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ESPORTS P13La UE Castellar doblega El Sabadell B, líder de Segona Catalana (2-1)

CULTURA P20

  Un miler de persones van omplir la Sala Blava per celebrar el desè aniversari del ball country dels Amics del Ball de Saló. || j.G.

Quinze comparses 
participaran a la 
rua de Carnaval 
aquest dissabte
CULTURA P18 I 19ACTUALITAT P7

L’Homo APM? 
apadrina la festa 
del ‘Dotze’ de 
Ràdio Castellar

El 5è BRAM! tindrà lloc 
del 18 al 24 de febrer

CULTURA P21

Els usuaris 
de Càritas 
han crescut 
un 40%

L’entitat de la parròquia de Sant Esteve va repartir 
l’any passat més de 27.000 quilos de menjar

En total, Càritas ha ajudat durant el 2012 un total 
de 258 famílies, que representen 1.814 persones

ACTUALITAT P3

  Pepa Martínez, regidora de Cultura, i Pere Joan Ventura, director del BRAM!. || j.G.
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Que la crisi ha augmentat el nom-
bre de famílies que necessiten 
l’ajuda d’alguna entitat solidària 
no és res de nou. Sabem que hi ha 
moltes persones que necessiten 
menjar, roba o productes de ne-
teja, però moltes vegades no som 
conscients que els tenim molt a 
prop, al costat de casa nostra.

I per adonar-nos de la grave-
tat, només cal mirar les dades de 
l’entitat castellarenca Via Solidà-
ria-Càritas del 2012. Durant l’any 
passat van atendre 258 famílies, 
exactament, 1.814 persones. “Hi 
ha molta gent a Castellar que té 
aquesta necessitat. Molts tenen 
tota la família a l’atur i no poden 
pagar el lloguer. La nostra ajuda 
és molt petita perquè nosaltres 
només podem donar aliments, 
no tenim res més. Però totes les 
famílies que passen per Via So-
lidària és perquè ho necessiten 
i encara que el que els oferim no 
és gaire,  per a ells és una ajuda 
molt gran”, explica Begoña Lasa-
osa, voluntària de l’entitat.

El 2012 van repartir 3.230 
bosses de menjar, amb una mit-
jana de nou quilos per bossa, el 
que fa uns 27.070 quilos de men-
jar. Aquests aliments es recap-
ten gràcies al Banc d’Aliments i 
als donants del poble de Castellar. 
“Castellar és molt generosa. De 
vegades, però tenim problemes 
i les bosses de menjar no són 
com ens agradaria i hi posem 
menys, però ens anem sortint. 
Ningú s’ha quedat sense bossa, 
poc o molt, però alguna cosa 
sempre s’ha donat”, assegura 
Lasaosa. Cada vegada hi ha més 
famílies de Castellar que neces-

ció bona i ara han de demanar 
una bossa d’aliments. I això és 
molt dur. Però tenen molta dig-
nitat”.

Des de l’entitat volen donar 
les gràcies a tot el poble de Cas-
tellar, per la seva col·laboració i 
també els agradaria que la im-
plicació dels joves de l’escola la 
Immaculada s’estengués a altres 
joves de la població. “S’ha engres-
cat ara la joventut i volem que 
això s’estengui a tota la vila. Els 
alumnes de la Immaculada van 
recollir productes d’higiene, 
amb l’ajuda dels pares, mares 
i professors i s’han compro-
mès a continuar fent-ho aquest 
any. Ens agradaria que hi hagu-
és més joves que hi participes-
sin”, conclou la Begoña.  

Via Solidària-Càritas ha atès 
258 famílies durant el 2012 

  Via Solidària – Càritas també inclou proporcionar roba de segona mà als usuaris que ho necessiten. || jAvi BARBosA

 Cristina Domene

siten algun tipus d’ajuda, aquest 
any ha augmentat un 40% els usu-
aris de Via Solidària – Càritas res-
pecte el 2011. “Tenim famílies ha-
bituals que ja fan dos anys que 
vénen, però aquestes no són 
moltes, unes 20. I després les al-
tres són més itinerants, vénen 
dos mesos, quatre... depenent. 
Però sí que es veritat que hi ha 
famílies que van arribar el 2011 
i en comptes de sortir-se’n, els 
seus membre han anat quedant-
se a l’atur i per tant, s’ha agreu-
jat la seva situació”.

El perfil, doncs, de la gent 
que demana ajuda és molt di-
vers. “Amb la situació actual, hi 
ha famílies a les quals els costa 
molt arribar a nosaltres i picar 
a la porta. Moltes és la prime-
ra vegada,  venien d’una situa-

  Redacció

Gener es 
tanca amb 
2.088 
persones 
a l’atur 

Gener s’ha tancat amb 2.088 
persones a l’atur, una xifra 
molt similar a la de novembre 
de 2012, quan a la vila hi havia 
2.082 aturats. Al desembre hi va 
haver 2.069 aturats i ara el pri-
mer mes del 2013 es tanca amb 
19 persones parades més.

Pel que fa als municipis 
veïns, Sant Cugat del Vallès 
aconsegueix reduir sensible-
ment el seu nombre d’aturats, 
ara compta amb 4.290. En canvi, 
d’altres poblacions sí han vist 
créixer les seves llistes de l’atur. 
És el cas de Terrassa, que re-
gistra 24.092 desocupats o Sa-
badell, amb 21.251 i Cerdanyola 

del Vallès amb 4.892. A nivell co-
marcal, doncs, el Vallès Occiden-
tal ha passat de les 85.818 perso-
nes sense feina a les 86.889.

