

terç de la despesa total, una dis-
tribució raonable seria 1/3 per a 
les autonomies i 2/3 per a l’admi-
nistració central. En aquests mo-
ments això representaria l’1,5% i 
el 3%, respectivament. Finalment, 
deia, l’objectiu  del 0,7 % és moral-
ment obtús. El que això represen-
ta (un ajustament, via ingressos 
i despeses, de més de 4.000 mili-
ons d’euros) no es pot aconseguir 
de manera fàcil o indolora. El que 
ara es demana imposarà molts so-
friments als ciutadans. La dife-
rència entre un objectiu de l’1,5% 
i del 0,7% són 1.600 milions d’eu-
ros. Acabada dient: en definitiva, 
es tractaria d’un patiment inútil. I 
això fa bullir la sang.
Tot aquest garbuix de xifres i per-
centatges pot afectar, i molt, els 
pressupostos municipals de Cas-
tellar. Des de CiU vam aconsellar 
a l’equip de govern socialista que 
el pressupost pel 2013 només hau-
ria de reflectir els ingressos pro-
pis i no tenir en compte els que 
provenen d’altres administraci-
ons, via subvencions i altres (Ge-
neralitat, Diputació...), i que les 
despeses haurien d’estar ajusta-
des a aquests ingressos. S’haurà 
de prestar especial atenció als pro-
pers mesos perquè estarem vore-
jant el precipici.

OPINIÓ
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ACTUALITAT
12 de l’11 al 17 de Gener de 2013

ENTITATS

Esbart Teatral de Castellar

+ INFO i INSCRIPCIONS:
a/e. esbartteatralcastellar@gmail.com

Inscripcions obertes fins al 25 gener.

Dates i preus:
• 1a part: del 5 de febrer al 30 d’abril 
   (25 €/mes socis; 35 €/mes no socis)
• 2a part: del 7 de maig al 25 de juny 
   (40 €/mes socis; 50 €/mes no socis)

Els cursos, per a majors de 16 anys, 
requereixen un mínim de 12 alum-
nes i es faran a la Sala de Butxaca de 
l’Ateneu els dimarts de 19 a 21 h.

CURS DE TEATRE
PER A ADULTS

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO i INSCRIPCIONS:
Tels. 620 179 266 (country) i
          664 032 755 (balls de saló)

+ INFO i INSCRIPCIONS:
a/e. sonaswingcastellar@gmail.com
Tel. 625 120 990

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dia: dissabte 12 de gener
Hora: 22.30 h
Lloc: Sala Blava de l’Espai Tolrà

L’Associació Tot Ballant de Caste-
llar del Vallès us convida a partici-
par d’aquesta proposta, que anirà a 
càrrec del duet Sergio & Betty.

Cursets de country:
Cursos d’iniciació i de nivell mig-
avançat que es duran a terme a l’es-
cola Emili Carles-Tolrà.

Cursets de balls de saló:
Cursos d’iniciació i de nivell avan-
çat que es duran a terme a la Sala 
Blava de l’Espai Tolrà i a l’escola 
Emili Carles-Tolrà.

Nou curs de nivell inicial de Lindy 
Hop, tots els dilluns de 20 a 21 hores 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.

A més, també es donarà continuï-
tat als grups de 3r i 5è, els dilluns de 
21.15 a 22.15 hores, a la Sala Blava i al 
gimnàs de l’Escola Sant Esteve, res-
pectivament.

Concert a càrrec de
The Minstrels Quartet

Dissabte 12 de gener - 18 h
Auditori Municipal Miquel Pont

L’Aula d’Extensió Universitària per 
a gent gran ha organitzat aquesta 
activitat, oberta a tota la ciutadania, 
per recaptar fons per a La Marató 
de TV3.

Les entrades tindran un preu de 5 €.

NIT DE BALL
A LA SALA BLAVA

CURSETS COUNTRY I 
BALLS DE SALÓ

CURS DE LINDY HOPCONCERT PER LA 
MARATÓ DE TV3

Pas de Ball Sona SwingAula d’Extensió Universitària Tot Ballant

Aquest dissabte, l’Aula d’Extensió 
Universitària per a Gent Gran orga-
nitza a l’Auditori un concert en su-
port de la Marató de TV3. El con-
cert anirà a càrrec de The Minstrels 
Quartet, una formació composta per 
Joan Baptista Sans (tenor), Xavier 
Gallego (tenor), Llorenç Castelló (ba-
ríton) i Germán de la Riva (baix). Es 
tracta d’un conjunt de veus formades 
a l’entorn de l’Escolania de Montser-
rat que es van unir l’any 1997 i van 
prendre el nom que, originàriament, 
adquiriren els trobadors medievals. 
The Minstrels ofereix un repertori 
basat, sobretot, en els “Negro-Spiri-
tuals a Cappella”, però també canten 
“Barbershop” i Clàssics Moderns. 
L’activitat té un preu de 5 euros.

Al llarg d’aquest trimestre, pas-
saran per l’Aula estudiosos com el 
músic, professor i divulgador musi-
cal Joan Vives que parlarà de Gustav 
Mahler en l’any que es compleixen 
100 anys de la seva mort. El mateix 

L’Aula organitza un concert 
en suport de la Marató

  Redacció

The Minstrels Quartet actua aquest dissabte a l’Auditori

Vives impartirà un monogràfic sobre 
Johann Sebastian Bach.

Al llarg d’aquest trimestre es 
parlarà, a més, de la relació entre 
avis, pares i néts, la vacuna contra 
la sida, les grans dames del Hollywo-
od clàssic, els canvis a la Seguretat 
Social o l’acte de portes obertes co-
incident amb la Setmana del Pallas-

so amb “El riure que cura” a càrrec 
de l’actriu Angie Rosales, directora 
de Pallapupes. 

A més, com activitats paral-
leles, s’ha programat una visita a 
Girona el 14 de març i tres sessions 
de cinefòrum -només per als socis- 
els dijous 31 de gener, 28 de febrer i 
21 de març.  

El doctor en Ciències Econòmiques i 
Empresarials i catedràtic d’Hisenda 
Pública de la Universitat de Barcelona, 
Antoni Castells, va obrir dimecres el 
segon trimestre de l’Aula. El que va ser 
conseller d’Economia i Finances entre 
2003 i 2010, va  pronunciar la confe·
rència La medecina de l’austeritat de 
cop, pot ser contraproduent.

Franges per a la 
prevenció d’incendis  

A finals del mes de desembre es 
van posar en marxa les tasques 
de manteniment de les franges 
de protecció perimetral d’El 
Balcó, Can Font i Ca n’Avellane-
da, obres impulsades per l’Ajun-
tament i que aniran a càrrec de 
l’empresa FORESAB (Compa-
nyia Forestal de Sabadell) que 
va guanyar el concurs d’adjudi-
cació bianual el mes passat. 

 Manteniment de les franges || j. G.

  Rocío Gómez

L’objectiu d’aquests treballs, 
que finalitzaran el mes de febrer i 
que afecten prop de 30 hectàrees, 
és mantenir una zona de protecció 
de 25 metres d’amplada a comptar 
des del perímetre exterior de les 
parcel·les urbanes com a mesura 
de prevenció d’incendis. “La llei 
d’incendis de les urbanitzacions 
obliga als propietaris a mantenir 
neta la franja de protecció de les 
urbanitzacions, i  per tant l’obli-
gació de fer les franges recau en 
ells”, explica Aleix Canalís, regi-
dor d’Urbanisme i Espai Públic. 
“Davant la dificultat que els pro-
pietaris es posessin d’acord per 
tirar endavant aquesta obra de 
manera conjunta l’Ajuntament 
aplica des del 2005 una taxa als 
propietaris per executar les fran-
ges de manera subsidiària”, afe-
geix Canalís. 