Gener també ha estat un 
mal mes per a les llistes d’ocu-
pació de Catalunya i Espanya. 
L’atur registrat a Catalunya al 
gener ha tornat a créixer i arri-
ba a les 661.817 persones, men-
tre que en el conjunt d’Espa-
nya, l’atur registrat va pujar en 
132.055 persones al gener, i el 
total d’aturats va arribar a un 
nou màxim de 4.980.778 -un 2,72 
% més-, molt a prop de la xifra 
de cinc milions. 

L’actual xifra 

d’aturats és molt 

similar a la de 

novembre de 2012

Els usuaris d’aquesta entitat que depèn de la parròquia s’han disparat un 40% respecte l’any anterior

han recaptat en el 
Mercat del Trasto

famílies han estat ateses

bosses de menjar
lliurades

kg de menjar repartits

lots de Nadal

persones ateses

nens han tingut joguines 
per Nadal

kg de menjar recaptats 
a la campanya de Nadal

258

3.230

27.070

92

1.200

92

1.814

1.056,24 €

LES XIFRES DEL 2012
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  Josep Camps i Josep Maria Rodriguez, Rodri, a la botiga Casa Pascuet al carrer Major, 31. || josEp GRAElls

Josep M. Rodríguez ‘Rodri’ i Josep Camps, antics dependents, estan ara al front de la botiga de roba

es de 1865 ha plo-
gut molt i els temps 
han canviat. Aquell 
any, sota la direcció 

de Josep Pascuet Subré, naixia 
la Casa Pascuet com una merce-
ria fins esdevenir un dels establi-
ments de venda de peces de roba 
amb més reputació del poble i de la 
comarca. La botiga va aconseguir 
un gran renom per la seva especi-
alitat en puntes i gèneres de punt. 
Per això, moltes núvies del Vallès i 
de molts punts de Catalunya veni-
en a la botiga, al carrer Major, 31 a 
preparar l’aixovar de la casa. 

Fins i tot, el negoci va comptar 
amb una fàbrica al carrer de Les 
Llagostes que fabricava llençols i 
eixugamans. Fàbrica i botiga van 
estar lligades fins l’any 2000. Cinc 
anys després, Jaume Daví Pascu-
et, de la quarta generació de la fa-
mília, que no ha tingut descendèn-
cia, va decidir traspassar el nego-
ci a Josep Maria Rodríguez Rodri i 

L’aixovar de Cal Pascuet

D
 Jordi Rius

coses, uns fils o unes mitges, les 
coses més discretes”. Les vendes 
més grans es reservaven pels cinc o 
sis dependents que abans tenia l’es-
tabliment.  “Feien l’aixovar, amb 
tovalloles, eixugamans i peces de 
llençols”, recorda el Rodri. Ara els 
temps han canviat i la botiga ven 

Josep Camps, antics dependents de 
Cal Pascuet. El Rodri porta 50 anys 
treballant a la botiga. “Vaig entrar 
a Cal Pascuet a les tardes després 
de plegar del col·legi, quan tenia 
14 anys . La meva feina era escom-
brar i endreçar les coses que ens 
deien de la botiga”, recorda. Els 

records de Camps es remunten a 
quan tenia 19 anys, quan va venir a 
viure a Castellar , “des de llavors 
no ens hem mogut ni el Rodri ni jo 
de la botiga”. D’escombrar el terra,  
Josep Maria Rodríguez va comen-
çar a atendre la clientela de Cas-
tellar, “que és la que volia menys 

peces ja confeccionades a més de 
roba per senyor. “Es tracta d’anar 
resistint i d’anar mantenint la bo-
tiga”, comenta Camps. 

cues a la porta || Enrere queden els 
temps quan a la porta de la botiga es 
formaven cues per atendre els cli-
ents.  “A les hores punta de La Va-
llesana, a les 15 o les 17 hores, era 
una corredissa de gent que venia 
de Sabadell, de Terrassa o de Bar-
celona”, rememora Josep Maria Ro-
dríguez. “Tothom volia ser el pri-
mer perquè abans la venda era 
per peça i era molt entretinguda, 
la gent carregava molt”, admet 
Camps.  La venda consistia en ta-
llar llençols, les coixineres, els tapa-
punts per posar als llençols, les tires 
brodades... “una feina molt entre-
tinguda més que no pas ara, que la 
gent et ve i et demana el llençol ja 
fet”, assegura Rodri.

Els temps han canviat, les pa-
relles no es casen tant i no prepa-
ren tant aixovar i si el preparen 
no és molt gran. “Abans qualsevol 
núvia et demanava una dotzena 
de llençols, ara potser dos o tres. 
El mateix passa amb els jocs de 
taula o de tovalloles”, constata 
Camps. En altres èpoques, els cli-
ents venien a buscar a Cal Pascu-
et llençols de la fàbrica de Vídua 
Tolrà. “Ens van arribar a confon-
dre amb la botiga de la Tolrà fins 
i tot”, diu Rodri.  
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EL TAULER

INTERCANVI DE 
DISFRESSES

8 i 9 de febrer, últims dies!
Horari: divendres 8, de 17 a 19.30 h 
i dissabte 9, d’11.30 a 13.30 h
Lloc: ludoteca Municipal les 3 
Moreres (c. sala Boadella, 6)

Campanya d’intercanvi de disfres-
ses que consisteix a intercanviar 
disfresses o complements (com 
perruques, màscares, etc.) que ja 
no s’utilitzen per altres que es tro-
ben exposats a la ludoteca. 

vine i renova la teva disfressa!

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

INSCRIPCIÓ
D’EXPOSITORS
A LA FIRA DE
SANT JOSEP 

l’Ajuntament ha obert el perío-
de d’inscripció per als artesans 
que vulguin participar a la fira de 
sant josep (19 de març). poden 
sol·licitar parada, fins al 17 de fe-
brer, totes les persones que pro-
dueixin o venguin productes ali-
mentaris artesans.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

SUBVENCIONS
DE SUPORT
A LES FAMÍLIES 
MONOPARENTALS

QUI EREN
ELS MEUS
AVANTPASSATS?

l’Ajuntament ha aprovat les 
bases per a la concessió de sub-
vencions sobre l’import de la 
quota íntegra de l’impost sobre 
Béns immobles (iBi) a favor de 
les famílies monoparentals.

les sol·licituds es poden presen-
tar fins al proper 28 de febrer a 
l’organisme de Gestió Tributà-
ria de la diputació de Barcelona 
(oRGT), situat a El Mirador.

Xerrada: “Qui eren  els meus 
avantpassats? Com iniciar 
una recerca familiar”
A càrrec d’Armand de Fluvià i 
Escorsa

Dia: dijous 14 de febrer
Hora: 19.30 h
Lloc: sala d’Actes d’El Mirador

No et perdis la presentació del 
nou manual de genealogia d’Ar-
mand de fluvià i Escorsa, autor 
del manual i president de la ins-
titució Catalana de Genealogia i 
Heràldica (iCGenher).

RECOMANACIONS 
CARNESTOLTES

la Generalitat i l’Ajuntament han 
donat a conèixer diferents con-
sells per al públic i participants de 
la Rua de Carnaval. Hi trobareu 
recomanacions tant relatives a 
abans i durant la Rua, com què fer 
en cas d’emergència. També hi ha 
consells sobre el transport públic. 
Consulteu-los al web municipal.

+ INFO:
www.castellarvalles.cat
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Imatge d’arxiu del SAB, ubicat a El Mirador. || josEp GRAElls

 Rocío Gómez

 Redacció

El Servei d’Atenció Ciutadana (SAC), 
situat a la planta baixa d’El Mirador, 
es consolida a la seva nova ubicació. 
El 2012 el SAC va registrar un total de 
12.923 visites i 16.725 tramitacions. A 
les gestions del SAC cal sumar-hi les 
atencions d’altres serveis ubicats a El 
Mirador com l’Organisme de Gestió 
Tributària (ORGT) de la Diputació de 

L’start-up lulabytes, creada per cinc 
joves -tres dels quals són de Caste-
llar- ha desenvolupat Zocolook, una 
nova aplicació per al mòbil per com-
partir les millors fotos dels usuaris, 
votar les millors propostes, com-
petir i guanyar. Zocolook és la pri-
mera aplicació mòbil inspirada en 

El SAC 
rep 31.000 
visites

Mira’m i vota’m

Barcelona, l’Oficina Local d’Habitatge 
(OLH), o l’oficina d’atenció al públic de 
l’empresa SOREA, que es va traslla-
dar a l’equipament l’abril de 2012. El 
conjunt de serveis d’atenció ciutada-
na d’El Mirador ascendeixen per tant 
a 31.231 visites i 33.278 tramitacions. 
Pel que fa al temps mitjà d’espera de 
la ciutadania que s’apropa al SAC, és 
de 4 minuts i 22 segons. Cada usuari 
requereix de mitjana un total de 4 mi-
nuts i 52 segons per a cada atenció. 

“La quantitat de persones 
que passen pel Mirador demos-
tren que s’ha aconseguit l’objec-
tiu de centralitzar a l’equipament 
tots els serveis d’atenció ciutada-
na, que té un servei òptim, àgil i 
eficient amb un temps d’espera 
reduït”, explica Òscar Lomas, re-
gidor de l’Organització, sistemes i 
atenció ciutadana.

D’altra banda, l’Ajuntament de la 
vila va rebre l’any passat 782 tràmits 
per Internet. Les sol·licituds digitals 
es gestionen a través de l’e-TRAM, el 
mòdul de tramitació municipal de la 
pàgina web desenvolupat pel Consor-
ci Administració Oberta de Catalunya 
(AOC).  “L’accés a internet i a l’ad-
ministració electrònica és una de 
les apostes d’aquest Ajuntament. 
Si comparem les dades amb altres 
municipis, l’ús que se’n fa a Caste-
llar és molt important. Tot i això 
encara hi ha molt camí per recór-
rer”, explica Lomas. En aquest sen-
tit el regidor apunta que l’Ajuntament 
“no únicament ha de posar els mit-
jans, que és un web, sinó que ha de 
posar a l’abast de la ciutadania la 
formació necessària, fer difusió i 
explicar els avantatges de l’ús de 
l’administració electrònica”. “Per 

aquest motiu en els propers mesos 
s’iniciaran cursos de formació adre-
çats tant a la ciutadania com a les 
empreses per fomentar tots els trà-
mits que es poden fer per internet”, 
afegeix Lomas.

Un dels elements imprescindi-
bles per poder accedir i fer ús de tots 
els recursos de l’administració públi-
ca és un certificat digital idCAT per 
signar correus i documents electrò-
nics, i fer operacions amb ells amb la 
mateixa validesa que una signatura 
manuscrita. Entre les gestions que 
es poden fer amb l’idCAT es troben 
presentar la declaració de la renda 
o presentar una instància a l’Ajun-
tament. El SAC va distribuir el 2012  
215 clauers USB amb idCAT entre la 
ciutadania. A hores d’ara 1.557 ciuta-
dans han obtingut des de l’any 2004 
el certificat digital idCAT. 