Els criteris que se seguei-
xen per aconseguir aquest objec-
tiu  són, entre d’altres, la priorit-
zació dels exemplars d’alzines i 
roures en boscos mixtos, l’aclari-
ment de l’estrat arbustiu i la re-
alització dels treballs a l’hivern 
per evitar pertorbar el període 
de reproducció de les espècies 
de fauna forestal. 

ECONOMIA

Antoni Castells 
parla de l’austeritat
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El mes de gener marcarà bona part 
del futur del Futbol Sala Castellar 
a Preferent Catalana. Després de 
vuit jornades de lliga, ocupa la se-
gona posició de la categoria, però 
aquesta plaça es podria considerar 
fictícia perquè la majoria de rivals 
contra qui han jugat han estat de la 
zona baixa. A partir d’ara, el qua-
dre de partits s’inverteix i els cas-
tellarencs podran mesurar forces 
contra equips que realment són de 
la seva lliga: CN Sabadell, el líder, 
i Martorelles i Cardedeu, equips 
que el Castellar té just per sota a 
la classificació.

El primer duel serà aquest 
dissabte a la pista del Club. “No 
és el partit que més em preocu-
pa, el més important seran els de 
després”, opina el tècnic Rubén 
Jiménez sobre el líder de Prefe-
rent, que de moment ha demos-
trat un nivell superior a la resta. 
“De tota manera, dissabte ani-
rem a lluitar per la lliga, serem 
valents, voldrem tenir la pilota 
i ser protagonistes del partit al 
camp del primer”, comenta Jimé-
nez. En el que serà un partit amb 
ambient de derbi, per la proximitat 
geogràfica i perquè el Castellar té 
alguns jugadors del Club, sabade-
llencs i castellarencs lluitaran per 
la primera posició del grup ja que 
es porten només tres punts de di-
ferència. A més, els castellarencs 
tenen un partit pendent a la pista 
del Navàs.

  Jordi Mas

El juvenil A del FSC visita 
la primera del líder

el juvenil a del Futbol Sala Caste-
llar visita aquest cap de setmana 
la pista del líder de la categoria, el 
Sant joan Club. l’equip taronja-

i-negre ocupa la quarta posició 
de Tercera divisió amb 13 punts, 
quatre menys que el Sant joan. Si 
el FS Castellar vol continuar en la 
lluita per pujar de divisió necessita 
aconseguir un bon resultat en una 
pista que serà força complicada.

Ànsies de remuntada a la 
UE Castellar B

després d’aconseguir la primera 
victòria de la temporada en la dar-
rera jornada de lliga, el segon equip 
de la ue Castellar vol encadenar una 

bona ratxa que els permeti pensar 
encara amb la possibilitat de salvar 
la categoria. els castellarencs són 
cuers de 3a Catalana, només han 
sumat quatre punts, i la salvació es 
troba 12 punts per sobre. diumenge 
juguen al camp de la Sabadellenca.

La pujada de gener al davant
El FS Castellar tindrà un gener decisiu per les seves aspiracions a l’ascens de categoria: s’enfronta aquest dissabte contra el 
líder, el CN Sabadell, i després jugarà contra Martorelles i Cardedeu, que precedeixen els castellarencs a la classificació

El tècnic del Futbol 

Sala  Castellar,  Rubén 

Jiménez, està  força 

preocupat pel joc que 

practica el Martorelles
  Els jugadors del FS Castellar fent pinya en un partit jugat a casa recentment. || j.G.

Seguidament, després del 
derbi arribaran els dos equips que 
persegueixen el FS Castellar a la 
classificació, Martorelles i Carde-
deu. “Em preocupa especialment 
el partit del Martorelles perquè 
juguen molt tancats, busquen 
aprofitar les errades del rival i 
tenen ben preparats els contra-
atacs”, comenta l’entrenador. En 
canvi, el Cardedeu, tot i ser un par-
tit a fora, serà un partit contra un 
conjunt que havia arribat a liderar 
la taula en les primeres jornades 

de victòries, l’equip groc·i·negre té en les pròximes 
setmanes tres partits a casa crucials abans d’acabar la 
primera volta de la competició. Aquest cap de setmana 
al pavelló Joaquim Blume jugaran contra el Navàs, cuer 
de Preferent Catalana que només ha aconseguit fer un 
punt fins ara. La següent jornada viatjaran a la pista 
de La Floresta ·setè· però després jugaran dos partits 
seguits a casa contra rivals directes: el Castellnou, 
lluitant per evitar el descens a l’onzè lloc de Preferent 
i amb només tres punts més que l’Athlètic, i el Baganes, 
ja en zona més tranquil·la. Abans de canviar de volta 
jugaran contra el Mollet.

Per la zona baixa de Preferent Catalana, aquest gener 
també hi haurà duels directes que seran transcenden·
tals per a l’Athlètic 04 Castellar, que també es juga 
molt en les properes jornades de lliga. Instal·lat a la 
penúltima posició de la categoria i amb necessitat 

L’Athlètic 04 també tindrà 
enfrontaments contra equips 
de la seva lliga

FUTBOL SALA

però que ha baixat de rendiment 
en les últimes setmanes.

Després d’aquests dos par-
tits la competició de futbol sala 
s’aturarà durant dues setmanes, 
però serà quan els castellarencs 
aprofitaran per jugar l’enfronta-
ment que encara tenen pendent a 
la pista del Navàs, cuer de la ca-
tegoria. Després de l’aturada, i 
abans d’acabar la primera volta, el 
Castellar s’enfrontarà a casa con-
tra La Floresta i tancarà la prime-
ra part del campionat amb la visi-
ta a la pista del Baganes. 
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  Els castellarencs ja han sumat quatre victòries aquesta temporada. || j.G.

 Els castellarencs celebren un gol marcat a casa. || joSep GraellS

Primer partit de la Lliga Preferent del Campionat de Ca-
talunya per l’aleví A de l’Hoquei Club Castellar i primera 
victòria en aquesta complicada lligueta vuit equips, d’on 
sortiran els millors conjunts de Catalunya que competi-
ran a la fase final pel títol. El Castellar va vèncer la vigí-
lia de Reis contra el Monjos (7-3) en la primera jornada 
de lliga, victòria que els situa al capdavant del grup 4 
amb els mateixos punts que el Reus Deportiu.

L’enfrontament va ser molt igualat, amb alternati-
ves en el domini, però que el Castellar va saber transfor-
mar amb gols al final dels primers vint minuts i domi-
nava per 2 a 0 en el marcador. Els locals podrien haver 
fet el tercer però el gol no va comptar per decisió de 
l’àrbitre del partit.

A la segona part els de Santa Margarida van sor-
tir a mossegar, amb un hoquei molt intens, i van posar 
setge a la porteria castellarenca. A base d’insistència 
van aconseguir tres gols que capgiraven el signe del 
partit, però el conjunt de Castellar no es va rendir i a 
base d’empemta va poder resoldre la situació. Els visi-
tants, carregats de faltes, van veure com els castella-
rencs trobaven porteria tan amb penals i faltes directes 
com en jugades elaborades. Així van aconseguir mar-
car cinc gols a la segona part que deixaven el marcador 
en el definitiu 7-3. 

Fantàstic retorn a la competició de l’aleví A, que 
aquesta setmana visitarà la pista del GEiEG de Girona, 
un grandíssim equip que posarà a prova els castellarencs 
i les seves possibilitats en una lliga de molt alt nivell.

derrota del juvenil || Qui també tornava a la competi-
ció era l’equip juvenil de l’HC Castellar, que no va poder 
començar amb victòria a la difícil pista del Noia Freixe-
net. L’equip castellarenc va perdre per 4 a 1 però tindrà 
l’oportunitat de recuperar-se aquest cap de setmana con-
tra el Cambrils.  || redaCCIó

L’aleví comença amb 
triomf a Preferent

HOQUEI PATINS  |  PREFERENT ALEVÍ

Els castellarencs es desfan del Monjos per 7 a 3 i arrenquen amb bona nota 
a la màxima competició de la seva categoria

HOQUEI PATINS  |  SEGONA CATALANA

El sènior torna a la feina

Entre les vacances de Nadal, jorna-
des descans i el pont de desembre, 
l’equip sènior de l’Hoquei Club Cas-
tellar fa gairebé dos mesos que no 
juga cap partit de la lliga de Sego-
na Catalana. Els castellarencs han 
tingut un desembre sense activitat 
i tornaran a la competició aquest 
cap de setmana per afrontar, ara 
sí, un calendari sense interrupcions 
en les properes setmanes.