El servei Wi-Fi Castellar a diversos 
equipaments municipals s’ha con-
solidat aquest any 2012, en què ha 
arribat a tenir 23.759 sessions rea-
litzades per 4.947 usuaris. Aques-
ta xifra engloba, d’una banda, les 
sessions que han dut a terme els 
usuaris registrats, és a dir, aquells 
que s’han inscrit al sistema de con-
trol i accés d’usuaris Punt Xarxa. 
En aquest sentit, s’han comptabi-
litzat 12.779 sessions, un 26% més 
que el 2011, en què se’n van comp-
tabilitzar 10.114. Aquestes sessions 
les han realitzat els 656 usuaris que 
han utilitzat el servei l’últim any, 58 
més que l’any anterior. Val a dir que 
l’any passat van ser 411 les persones 
que es van inscriure al sistema, fent 
augmentar el nombre total d’usua-
ris registrats fins a 2.933.
Des que es va crear el servei l’any 
2007, ja són 54.012 les sessions dutes 
a terme per la ciutadania, entre les re-
alitzades per usuaris registrats i per 
usuaris anònims (54% i 46% respec-
tivament). El municipi compta actual-
ment amb 25 punts de connexió. 

INTERNET

L’ús del servei 
Wi-Fi Castellar va 
sumar  5.000 
usuaris el 2012

Els tràmits 
d’administració 
electrònica fets per 
l’e-TRAM s’enfilen 
fins els 738 

el social rating: les fotos dels usua-
ris seran valorades de forma justa, 
i tindran les mateixes possibilitats 
que la resta independentment del 
nombre de seguidors o la veterania. 
Juan Moya, un dels joves castella-
rencs creadors de l’aplicació, ha ex-
plicat que Zocolook “aplica el nou 
concepte de gamificació, que con-
sisteix a aplicar tècniques i dinà-
miques pròpies dels jocs en àm-

bits aliens al joc”. Des de fa temps 
les tècniques del joc es fan servir 
en diferents disciplines, com l’en-
trenament professional, la forma-
ció o la medicina.

A Zocolook, l’important és par-
ticipar. De fet, quant més es partici-
pa, més possibilitats hi ha de gua-
nyar. La filosofia és compartir per 
poder guanyar, “share and rate”, 
comenta Juan Moya, que afegeix que 
“no importa quants seguidors tin-
guis a les xarxes socials per ser va-
lorat, tothom és valorat per la foto 
no per la seva veterania o pel fet de 
ser famós”. A Zocolook es pot par-
ticipar a quatre categories –menjar, 
persones, mascotes i paisatges- i la 
competició és mensual.   Tres dels impulsors de l’APP, Juan Moya, Jaume Arahuete i Jordi Moya. || lulAByTEs

Cinc joves creen Zocolook, una nova aplicació per al 
mòbil per compartir les millors fotos dels usuaris
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Invasió de beagles 

Una cinquantena de persones i 
uns 40 beagles de diverses parts 
de Catalunya es van reunir da-
vant les pistes d’atletisme diu-
menge passat al matí per passe-
jar pels voltants de Can Pagès. El 
grup va sortir de les pistes d’atle-
tisme i va passar per Can Casama-
da, el Torrent de Colobrers, Can 
Pagès i Torre Turull per acabar 
tornant a la fàbrica del vidre. A la 
passejada, hi va ser present la pla-
taforma Pro-Beagles, que compta 
amb un grup al Facebook que fa-
cilita informació sobre gossos ge-

 Sergio Ruiz

ICV demana adaptar 
els ressalts a la llei

La secció local d’ICV insta l’Ajunta-
ment a adaptar els ressalts i reduc-
tors de velocitat a la normativa del 
Ministeri de Foment vigent des del 
2008. Els ecosocialistes denuncien 
en un comunicat que a Castellar 
del Vallès s’incompleix la normati-
va perquè asseguren que “el 90% 
dels ressalts i reductors de velo-
citat són massa alts, tenen una 
rampa pronunciada en excés, el 
que suposa un risc potencial tant 
pels vianants com pels vehicles, a 
més d’un seriós perjudici per a la 
circulació”. El responsable d’ICV 
Castellar, Daniel Martínez, apunta 
que “no és que en sí mateixos si-
guin perillosos sinó que a la nor-
mativa queda clar que han de 
complir uns paràmetres”.

Des del govern municipal, el 
regidor de Seguretat Ciutadana, 
José Leiva assegura que “tot i no 
ser una normativa d’obligat com-
pliment, l’Ajuntament té previst 
adaptar els ressalts i reductors 
de velocitat que no compleixen 
els paràmetres”. Leiva puntualit-
za que “no hi ha una normativa 
que obligui l’Ajuntament a mo-
dificar els ressalts i reductors 
però sí una recomanació del Ser-
vei Català de Trànsit” i afegeix 
que “només alguns dels primers 
ressalts que es van fer no com-
pleixen la recomanació”.

paga extra meritada || D’altra 
banda, aquesta setmana ICV ha 

presentat al registre municipal una 
entrada per demanar a l’Ajuntament 
que reintegri en la propera nòmina la 
part proporcional de la paga extra de 
Nadal al treballadors municipals. “El 
personal té dret a cobrar els quinze 
dies que van meritar des de l’1 de ju-
liol fins el 14 de juliol, dia en el qual 
es va aprovar el decret”, assegura 
Daniel Martínez, d’ICV. La formació 
política insta l’Ajuntament que allibe-
ri una part dels diners que té bloque-
jats i els aboni en la propera nòmina, 
“més que res perquè són legalment 
dels treballadors i hi ha una sen-
tència de referència”. Martínez es 
refereix a la sentència del TSJM, que 
reconeix el dret del personal laboral 
de l’Agència d’Informàtica i Comuni-
cacions de Madrid a percebre la part 
proporcional de la paga,  meritada 
abans  de l’entrada en vigor de la llei.  
El regidor de Serveis Centrals, Óscar 
Lomas, aclareix que el ple no és l’òr-
gan competent per aprovar aques-
ta petició, ja que l’òrgan competent, 
i per tant el que s’hauria de manifes-
tar és el Ministeri, el mateix que va 
aplicar el decret. 