Amb aquest handicap de la 
manca de ritme de competició, l’equip 
que entrena Alejandro Ruglio juga 
aquest cap de setmana a la pista del 
Bigues i Riells, un dels millors equips 
de la categoria. Els bigatans són ter-
cers de la classificació i només han 
perdut tres partits en tota la tempo-
rada, mentre que el Castellar, desè a 
la taula, intenta sortir de les últimes 
posicions de la classificació.

L’equip d’Alejandro Ruglio jugarà a la pista del Bigues i Riells

Bé és cert que el Castellar 
porta una línia ascendent, amb un 
conjunt molt jove que va agafant el 
ritme a la categoria i cada vegada 
guanya més partits. Per tant, tam-
poc es podria descartar una sor-
presa en una pista complicada com 
és la del Bigues. Després tindran 
dos partits seguits al pavelló Dani 
Pedrosa, contra Molins de Rei i 
Corbera.  || jordI MaS
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Castellar del Vallès serà escenari, 
aquest diumenge, d’un campionat 
múltiple que tindrà com a eix prin-
cipal el tir amb arc. L’Espai Tolrà 
acollirà diverses competicions de 
tir en sala, homologades per la Fe-
deració Catalana de Tir amb Arc, 
i que tindran cinc sèries diferents: 
el Campionat de Catalunya sèni-
or, veterà, júnior i novell; el Cam-
pionat de Catalunya Paralímpic; el 
Campionat de Catalunya d’Arc Es-
tàndard; el Campionat d’Arc tra-
dicional, recte i nu; i el Campionat 
de Catalunya de cadets i menors 
de 14 anys.

Serà la primera vegada que 
Castellar del Vallès acollirà una 
competició d’aquestes caracte-
rístiques. “És la primera vega-
da que venim aquí, ens van ofe-
rir les instal·lacions de l’Espai 
Tolrà, que són de les més grans 
que podríem aconseguir a Ca-
talunya”, comentava el director 
d’organització de la prova Vicenç 
Montguillot. Es preveu que el tor-
neig agrupi uns 190 arquers, xifra 
que seria rècord de participació en 
una prova d’aquestes caracterís-
tiques i superaria en una trente-
na de participants els arquers del 
campionat anterior.

L’Espai Tolrà acull 
el campionat català 
de tir en sala

  Jordi Mas

TIR AMB ARC  |  CAMPIONAT DE CATALUNYA

És una competició homologada per la Federació Internacional de Tir amb 
Arc que es disputarà aquest diumenge i per primer cop a Castellar del Vallès

 Una de les proves que ha organitzat la Federació Catalana de Tir amb Arc. || FCTa

La UE Castellar, al setè lloc de Segona Catalana, 
rep la visita del Tona aquest diumenge

FUTBOL  |  SEGONA CATALANA

Comença un any 
molt més tranquil

La UE Castellar encara un 2013 
amb molta més tranquil·litat que 
no pas a les mateixes alçades de 
la temporada passada. L’equip 
de Miguel Vidal es troba en zona 
còmode de la taula, en setè lloc, 
lluny del descens de categoria, 
situat nou punts per sota.

Aquest diumenge juguen 
contra el Tona (12.15h.) al Pepín 
Valls. Els osonencs ocupen la 
tercera posició de Segona Cata-
lana i es troben immersos en la 

  J.M.
lluita per pujar de categoria. “És 
un equip que juga molt a futbol i 
té jugadors amb molta experèn-
cia”, comenta Miguel Vidal, que no 
podrà disposar per al partit dels 
sancionats Ismail El Hasnaoui i 
Joan Brullet.

El Castellar suma ara 25 
punts a la classificació després 
d’encadenar a finals d’any dues vic-
tòries seguides, contra Parets i Ca-
novelles, i buscarà el tercer triomf 
per acostar-se a la zona de dalt. De 
fet, el conjunt de Vidal és tan sols 
a sis punts de l’ascens a Primera 
Catalana. 

El CB Castellar no ha descansat durant les vacances per afrontar amb 
condicions òptimes el retorn a la competició contra el CN Sabadell

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

Solsona: “No hem parat per 
no perdre el nivell competitiu”

El CB Castellar ha anat a ritme 
de com a mínim un entrenament 
i un partit amistós per setma-
na durant aquestes vacances de 
Nadal. L’equip de Txema Solso-
na no ha volgut perdre el bon to 
amb què va acabar el 2012 -dues 
victòries seguides- per afrontar 
aquest principi d’any amb les 
mateixes sensacions.

  J.M.
Els castellarencs han gua-

nyat els tres amistosos que han 
disputat: dos contra el Mataró -un 
d’ells corresponent al Torneig Vila 
de Castellar- i en el darrer també 
van aconseguir la victòria en el tor-
neig de Reis del CN Terrassa. “No 
hem parat per no perdre el nivell 
competitiu que teníem”, comen-
ta Solsona.

El tècnic tindrà tota la plan-
tilla en forma i disponible per al 
duel d’aquest diumenge (19h.) 

 El jugador castellarenc Marc Alavedra en un partit a casa. || j.GraellS

La idoneïtat de les instal·lacions 
de l’Espai Tolrà fan que la Federació 
Catalana de Tir amb Arc no descarti 
que Castellar es converteixi en una 
de les seus que aculli regularment 
competicions de tir amb arc, segons 
ha assegurat Montguillot.

Durant la jornada de diumen-
ge, la primera sèrie començarà a 

les nou del matí i les proves s’allar-
garan durant tot el matí. Les elimi-
natòries de quarts de final comen-
çaran a un quart d’una mentre que 
a dos quarts de dues s’iniciaran si-
multàniament les finals i les elimi-
natòries per al tercer i quart lloc. 
A les dues del migdia es farà l’en-
trega de premis. 

contra el CN Sabadell. “Sempre 
és un derbi, però l’afrontarem 
amb molt de respecte i humili-
tat”. I és que el Castellar es troba 
en línia ascendent i en canvi els sa-
badellencs es troben lluitant per 
evitar la zona de descens directe 
de Copa Catalunya.

Sergio García ja s’ha recupe-
rat d’una lumbàlgia i Lisard Ruiz 
ja ha entrat en el ritme de compe-
tició després d’una llarga absèn-
cia per lesió.  Una imatge de l’últim torneig Vila de Castellar. || joSep GraellS
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la Garriga - Sabadell nord 0 - 3
Tona - Sabadell B 2 - 2
Canovelles - UE Castellar 0 - 1
parets - palau 0 - 0
Cardedeu - Taradell 2 - 3
Sabadellenca - lliçà 1 - 2
Can parellada - San lorenzo 0 - 1
oar Vic - Gironella 1 - 0
Sallent - Manresa 0 - 3

SEGONA CATALANA · Grup IV jornada 15
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CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL

VETERANS
ue Castellar - Guitart 7 - 3
SÈNIOR B · Tercera Catalana, grup 6 
ue Castellar - la romànica 6 - 2
JUVENIL A · primera, grup 7 
ue Castellar - Sabadell 1 - 0
JUVENIL B · Segona, grup 32
ue Castellar - Cerdanyola 3 - 1
CADET A · primera, grup 7
ue Castellar - Sabadellenca 2 - 1
CADET B · Segona, grup 30
Barberà - ue Castellar  7 - 0
INFANTIL A · primera, grup 4
ue Castellar - Masnou 0 - 2
INFANTIL B · Segona, grup 47
ue Castellar  descansa
INFANTIL C · Segona, grup 43
pueblo nuevo - ue Castellar  3 - 1
ALEVÍ A · Tercera, grup 13
jabac - ue Castellar  0 - 5
ALEVÍ B · Quarta, grup 43
ripollet - ue Castellar  2 - 8
ALEVÍ C · Quarta, grup 42
ue Castellar - Cercle 4 - 4
ALEVÍ D · Quarta, grup 46
ue Castellar - roureda 8 - 1
ALEVÍ E · Quarta, grup 44
ue Castellar - polinyà 9 - 1
ALEVÍ F · Quarta, grup 45
St pere nord - ue Castellar  14 - 3
BENJAMÍ A · Tercera, grup 44
Can rull - ue Castellar  8 - 1
BENJAMÍ B · Tercera, grup 46
ue Castellar - Terrassa 2 - 5
BENJAMÍ C · Tercera, grup 43
ue Castellar - San lorenzo 14 - 1
BENJAMÍ D · Tercera, grup 45
Can rull - ue Castellar  3 - 2
BENJAMÍ E · Tercera, grup 47
ripollet - ue Castellar  11 - 0
BENJAMÍ F · Tercera, grup 42
Sabadell - ue Castellar  1 - 6
PREBENJAMÍ A · Grup 41
ue Castellar - Sabadellenca 2 - 1
PREBENJAMÍ B · Grup 40
ue Castellar - Terrassa 1 - 1
PREBENJAMÍ C · Grup 42
Sabadell nord - ue Castellar  2 - 4
PREBENJAMÍ D · Grup 43
Can rull - ue Castellar  2 - 8
PREBENJAMÍ E · Grup 39
ue Castellar - San Cristóbal 0 - 6
ESCOLA 2007A
ue Castellar - Sabadellenca 6 - 7
ESCOLA 2007B
Sant Quirze - ue Castellar 4 - 1

DISSABTE 12 de gener
Pepín Valls
09:00   Infantil B – Cerdanyola
10:30   aleví C – Can rull
10:30   aleví d – Sabadell
11:45   Benjamí B – la romànica 
11:45   Benjamí C – Matadepera
12:45   prebenjamí a – Montcada
12:45   prebenjamí B – Vacarisses
13:45   aleví F – Bonaire
13:45   prebenjamí e – Mirasol
16:00   juvenil B – llano Sabadell
18:00   Cadet a – oar Vic
Partits a fora
10:00   la romànica – aleví B
10:00   Badia Vallès – Benjamí e
10:25   andalusia – Benjamí F
10:30   Castellbisbal – Benjamí a
11:15   Sant Quirze – prebenjamí C
11:15   Can rull – aleví a
13:00   ripollet – prebenjamí d

DIUMENGE 13 de gener
Pepín Valls
10:15   aleví e – Cerdanyola Vallès
12:15   2a Catalana – Tona ue 
16:00   Infantil a – Sant Gabriel
18:00   Cadet B – Sabadell nord 
Partits a fora
11:30   Castellbisbal ue – Benjamí d
11:30   Sabadellenca – 3a Catalana
17:00   Bellavista Milan - juvenil a 

FUTBOL (ue Castellar)

BÀSQUET

DISSABTE 12 de gener
Pavelló Puigverd
11:00   Mini a Masculí – les Franqueses   
12:30   Cadet a Masculí – nou Barris   
16:00   Mini B Masculí – CB Tona   
17:30   preinfantil Masculí – ademar   
19:00   Infantil Masculí – Cn Sabadell   
Partits a fora
09:30   Bàsquet llor - Mini Femení
09:30   Cerdanyola - premini B Masculí
10:30   Sant Gervasi - Infantil Femení
13:00   Ca Sabadell - premini a Masculí
16:00   Bàsquet neus - Cadet B Masculí
17:30   Vedruna Gràcia - Sènior Femení
19:00   Sant Ignasi - Sènior B Masculí
19:30   Canovelles BC - Sots-25 Masculí

DIUMENGE 13 de gener
Pavelló Puigverd
17:00   Sots-21 Masculí – ae Badalonès   
19:00   Sènior a Masculí – Cn Sabadell   

Partits a fora
12:30   Grup Barna - júnior Femení

HOQUEI

DISSABTE 12 de gener
Pavelló Dani Pedrosa
12:00   prebenjamí C – Barberà
17:00   prebenjamí B – Monjos
18:15   Benjamí B – Vilanova
19:30   juvenil – Cambrils
Partits a fora
09:00   CH Caldes - Iniciació B
12:00   HC Sant just - aleví B
12:30   Cp riuprimer - Benjamí C
15:30   CH Mataró - Benjamí a
15:30   GeieG - aleví a
17:00   Cp palau - júnior

DIUMENGE 13 de gener
Pavelló Dani Pedrosa
11:00   Iniciació a – arenys Munt
12:00   prebenjamí a – Sferic
Partits a fora
19:45   Cp Bigues i riells - Sènior

el Vendrell - Igualada 89 - 101
Cn Sabadell - river andorra 67 - 83
reus ploms - Castellbisbal 82 - 64
Vic - reus deportiu 71 - 67
jaC Sants - artés 74 - 58
Martorell - aeSe 79 - 63
Grup Barna - CB Castellar 61 - 66
pardinyes - roser 74 - 78

COPA CATALUNYA · Grup I jornada 13
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BÀSQUET
SÈNIOR FEMENÍ · Tercera Catalana
CB Castellar descansa
SÈNIOR B · Tercera, grup 4
CB Castellar - Sant jordi 54 - 45
SOTS25 · Fase prèvia, grup 5
CB Castellar - Santa perpètua 58 - 59
SOTS21 · nivell a1, grup 3
Sant andreu - CB Castellar  72 - 50
JÚNIOR FEMENÍ · nivell B, grup 2
CB Castellar - Cn Sabadell 56 - 65
CADET A · nivell C, grup 18
CB Castellar - Cn Sabadell 68 - 48
CADET B · nivell a, grup 7
CB Castellar - Sant nicolau 43 - 79
INFANTIL · nivell B, grup 9
Sfèric Terrassa - CB Castellar  74 - 73
INFANTIL FEMENÍ · nivell C, grup 7
Matadepera - CB Castellar  43 - 25
PREINFANTIL · nivell B, grup 8
CB Castellar - Mirasol 42 - 44
MINI A · nivell B, grup 13
Cerdanyola - CB Castellar  63 - 53
MINI B · nivell B, grup 12
escola pia - CB Castellar  51 - 80
MINI FEMENÍ · nivell C, grup 4
CB Castellar - Sant Quirze 25 - 64
PREMINI A · nivell B, grup 5
CB Castellar - Sant nicolau pendent
PREMINI B · nivell C, grup 7
CB Castellar - Sfèric Terrassa 35 - 34

HOQUEI PATINS
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Mollet - Molins de rei 7 - 2
Capellades - Corbera 4 - 7
La Garriga - HC Castellar 3 - 1
olesa - palau 3 - 9
Taradell - Mataró 2 - 5
Cerdanyola - Bigues i riells 8 - 6
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JÚNIOR · Grup e
HC Castellar - Sant Feliu 5 - 5
JUVENIL · preferent
noia - HC Castellar  4 - 1
ALEVÍ A · preferent
HC Castellar - Monjos 7 - 3
ALEVÍ B · Grup 21
Caldes - HC Castellar  7 - 5
BENJAMÍ A · Grup 2
Manlleu - HC Castellar  5 - 1
BENJAMÍ B · Grup 8
roda - HC Castellar  0 - 8
BENJAMÍ C · Grup 6
HC Castellar - Caldes 0 - 1
PREBENJAMÍ A · Grup 6
HC Castellar  descansa
PREBENJAMÍ B · Grup 3
roda - HC Castellar  3 - 0
PREBENJAMÍ C · Grup 8
Manlleu - HC Castellar  3 - 0
INICIACIÓ A · Grup 1
HC Castellar - Cornellà 3 - 0
INICIACIÓ B · Grup 2
Sant Cugat - HC Castellar  3 - 1