TROBADA  |  ANIMALS DOMÈSTICS

Uns 40 gossos de raça beagle han participat en la passejada per la zona de Can 
Pagès en la que hi ha estat present la plataforma Pro-Beagles 

el fan servir per fer experiments, 
ja que es deixa manipular molt 
fàcilment. Nosaltres intentem 
treure’ls dels laboratoris per que 
els puguin adoptar”, assegura Mi-
quel Duarri, organitzador de la tro-
bada. La iniciativa va sorgir de dos 
grups del Facebook anomenats Be-
agles BCN i Beagles Catalunya, dos 
grups de fans d’aquesta raça de 
gos en els que s’organitzen troba-
des de tant en tant. Arran d’això, el 
castellarenc Miquel Duarri va pro-
posar d’organitzar-ne una a la vila 
que va tenir una molt bona respo-
ta. La propera cita serà la trobada 
anual que tindrà lloc el 16 de juny 
a Igualada.  

agles donats en adopció i en faci-
lita el contacte per aquells que en 
vulguin adoptar un. “Vam crear 
Beagles BCN i Beagles Catalu-
nya fa dos o tres anys i vam anar 
veient que hi havia molts gossos 
per adoptar. Per això, vam voler 
crear una plataforma específi-
ca d’adopció de beagles a Face-
book”, explica Núria Pozo, coor-
dinadora de Pro-Beagles. Segons 
Pozo, només fa un mes que existeix 
aquesta plataforma i ja ha aconse-
guit set adopcions. 

“El beagle és un gos molt 
nerviós i molt tranquil a la vega-
da. Té un caràcter tossut, però és 
molt amigable i protector. Sovint 

POLÍTICA  |  VIA PÚBLICA

 Uns 40 gossos de la raça beagle van participar en la trobada de la plataforma Pro-Beagle. || josEp GRAElls

 R. G. / C. D.

 Ressalt d’un carrer de la vila. || iCv
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 Molts dels assistents al programa van poder participar activament amb seccions i concursos.|| josEp GRAElls

El Dotze bufa 
‘1.012’ espelmes 

Més de 100 persones van acompa-
nyar l’equip del ‘Dotze’ per celebrar, 
participar i gaudir en directe del pro-
grama 1.012 del magazín de Ràdio 
Castellar. La Sala d’Actes d’El Mira-
dor, plena de gom a gom, va ser l’es-
cenari el matí de dilluns passat d’un 
programa obert a tota la ciutadania, 
que va combinar elements radiofò-
nics i visuals per crear un format a 
mig camí de la televisió, amb actua-
cions en directe, entrevistes i un con-
curs. “A banda de tenir càmeres de 
televisió també hem tingut un re-
gidor que s’ha encarregat de ges-
tionar el públic, que ha participat 
molt al programa. Hem portat la 
ràdio al discurs televisiu”, explica 
Carles Díaz, director del ‘Dotze’.

 Rocío Gómez

Curs d’higiene i 
manipulació 
d’aliments 

Comerç Castellar organitza un 
curs d’higiene i de manipulació 
d’aliments. Els destinataris del 
curs són tot el personal manipu-
lador qualificat o no qualificat 
dels sectors del comerç, la in-
dústria i els serveis relacionats 
amb l’alimentació que el facin 
per primera vegada (en la mo-
dalitat d’iniciació, que dura qua-
tre hores, de 17 a 21 h) o totes les 
persones que hagin fet el curs de 
manipulació d’aliments abans de 
l’1 de gener de 2008 (en la moda-
litat de renovació, curs que dura 
dues hores, de 17 a 19 h).  

RÀDIO CASTELLAR  |  PROGRAMA ESPECIAL

Més de 100 persones van assistir al programa especial fet dilluns passat

qual, van acompanyar Maria Mas, 
Carlos Lecegui i Carles Díaz, l’equip 
del ‘Dotze’. “La nostra personal 
shopper, Maite Gil, ha fet desfilar 
a algunes persones del públic per 
la sala d’actes i ha analitzat la roba 
que portaven”, explica el director 
del programa. D’altra banda, Aman-
da Jiménez i Álex Torrano van ser 
els encarregats de fer l’apunt musi-
cal de la jornada, amb una actuació 
en directe a piano i veu.

El ‘Dotze’, que va comptar amb 
la col·laboració de Juárez Electrodo-
mèstics, BP estació de servei Truyols 
i Fotonova, que han cedit alguns dels 
seus productes per al concurs del 
magazín, va bufar les espelmes del 
programa 1.012 gràcies a quatre pas-
tissos elaborats pels mestres pastis-
sers castellarencs Domènec, Andre-
ví, Muntada i Villaró. 