FUTBOL SALA

DISSABTE 12 de gener
Pavelló Joaquim Blume
09:30   Infantil B – Cardedeu FS
15:30   athlètic Femení – Concòrdia
16:45   athlètic 04 B – Vilamajor
18:30   athlètic 04 a – navàs FS
Partits a fora
09:00   ae Centelles – Benjamí a
09:00   CeT 10 FS – Benjamí B
11:45   llinars – Femení juv-Cadet
15:00   Molins 99 CFS – Femení
15:30   FS Manlleu ue – Cadet a
16:00   Sant joan C. at. – juvenil
17:00   Ce papiol – Sènior B

DIUMENGE 13 de gener
Pavelló Joaquim Blume
09:30   aleví a – unió FS Mollet
10:45   aleví B – esparreguera
12:00   Infantil a – FS Bonaire

FUTBOL SALA

Cardedeu - Athlètic 04 3 - 2

Floresta - Martorelles 3 - 5

Cn Sabadell - Baganes 9 - 2

FS Castellar - Can Parellada 6 - 0

San lorenzo - Mollet 5 - 5

Grups arrahona - Castellnou 6 - 4

Castellbell - navàs 5 - 4

PREFERENT CATALANA, g.3 · jornada 8

Cn Sabadell
FS Castellar
Martorelles
Cardedeu
San lorenzo
Mollet
Floresta
Can parellada
Baganes
Grup arrahona 
Castellbell
Castellnou
Athletic 04
navàs 

22
18
18
15
15
12
11
11
10

7
6
6
3
1

8
7
8
8
8
8
8
8
8
7
8
8
8
6

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

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

SÈNIOR B · primera Catalana, grup 3

Sant joan - athlètic 04 B 6 - 1

FS Castellar - Can Calet 3 - 3

SÈNIOR FEMENÍ · Tercera, grup 2

FS Castellar - Corbera 0 - 6

JUV-CADET FEM · primera, grup 1

FS Castellar - athlètic 04  3 - 2

JUVENIL A · Tercera divisió, grup 4

FS Castellar - Sant Cugat 1 - 0

CADET A · Segona divisió, grup 5

FS Castellar - Castellterçol 1 - 5

INFANTIL A · Segona divisió, grup 4

FS Castellar - Sentmenat 5 - 0

INFANTIL B · Segona divisió, grup 3

FS Castellar - Montornès 3 - 8

CADET A · Segona divisió, grup 3

FS Castellar - escola pia 4 - 6

ALEVÍ B · Segona divisió, grup 6

FS Castellar - Castelldefels 7 - 4

BENJAMÍ A · primera divisió, grup 6

FS Castellar - Santa perpètua 6 - 4

BENJAMÍ B · primera divisió, grup 3

Cn Caldes - FS Castellar  7 - 3

Tercera Divisió Provincial, grup 2
1 aTT Castellar 20
2 Suris Calella 16
3 el Cercle Gràcia 16
4 ateneu poblenou 14
5 josep Ma palés 12
6 lluïsos Gràcia 8
7 Sant andreu 6
8 Falcons Sabadell 4
9 Badalona 4
10 Sant Quirze 0

Tercera Divisió Provincial, grup 3
1 Suris Calella 20
2 Vilassar de dalt 18
3 parets 14
4 aTT Castellar B 10
5 ripollet 10
6 Cardedeu 10
7 la unió 8
8 Sant andreu 4
9 Mollet 2002 2
10 Badalona 2

TENNIS TAULA

AGENDA
DEL 11 AL 18 DE GENER 2013

BITLLES CATALANES

DIUMENGE 13 de gener
Parc de Colobrers
10:30   CBC B – Salomó
10:30   CBC a  - St llorenç la Mola

ueC

en categories aleví, infantil i cadet 
el Torneig de nadal de pàdel, orga-
nitzat dijous i divendres de la set-
mana passada per la penya Sports 
Club de Can Font, es va quedar a 

casa. És la primera vegada que 
l’entitat castellarenca organitza, 
en forma de lligueta, un campio-
nat per equips de menors, i cap 
dels equips de Castellar que van 
competir per la penya Sports van 
perdre cap partit. a la foto, els 
guanyadors: Marc i Victor Iglesi-
as, noè navarro, Marc rodríguez, 
Iván luque i Gerard núñez.

El Torneig de Nadal 
es queda a casa

TENNIS TAULA

DIUMENGE 13 de gener
Parc de Colobrers
11:00   ateneu poblenou - aTT a
11:00   Suris Calella - aTT B

PATINATGE ARTÍSTIC

DIUMENGE 13 de gener
Pavelló Joaquim Blume
15:00   Competició de patinatge
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Els Balls a l’Espai Tolrà, 
aquest 2013

l’associació Tot Ballant de Caste-
llar del Vallès i l’entitat pas de Ball 
ja han donat a conèixer els primers 
balls programats de l’any. dissab-

te dia 12, a les 22.30 h, els prota-
gonistes de la sessió seran Ser-
gio & Betty. per a dissabte dia 19 
de gener s’ha programat una altra 
sessió de ball amb el Grup palau. 
les sessions tindran lloc a la Sala 
Blava de l’espai Tolrà.

L’Hora del Conte en anglès 
enceta l’any 

demà dissabte, a les 11.30 h, torna 
l’activitat l’hora del conte en an-
glès ‘once upon a time’ amb la lec-
tura del llibre ‘Winter King, Sum-

mer Queen’, de Mary lister i diana 
Mayo. la història ensenya als nens 
la importància del compromís amb 
paraules, no accions. També expli-
ca, d’una forma creativa, el canvi de 
les estacions i el clima. un llibre que 
alhora parla de les cultures.

Un gran protagonista de les fes-
tes nadalenques és el pessebre. 
Enguany, les creacions pessebris-
tes han tingut lloc en tres escena-
ris ben diferents, repetint l’exitosa 
edició del 2011.

A Sant Feliu del Racó, els 
veïns i veïnes van tornar a repre-
sentar un pessebre Vivent que va 
sumar, en els tres dies de represen-
tació, 2.500 visitants. 

Aquesta vegada, els veïns van 
ampliar l’escenari fet l’any passat 

Els pessebres castellarencs

  Marina Antúnez

2.500 persones 
visiten el Pessebre 
Vivent de Sant 
Feliu del Racó

obrint també diversos carrers de la 
vila per on es podia fer el recorre-
gut. A més, a la part final del pesse-
bre, s’hi van muntar diverses para-
des de productes artesans i es va fer 
un sorteig entre tots els visitants. 

D’altra banda, també a Sant 
Feliu, en concret, a Ca la Pepeta, 
es van inaugurar els diorames dels 
pessebres elaborats per diverses 
persones de la vila. L’exposició en-
cara és oberta i s’hi poden veure 
tant diorames tradicionals com 
també alguna escena més reivin-
dicativa i actual.

També continuen oberts els 
pessebres de la Capella de Mont-
serrat fins al 3 de febrer. En-
guany, la temàtica que és comu-
na  a tots els diorames és la dels 
jocs antics, de fins als anys 50. 
Al primer pis també s’ha mun-
tat una exposició de joguines an-
tigues, una quarantena, cedides 
per castellarencs anònims. 

FoToS: joSep GraellS

Un dels pessebres exposats
a la Capella de Montserrat

1

1

Un dels pessebres
exposats a Ca la Pepeta,
obra d’Antoni Comasòlivas

2

2 3

Una escena del pessebre
vivent de Sant Feliu del Racó

3
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LES PEL·LÍCULES
DE LA SETMANA

anys 70, plena Guerra Freda. 
el fracàs d’una missió especial 
a Hongria provoca un canvi a 
la cúpula dels serveis secrets 
britànics. un dels defenestrats 
és l’agent George Smiley. Tot i 
això, quan volia retirar-se li en-
carreguen una missió especial. 
Se sospita que hi ha un “talp” 
infiltrat a la cúpula del Servei, i 
només algú de fora pot esbri-
nar qui és. 

dia: Diumenge, 13 gener 2013

Hora: 18.00 h

lloc: Auditori Municipal

El topo
direcció: Tomas Alfredson

país: Regne Unit

any: 2011

Benny, leila i Hugh són tres 
germans negres que compar-
teixen pis a nova York. la leila 
surt amb en david, un intel-
lectual novaiorquès, però en 
una festa coneix en Toni i fan 
l’amor. Quan en Toni desco-
breix que la leila és mestissa, 
no pot evitar sentir prejudicis 
racials, motiu pel qual en Hugh 
li impedeix que torni a veure la 
seva germana.

dia: Divendres, 18 gener 2013

Hora: 21.00 h

lloc: Auditori Municipal

Shadows
direcció: John Cassavetes

país: EUA

any: 1959

Aquest vespre, a les 21.30 hores, 
la Sala de Petit Format de l’Ate-
neu acull l’obra Dona havia de 
ser! a càrrec del grup de teatre 
La Tartera, de la Unió Excursio-
nista de Sabadell (UES). També 
es podrà veure dissabte 12, a les 
21.30 hores i diumenge 13, a les 
18.30 hores. Dona havia de ser! és 
el fruit del taller de teatre que 
s’ha dut a terme durant el 2012 a 
la UES, i ha estat la primera posa-
da en escena del grup La Tartera, 
creat el mes de setembre de 2011. 
La proposta teatral es va estre-
nar el passat 5 d’octubre de 2012 
a la Sala d’Actes de l’entitat ex-
cursionista de la ciutat veïna i es 
va poder veure altre cop el passat 
28 de desembre de 2012. “Ara ar-
riba a Castellar del Vallès amb 
part de l’equip d’actrius reno-
vat”, explica la directora Mari-
na Antúnez.

Dona havia de ser! està dirigi-
da per Marina Antúnez, que alhora 
també n’és l’autora. La interpretació 
va a càrrec de Marta Estatuet, Consol 
Moreno, Lídia Andrés, Èrika Jiménez, 
Mariángeles Peláz, Montse Carbó, 
Carme Marín i Laura Maroto.

Un món de dones, al teatre

Està formada per set esquet-
xos breus, amb to d’humor i de-
senfedats, que mostren els estero-
tips femenins i feministes d’algunes 
dones actuals.  “Tant s’hi poden 
veure dones valentes com amar-

  Redacció

La Sala de Petit Format acull l’obra ‘Dona havia de ser!’ del grup de teatre La Tartera, de Sabadell

  Equip de La Tartera a la primera representació que es va fer. Actualment, dues de les actrius s’han renovat. || CedIda

gades, dones boges, d’altres 
d’agosarades, algunes d’ingènu-
es i, fins i tot, dones macabres”, 
explica Antúnez.  

El muntatge té una durada 
aproximada d’una hora. Les en-

trades es poden comprar avui di-
vendres, al vestíbul de l’Ateneu. Els 
preus de divendres són de 8 € la ge-
neral i 4 € els socis. Dissabte i diu-
menge, 10 € la general, 8 € els joves 
i jubilats i 4 € els socis. 

 Francesc Ferrer Mañà i Eva Pérez Sánchez són els professors del curs de teatre organitzat per l’ETC. || CedIdeS

Curs de teatre per a adults a l’ETC

L’Esbart Teatral de Castellar ha 
programat un Curs de teatre per 
adults que s’iniciarà el proper 5 
de febrer i que es dividirà en dues 
parts. La primera, finalitzarà el dia 
30 d’abril. La segona, començarà el 
7 de maig i finalitzarà el 25 de juny. 
Les inscripcions ja són obertes i es 
poden fer fins al 25 de gener a es-
bartteatralcastellar@gmail.com.

La primera part del curs es 
titula ‘Improvisació i Consciència. 
Entrenament actoral’. Aquesta 
assignatura pretén proveir l’alum-
ne de les eines teatrals bàsiques 
per afrontar l’escena, així com de 
la consciència de l’aprenentatge 
d’aquestes eines. 

El que no deixa avançar un ar-
tista en la seva recerca acostuma 
a raure en el seu inconscient. Les 
formes adquirides que ordenen la 
nostra manera i energia damunt de 
l’escenari s’amaguen a l’avantcam-
bra de la nostra consciència i des 
d’allà ens regeixen i empresonen.

Aquest curs pretén ser un apre-
nentatge de la consciència de les vir-
tuts i de les limitacions de l’actor per 
permetre-li travessar els límits. 

L’encarregada de l’assignatura 
és Eva Pérez Sánchez, llicenciada en 
Art Dramàtic a l’Institut del Teatre 

  Redacció

de Barcelona i en Teràpia Corporal 
Integrativa a l’Espai de Gestalt. 

Des de 2003 desenvolupa 
una tasca pedagògica, l’any 2009 
va crear el seu propi projecte, 
Cre’art’e. Ha col·laborat amb enti-
tats com AISGE, ONCE, Fundaci-
ón Yehudi Menuhin i ABC. Com a 
actriu, col·labora en el projecte Te-
atre i Literatura escenificant novel-
les en gires escolars.

La segona assignatura es titu-
la ‘Energia i emoció’ i anirà a càr-
rec de Francesc Ferrer Mañà. Es 

tracta d’un curs d’introducció al 
llenguatge teatral destinat a tots 
aquells interessats que vulguin des-
cobrir aquest llenguatge. 

Podem començar a perdre la 
por i sentir-nos lliure i desinhibits, 
tot i que pensem que no és possi-
ble. Treballarem la confiança i la 
creativitat a partir de dinàmiques 
de grup que ens demostraran que 
l’energia aplicaeda a l’acció és el 
motor per deixar de pensar. Per 
fer. Sense prejudicis.

Ferrer ha treballat en tea-

tre, cinema i televisió. Entre els 
seus treballs destaquen Oxigen, 
de Mar Monegal; My way, de Jordi 
Faura, Menys emergències, de Mar-
tin Crimp, El diable enamorat, de 
Jacques Cassotte. En televisió, ha 
treballat en Pop Ràpid, Marterial 
Obsoleto, Greenpower, Salvados, 
In-tendències, Paraules al vent, Un 
cos estrany, L’última Ovella, Perfils 
i Buenafuente, entre d’altres. En ci-
mena, ha participat a Trash, refugi-
ate en mi, Jo el desconegut i Señoras, 
entre d’altres. 
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Ball clandestí i nous cursos de ‘lindy hop’ 
de l’entitat Sonaswing per al 2013

Demà a les 12 h s’ha organit-
zat una sessió de ball clandestí 
de lindy hop a la plaça del Mer-
cat. Aquest és el punt de sorti-
da de l’entitat SonaSwing, que 
ja ha presentat les novetats per 
aquest 2013. El dia 14 de gener 
s’inicia un nou curs de nivell ini-
cial de lindy, que es durà a terme 
cada dilluns a les 20 h a la Sala 

Blava de l’Espai Tolrà. El preu per 
trimestre és de 48 euros, que cor-
respon a 10 session. També els di-
lluns, a les 21.15 h, se seguirà fent el 
curs de tercer, i a les 22.15 h, el de 
cinquè. A la Sala Blava i al Gimnàs 
de l’escola Sant Esteve respectiva-
ment. Les incripcions es poden fer 
a sonaswingcastellar@gmail.com o 
al telèfon 625 120 990.   || M. a.