El primer dels convidats, Manel 
Piñero, conegut pel seu personatge 
de l’Homo APM al programa ‘Algu-
na Pregunta Més?’ de TV3, va cap-
tardes del primer moment l’atenció 
del públic de la Sala d’Actes, men-
tre relatava amb tot tipus de detall 
la seva faceta com a guionista de 
‘l’APM?’, i els inconvenients i avan-
tatges d’aparèixer al ‘prime time te-
levisiu’. “L’Homo APM era la nos-
tra carta amagada, un personatge 
que funciona molt bé amb la gent 
jove”, apunta Díaz. I de fet així es va 
demostrar en la seva visita a Caste-
llar on el públic més jove del ‘Dotze’ 
no va parar de fer-li fotos.

Col·laboradors habituals del 
magazín com el periodista i analista 
televisiu Oriol Rodríguez, la personal 
shopper, Maite Gil, o el publicista i 
especialista en marketing Marc Pas-

COMERÇ CASTELLAR  |  FORMACIÓ

Inscripció a cursos de català

El Servei Local de Català obre aquest 
febrer la convocatòria per a les ins-
cripcions als cursos de català presen-
cials i semipresencials de diferents 
nivells. Els exalumnes del Servei po-
dran formalitzar les inscripcions di-
jous 7 i divendres 8 de febrer, de di-
lluns a divendres als matins, d’11 a 13 
hores, i també els dilluns, dimarts i di-
jous, de 17 a 19 hores. En els mateixos 
horaris s’obriran les inscripcions per 
a nous alumnes els dies 11, 12, 13, 14 i 15 
de febrer. Els alumnes de nova incor-
poració poden fer la prova de nivell 
des de l’1 de febrer per saber a quin 
curs s’han de matricular pels seus co-
neixements previs. Els nous cursos 
programats inclouen sis nivells semi-

SERVEI LOCAL DE CATALÀ  |  FORMACIÓ

presencials, en concret els de nivell 
Intermedi 1, 2 i 3 i els de Suficiència 
1, 2 i 3, que es duran a terme a través 
de la plataforma en línia www.parla.
cat i que corresponen als certificats 
oficials de nivell B i C. Aquests cur-
sos estan adreçats a persones amb 
poca disponibilitat horària ja que els 
alumnes treballen els continguts, amb 
el suport d’un tutor, però segons les 
seves possibilitats d’horari. D’altra 
banda, els cursos presencials, que 
es duran a terme en horari de tarda, 
són el Suficiència 2, és a dir, el segon 
mòdul del nivell C, i el curs Bàsic 3. 
Aquest darrer curs és homologat, 
dóna el títol oficial del nivell A1 bàsic 
i s’impartirà de forma gratuïta.  
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Dilluns 18 · 18.30 h
El Romànic Proper
Curts de Joan Vives
Entrada gratuïta

Dilluns 18 · 21.00 h
Reconeixement al cineasta 
Antoni Padrós
Entrada gratuïta

Dimarts 19 · 21.00 h
Concert: BSO, Cinema en música
A càrrec d’Orquest: art, Simfònica 
Contemporània

Diumecres 20 · 19.00 h
Curtmetratges castellarencs
Sala d’Actes d’El Mirador
Entrada gratuïta

Dijous 21 · 18.30 h
Vinyes, barraques i barraquers 
Documental de Josep Vidal
Entrada gratuïta

Divendres 22 · 19.00 h
Toastmaster (EUA-Espanya)
del castellarenc Èric Boadella
VOSC · Entrada gratuïta

Divendres 22 · 22.00 h
El capital (França) 
de Constantin Costa-Gavras 
VOSE

Dijous 21 · 21.00 h
Acte inagural: Una pistola en 
cada mano (Espanya) de Cesc Gay
VOE · Entrada gratuïta

Dissabte 23 · 16.30 h
BRAM! Infantil: 
Curts animats
d’El Meu Primer Festival

Dissabte 23 · 22.00 h
El profesor (EUA)
de Tony Kaye
VOSE

Diumenge 24 · 17.00 h
En la casa (França)
de François Ozon
VOSE

Dissabte 23 · 19.00 h
La parte de los ángeles
(Regne Unit) de Ken Loach
VOSE

Diumenge 24 · 20.30 h
Blancanieves (Espanya)
de Pablo Berger
VOE

Preus:
· Entrada individual: 5 euros
· Concert: BSO, Cinema en mú-
sica: 10 euros (entrada individu-
al), 7,5 euros (menors de 25 anys i 
majors de 65 anys), 5 euros (socis 
Club Cinema Castellar i amb abo-
nats al BRAM!)
· BRAM infantil: 3 euros
· En la casa i El profesor: preu es-
pecial per a mestres i professors 
amb carnet acreditatiu: 3 euros
· Abonament del BRAM del 22 al 
24 de febrer: 10 euros (general), 
8 euros (socis CCCV i L’Aula). Vàlid 
per a totes les sessions de paga-
ment excepte les infantils. Inclou 
invitació a la sessió inaugural.
Reserva prèvia a través del web 
www.clubcinemacastellar.com. 
Compra els dies 10 de febrer (de 17 
a 18 h), el 15 de febrer (de 20 a 21 
h), 17 de febrer (de 17 a 20 h) i els 
dies de projecció del Bram! a la ta-
quilla de l’Auditori.