SALA BLAVA I SANT ESTEVE  |  SONASWING

Xavier Torras al 
piano, per Nadal

‘Cinema a dues mans’ va ser el 
concert que el pianista Xavier Tor-
ras va oferir el passat 2 de gener 
a l’Auditori municipal. El reperto-
ria mostrava diverses tendències 
compositives al llarg dels anys de 
cinema. Es van poder escolar frag-
ments de Forrest Gump o Shcind-
ler’s List, entre d’altres.  || M. a.

AUDITORI  |  CONCERT DE PIANO

  Pilar Homet, d’Artristras, traspassa el negoci i es jubila a principis de juny || j.G.

“El client d’Artristras ha estat molt fidel”
  M. AntúnezENTREVISTA

· Quan va obrir el negoci?
Fa 25 anys. Vam començar amb el 
nom de Badabadoc i ara fa uns 12 
anys que ens diem Artristras, per-
què des d’un primer moment vam 
apostar per les belles arts. Al prin-

a obrir la llibreria i pa-
peria fa 25 anys, pri-
mer amb el nom de 
Badabadoc i més tard 

amb el d’artristras. aquest 2013 
es jubila. de moment, ja no ven ni 
diaris ni revistes, tot i que conti-
nuarà oberta fins al mes de juny 
per liquidar l’estoc de belles arts

Pilar Homet
Llibretera 

V

cipi, érem dues sòcies, la Paquita i 
jo, i també teníem una altra botiga 
a la plaça de Catalunya. Però, amb 
el temps, cadascú es va quedar la 
seva botiga perquè era un bon em-
bolic gestionar el tema dels diaris. 

· Van néixer del no res?
No, ho vam agafar de Cal Creus, 
al carrer de l’Església, 2, i em fa 
il·lusió perquè ara torna al mateix 
lloc gràcies a les persones que aga-
faran el negoci. Nosaltres teníem 
el local del carrer del Retir al prin-
cipi, no teníem tant material com 
ara, vam començar amb diaris i re-
vistes i, a poc a poc, ho hem anat 
ampliant. Venem llibres, revistes 
i material artístic: pintures a l’oli, 
per a la roba, pinzells, teles, etc. I 
també fem cursos de dibuix i pin-
tura per a infants i adults.

· Hi guarda records, a Artristras?
Més que records, hi guardo el dia a 

dia amb els clients, que són molt fi-
dels i que fan petar la xerrada quan 
vénen. Comenten les notícies dels 
diaris i t’adones que cadascú ho veu 
des del seu punt de vista. Ah, i tinc 
tres tertúlies diàries; una de bon 
matí, una a mig matí i l’altra a la 
tarda, o sigui que no m’avorreixo 
mai!... he, he, he! 

· Guarda algun client en especi-
al a la memòria?
En tinc molts, a la memòria. I, especi-
alment, recordo un senyor que venia 
cada dia i es repassava tots els diaris, 
aquí mateix. Jo ho aprofitava per anar 
a buscar l’esmorzar a casa, mentre ell 
feia de “vigilant” de la botiga, he he.

· I com són els seus clients?
Sempre han estat molt fidels. Hi ha 
gent que venia quan eren petits i 
ara, de grans, tornen a pintar i tor-
nen a venir. Jo ja ni els reconec i em 
diuen: No es recorda de mi? 
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Avanç de la revisió del Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM)
del 16 de gener a l’1 de març, 
de 10 a 13.30 h i de 16 a 20 h 
Vestíbul Sales de formació 
(1a planta d’el Mirador)

62a Exposició de Pessebres 
de Castellar
Fins al 3 febrer · (diumenges)
Capella de Montserrat

Cuina
dies 11, 18 i 15 de gener · Inf.:
cuinadesafareig@gmail.com

Teatre per adults
a partir del 5 de febrer · Inf.:
esbartteatralcastellar@gmail.com

Country i balls de saló
Inscripcions obertes.
Tels. 620 179 266 (country)
664 032 755 (balls de saló)

Nivell inicial de Lindy Hop
a partir del 14 de gener, 
cada dilluns, de 20 a 21 h, a 
la Sala Blava · preu: 48€ tri-
mestre (10 classes) · Insc.: 
sonaswingcastellar@gmail.com 
o tel. 625 120 990

Dibuix Joan Mundet
dimecres de 19.30 a 21.30 h
Insc.: 937 145 051 i 639 237 613

Pessebre Sant Feliu del Racó 
dies: 12 i 13 de gener,
de 12 a 14 h i de 18 a 20.30 h 
local pessebrista Ca la
pepeta (c. dr. puig,2)

Exposició 50è aniversari 
de la nevada de 1962 
Fins a l’1 de febrer 
espai Sales d’el Mirador 

EXPOSICIONS

dG 13
Campionat Catalunya 
de sala de tir amb arc
recinte Firal · 8 a 15 h
org.: Federació Catalana de Tir amb arc

Cinema · el topo
auditori · 18 h
org.: CCCV

Teatre
dona havia de ser!
amb el grup la Tartera
Sala petit Format · 18.30 h
org.: unió excursionista Sabadell i eTC

dl 14 Xerrada informativa*
sobre el curs
“Filosofia” d’el Mirador
el Mirador · 19 h

dj 17
Xerrada informativa*
sobre els cursos
“Community manager”, “Taller de programació”
i “recursos a Internet” d’el Mirador
el Mirador · 19 h

dC 16 Camina i fes salut*
Sortida Cap · 9.30 h

dV 11
Teatre
dona havia de ser!
a càrrec del grup 
la Tartera
Sala petit Format · 21.30 h
org.: unió excursionista Sabadell i eTC

Concert per la Marató TV3
amb The Minstrels Quartet
auditori Municipal · 18 h
org.: l’aula d’extensió universitària

Teatre · dona havia de ser!
amb el grup la Tartera
Sala petit Format · 21.30 h
org.: unió excursionista Sabadell i eTC

Nit de Ball · Sergio&Betty
Sala Blava · 22.30 h
org.: associació Tot Ballant

dS 12
Once upon a time*
Winter King, 
Summer Gueen,
de Mary lister i diana Mayo
ludoteca Municipal · 11.30 h

Ball Clandestí
plaça Major · 12 h
org.: SonaSwing

* actes organitzats per l’ajuntament.

CURSOS

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

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

ALTRES

TALLERS

Taller de pintura 
dimarts · 18 h 
associació de dones Hipatia

Tallers a l’Espai Jove
Informació i inscripcions:
espai jove · (opensurf el Mi-
rador-3a planta) · a/e. es-
paijove@castellarvalles.cat

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)

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

dV 18 Cinema · Shadows · Sala actes d’el Mirador · 21 h · org.:  CCCV

Teatre · la visita de la bella dama · Companyia el Ciervo

Sala petit Format · 21.30 h · org.:  el Ciervo i eTC

dS 19
Hora del Conte Infantil* · amb rosa Fité · Biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes* · ludoteca · 12 h

Xerrada gratuïta · Curs de Chakras · puigvert, 3 · 20 h · org.:  laSaladeSer

Teatre · la visita de la bella dama · Companyia el Ciervo

Sala petit Format · 21.30 h · org.:  el Ciervo i eTC

Nit de Ball · Grup palau · Sala Blava · 22.30 h · org.: pas de Ball

Cinema* · Ice age 4: la formació dels continents · auditori Municipal · 12 h

Cinema* · Grupo 7 · auditori Municipal · 18 h

Teatre · la visita de la bella dama · Companyia el Ciervo

Sala petit Format · 18.30 h · org.:  el Ciervo i eTC

dG 20 nom edat data defunció

Maria Homet Marsol 90 02/01/2013
Josep Maria Company Riera  91 03/01/2013
Petro Ryzhy 45 03/01/2013
Ana García Fernández 87 06/01/2013

DEFUNCIONS

15dT

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Yangüela
Casanovas
Casanovas
ros
permanyer
Germà
Vilà
europa
Yangüela
Yangüela

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

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

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

RESTAURANT GARBÍ
Carrer Barcelona, 52

937 146 504

PLAT DE LA SETMANA

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

Verdures de temporada
a la taronja

Tirem un raig d’oli en una cassola amb els alls i el 
llorer. Afegim les verdures en funció de la cocció 
que necessiten. Primer les cebetes i després la 
coliflor. Seguim amb el cor de la carxofa. Tirem 
un raig de vi blanc, salem amb sucre i orenga i 
tapem. Fem el suc de taronja i llimona, tallem 
la pell de la taronja a trossets i l’afegim, amb 
l’albergínia trossejada i amb pell, la pastanaga 
a tires i el tomàquets sencers. També les bledes 
tallades a tires i els espinacs sencers. Un altre 
raig de vi. Ho deixem coure 20 minuts sense 
remenar. Servim en  un plat fondo.

Ingredients:
carxofes
g de coliflor
cebetes petites
albergínia
manat d’espinacs
fulles de bledes
tomàquets petits
grans d’all
fulla de llorer
pastanaga
vi blanc, oli d’oliva, sal sucre,
pebre blanc i orenga
llimona
taronja

2
200

12
1/2

1
6

12
4
1
1

1/2
1

IDIOMES CASTELLAR
Carretera Sentmenat, 52-54

937 142 769

Idiomes Castellar està organitzant 
dos cursos d’anglès, un d’elemental 
i un d’intermig, per a persones que 
estiguin a l’atur. Aquests cursos 
constaran de 40 hores. L’enfoc  
serà establir les bases de la llengua 
i proporcionar als alumnes les eines 
necessàries per utilitzar l’anglès en 
un context de feina. L’horari serà de 
dilluns a dijous de 09.30 a 12.00. Les 
places són limitades. Inscripcions a  
l’escola o bé al correu admin@pes.
com.es. 

Com 
aprendre?

preu: 70 euros
data límit d’inscripció: 25 de gener

Inici del curs: 4 de febrer
data fi de curs: 28 de febrer

Curs d’anglès per a 
persones a l’atur

El fundador d’aquesta agrupació musical va ser Ceci-
li Mussons, vers l’any 1950. L’entitat tenia el seu local a 
la Plaça Vella número 4 . L’estendard que va ser beneït 
el 16 d’agost de l’any 1950  va ser un obsequi del senyor 
Felip Pifarrer. Els padrins de la benedicció van ser Roser 
Lleixà i Pepito Pifarrer. Les fotografies són originals de 
Jaume Mussons.

Centre Musical, 1950Memòries
156

FonS: jordI GarròS

auTor: jauMe MuSSonS

Cireres del Brunet
autora: Carme padrisa

Benvingudes Ses Majestats
autor: jordi niñerola
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· Quines diferències hi ha entre 
un casal d’estiu i un d’hivern?
Principalment el tracte amb els 
nens. En un casal d’estiu, depenent 
del període en el qual ve l’infant, pots 
arribar a tenir un tracte i una inci-
dència molt més profunda i arribar 
a treballar determinats aspectes pe-
dagògics a nivell grupal o individual 
amb el nen. En un casal d’hivern hi 
ha menys possibilitats.

· La crisi es tradueix en menys 
afluència als casals?
Sí, es nota molt. Hi ha molta gent 
que tira de la mateixa família per-
què es faci càrrec dels nens. Inten-
tem ajustar al màxim totes les nos-
tres despeses. Procurem que el casal 
sigui un bon producte i un servei per 
a les famílies de Castellar.

Roger Muntaner

· Al casal Xispis, els nens fan 
cada dia un bloc sobre les seves 
experiències?
Sí. Sóc partidari que els nens pu-
guin donar a conèixer les vivències 
que no són el dia a dia, de la manera 
com s’interrelacionen, d’una excur-
sió que fan a la muntanya... i ho fan 
a través d’un bloc. 

· Com són els nens que assistei-
xen al casal?
Des que vam arrencar a l’estiu pas-
sat, majoritàriament són nens d’en-
tre 3 i 7 anys. A partir d’aquí, els nens 
van a menys. Tenim nens que vénen 
de Benestar Social, de famílies mono-
parentals o de pares divorciats.

· Com és el comportament dels 
infants al Casal?
Ens hem trobat amb nens que tenen 
poc respecte als pares. Me’n recor-

do d‘un cas d’un nano el comporta-
ment del qual no era el correcte el 
primer dia de casal. El vam agafar 
per banda i vam fer-lo entrar en raó 
de com havia de relacionar-se.

· Tens la sensació que alguns 
pares porten els seus fills al 
casal per col·locar-los durant 
una estona?
De vegades sí i de vegades no. Et tro-
bes famílies que tenen una determi-
nada preocupació i que diàriament 
et pregunten com es relaciona, del 
seu comportament o de com es re-
laciona. Les famílies de vegades se 
t’obren i et parlen de la seva situa-
ció econòmica.

· També has estat monitor d’es-
plais a Castellar. Per què creus 
que és important apuntar un nen 
a un esplai?
Els infants, a causa de les tecnologi-

es, les televisions, ordinadors i con-
soles d’avui en dia, sí que es poden 
comunicar però el tracte humà o els 
valors són aspectes que s’està treba-
llant cada vegada menys amb les ge-
neracions que pugen. I aquí  els es-
plais compleixen la seva funció edu-
cativa. El tracte humà és el puntal 
del món del lleure.

·Vols ‘exportar’ aquest model de 
casal tecnològic a altres poblaci-
ons vallesanes?
Sí, volem parlar amb altres po-
blacions per portar el nostre pro-
ducte i agafar més mercat. No et 
negaré que com a enginyer tècnic 
et pots guanyar millor la vida que 
monitor de lleure. El que m’ha de-
cantat a tirar per aquí és la moti-
vació personal i és el que m’omple. 
Vaig especialitzar-me en maquinà-
ria industrial i domòtica i va arri-
bar un punt que feia moltes hores 

i acabava parlant amb un robot.

· A més, també fas esports 
d’aventura?
Sí. Treballo en una empresa d’es-
ports d’aventura i la intenció també 
és fer més activitats a l’aire lliure.

· Tens temps per a tu?
La veritat és que en tinc poc. A més 
del casal, dels esports d’aventures i 
de feines esporàdiques d’enginyer,  
reparo motos Vespa i toco en un 
grup tipus post-rock, The Groot. 
Fa dos mesos que estem tocant i 
ara estem a punt d’enregistrar els 
tres primers temes que hem fet. 
Pel que fa a les Vespa, l’afició em va 
venir arran del Retrovespa. M’he 
apoderal del garatge  del que era la 
casa dels meus avis i  em dedico a 
agafar vespes en mal estat, a des-
muntar-les peça per peça i donar-
los una nova vida. 

El tracte humà 
és el puntal del 
món de lleure

“

”
Enginyer tècnic i director del Casal Xispis

  Jordi Rius
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Va començar exercint la seva professió fins que algú 
li va dir que estava parlant amb els robots. Ha casat 
la tecnologia al Casal Xispis. També té temps per re-
parar Vespes i cantar al grup The Groot

11 respostes

Un tret principal del seu caràcter?
rialler
Un defecte que no pot dominar?
arribar tard i la memòria
Quin animal seria?
un llop
La seva paraula preferida?
alegria
Quin personatge admira?
Cap en especial
Quin plat li agrada més?
Botifarrons
Músic preferit?
Tito puente
Un color? 
el blau
Un llibre?
‘la sombra del viento’, de Zafón
Una pel·lícula?
‘Hacia lo salvaje’ 
Com rep els infants al casal?
amb una abraçada i un somriure