Més informació sobre les 
pel·lícules i la venda d’entrades i 
abonaments:
www.castellarvalles.cat
www.clubcinemacastellar.com

bram!
MOSTRA DE CINEMA
2013

del 18 al 24 de febrer
Auditori Municipal Miquel Pont
Castellar del Vallès

Comissió organitzadora Amb el suport de
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 Donna Downey va atraure nombroses participants al taller. || josEp GRAElls

Donna Downey, una eminència 
americana del món de l’scrapboo-
king, ha estat aquest cap de setma-
na passat a Castellar i ha impartit 
classes de personalització d’àlbums 
de fotos, diaris personals, llenços, 
etc. Downey destaca per desmar-
car-se de l’scrapbooking convenci-
onal i optar per un treball molt més 
creatiu i el domini de moltes tècni-
ques diferents en l’ús de la pintura 
acrílica, la tinta xinesa o la pintu-
ra d’esprai.

L’scrapbooking, però, és molt 
més que la simple decoració d’àl-
bums de fotos, és un art en el que 
cadascú plasma el seu estil i les 
seves vivències. “L’scrapbooking 
és una tècnica que ve dels Estats 
Units que consisteix en persona-
litzar tot el que fas: àlbums de 
fotos, marcs, quadres... Es tracta 
de fer un recull d’anècdotes i his-
tòries i plasmar-les en un àlbum 
o qualsevol treball”, explica Mò-
nica García, propietària del Natu-
ral Scrap. Downey assegura que 
aquest art “està relacionat amb 
els records i com posar-los sobre 
el paper”, comenta Downey. Durant 
el cap de setmana, el Natural Scrap 
ha organitzat quatre tallers en què 
Downey ha mostrat a les assistents 
tots els seus coneixement sobre la 
matèria. Dissabte al matí, es va re-
alitzar el taller anomenat ‘The big 

 Sergio Ruiz

El concurs anual de fotografia 
del CEC arriba a la 28a edició

El Centre Excursionista de Caste-
llar (CEC) convoca una nova edi-
ció del concurs anual de fotografia. 
El certamen, tot i ser de caràcter 
anual, tindrà finals trimestrals, 
amb un guanyador per trimestre. 
D’altra banda, i en l’àmbit anual, els 
cinc primers classificats rebran un 
premi econòmic i un trofeu. 

Els participants, que han de ser 
socis del CEC o residir a Castellar, han 
de presentar dues obres en color que 
hauran de tenir unes mides compreses 
entre 10x15cm i 20x30cm, a sobre d’un 

reforçament de cartolina que ha de ser 
obligatòriament gris i de 25x35cm, i 
que facilitarà el CEC. A més, no s’ad-
metran imatges amb una manipula-
ció digital que no s’hauria pogut dur a 
terme en una fotografia analògica. 

Quan a les votacions, el jurat 
atorgarà una puntuació que oscil·larà 
entre 8 i 22 punts per fotografia. La 
suma dels punts de les dues imatges 
donarà el guanyador trimestral, i la 
dels quatre trimestres, l’anual. Així, el 
primer classificat rebrà 150 euros, el 
segon 120 euros, el tercer 90 euros, el 
quart 60 euros i el cinquè 30 euros. 

Pel que fa a les temàtiques, 
el primer trimestres serà lliure, el 

ney a Castellar ha coincidit amb la 
seva gira per Europa i amb la seva 
estada a Catalunya durant quatre 
dies. Castellar del Vallès ha estat 
l’última parada del recorregut i ara 
se’n torna als seus estudis d’Estats 
Units. “Viatjo molt per Europa i 
el món sencer i no és gaire dife-
rent ensenyar l’scrapbooking a 
Espanya i a Estats Units. Quan 
una dona és creativa, és igual on 
visqui”, diu Downey.   

segon serà de  flors, el tercer serà de 
portes i finestres i el quart de saló de 
muntanya. El termini d’admissió de 
les fotografies serà el 22 de març (1r 
trimestre), el 28 de juny (2n trimes-
tre), el 27 de setembre (3r trimestre) 
i el 22 novembre (4rt trimestre). 

Les instantànies es podran pre-
sentar al CEC, al carrer Colom s/n, o 
a les botigues castellarenques Image 
Solutions, CM62 Informàtica, Vila 
Hosta, Jordi Serra Fotògraf, Sweet 
Photo i Visual Fotografia. Totes les 
obres presentades seran exposades 
al local de l’entitat trimestralment. La 
fotografia més puntuada del trimestre 
passarà a ser propietat del CEC.  

40’, en el qual l’artista americana va 
ensenyar 40 tècniques diferents per 
commemorar els seus 40 anys. A la 
tarda, va tenir lloc el Vintage chic, 
en el que les assistents van apren-
dre a elaborar un petit àlbum. Diu-
menge al matí es va fer el ‘Laye-
red composition’, que va consistir 
en l’elaboració d’un diari personal, 
i a la tarda es va realitzar el ‘She 
is strenght’, que es tractava de fer 
un llenç. La visita de Donna Dow-

CEC  |  CONCURS FOTOGRAFIA

 Rocío Gómez

Flors, portes, finestres i la muntanya seran les protagonistes de les instantànies

Donna Downey ha impartit tallers al comerç Natural Scrap el cap de setmana 

Una celebritat de 
‘l’scrapbooking’
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 L’Altraveu

l drama dels desnona-
ments és sagnant i està en 
mans del Congrés de l’Es-
tat poder canviar aques-

ta realitat. És molt significatiu però, 
que ni PP ni PSOE estiguin disposats 
a canviar la llei hipotecària i que es 
dediquin a seguir salvant els comptes 
dels bancs deixant així en una situació 
inhumana a milers de famílies (100 fa-
mílies cada dia a Catalunya).
Des dels ajuntaments es poden enge-
gar accions per canviar, en part, aques-
ta situació i per apaivagar algunes de les 
conseqüències d’aquest drama social. 
La proposta que vam fer des de l’Altra-
veu en el darrer ple anava en aquest 
sentit i va ser aprovada per unanimi-
tat. Així, l’Ajuntament de Castellar ins-
tarà al Govern de l’Estat la reforma de 
la Llei Reguladora de les Hisendes Lo-
cals, i segur que molts altres municipis 
es sumen a aquesta proposta. Les plus-
vàlues es generen quan una persona 

efectua una dació en pagament del seu 
habitatge. A efectes fiscals, les famíli-
es que es trobaven en aquesta situació 
havien de pagar una taxa que s’aplica 
a tota compravenda, entenent que hi 
havia un guany en aquesta transacció; 
però en el cas de la dació en pagament 
òbviament que no n’hi ha cap i no hi 
ha dret que s’apliqui aquesta taxa. 
D’aquesta manera, a partir d’aques-
ta proposta, les persones desnonades 
no hauran de pagar aquesta taxa que 
entenem que és injusta. 
Aquests canvis són necessaris i per això 
seguirem treballant propostes en aquest 
sentit, però des de l’Altraveu pensem que 
no n’hi ha prou i lluitarem per tal que tots 
aquests canvis que en un principi s’as-
sumeixen com a impossibles per part 
de l’administració acabin sent una reali-
tat, perquè és de justícia i perquè es pot. 
Com ha demostrat aquesta setmana el 
cas de l’Ahmed a Sabadell, un pare de 
família que ha aconseguit la dació i un 
lloguer social a traves de la pressió de la 
PAH i el barri de Torreromeu. 
No ens cansarem de reivindicar i de de-
mostrar que, amb voluntat política i so-
cial, les coses poden canviar. Però cal ser 
lliure per decidir i valent per a actuar.

Propostes locals 
per a canvis socials

Un any més, amics convilatans disposats a complir amb el nostre deure primor-
dial, mantenir viva aquesta activitat bastonera que malgrat les circumstàncies 
actuals que ens envolten, amb ganes de fer sentir el so dels bastons i els picarols 
al ritme dels acordions. I com no, un any més s’ha iniciat amb una festa que per 
a molts de nosaltres és ja una tradició : La Nit de Reis que des de l’any 1976 cele-
brem amb un intercanvi de regals (modestos, per a totes les butxaques).
També, i amb una mica de retard, enguany hem celebrat la Cloenda 2012 que 
gairabé hauriem de dir millor Inici 2013 amb un modest sopar de germanor, de 
pa amb tomàquet i embotit, el passat 26 de febrer al menjador de l’escola Joan 
Blanquer amb un molt bon ambient familiar i companyerisme aplegant tota la 
familia bastonera des dels més petits (l’Ona nomès té mesos) fins a avis d’alguns 
balladors. És per això que volem agrair la bona predisposició rebuda tant per la 
regidoria de Cultura i la d’Ensenyament tant com del Consell Escolar de l’escola 
vers la nostra entitat per dur a terme aquest acte social.

condol || No tot és alegria en aquesta vida i tard o d’hora ens arriba 
l’hora de deixar els nostres companys, com va ser el cas d’en Joan Car-
bonés, antic bastoner dels anys 50 i com a veterà durant part dels 80 i 
90. Ens unim en el dolor familiar tot recordant a la resta de balladors 
que ens han deixat. TEXT i foToGRAfiA: BAll dE BAsToNs

Tret de Sortida del Ball de Bastons

Impuestos al alza

 Grup Municipal del Partit Popular 

C
omo cada inicio de año 
ha llegado el mes más 
duro y ahora la cuesta 
de febrero. Ya se sabe, 

todo sube, los sueldos no llegan, 
quejas por doquier y sin solucio-
nes. Y la situación actual no invita 
precisamente a la euforia, sino a 
una mayor contención del presu-
puesto personal y familiar.
Y en esta ocasión se nos presen-
ta una sorpresa de lo más desa-
gradable, preparémonos para 
una importante subida de im-
puestos municipales nuevamen-
te que vamos a empezar a sufrir 
este año 2013. Las tan conocidas 
tasas de Basuras, IBI y Vados van 
a dejar nuestras finanzas perso-
nales temblando, con una subida 
nada adecuada a los tiempos que 
corren. Cuando se produjo el de-
bate en el pleno de Ordenanzas y 
Presupuestos municipales ya lo 
denunciamos y solo quedo que 

este partido voto en contra, ahora 
vamos a comprobar que nuestras 
denuncias tenían más consistencia 
de la que nos otorgaron.
Desde el principio de esta legislatu-
ra el Partido Popular de Castellar 
se ha opuesto enérgicamente a la 
subida de impuestos municipales ya 
que en una situación de crisis pro-
longada lo que menos debe hacerse 
a la ciudadanía es incrementarle la 
presión sobre sus gastos. Personas 
que han visto reducidos sus salarios, 
que han perdido su empleo, e inclu-
so que ya no perciben ingreso algu-
no ven que el equipo de gobierno de 
nuestro Ayuntamiento “PSC”, siem-
pre según ellos tan pendiente de los 
desfavorecidos, en lugar de poner-
se de su lado responde donde más 
duele: en el bolsillo. No valen excu-
sas sobre lo que otras administraci-
ones deciden o hacen; la subida del 
IBI, por ejemplo, es responsabilidad 
municipal, de la misma manera que 
las ordenanzas fiscales municipa-
les. Por tanto, empieza a ser hora 
de decir las cosas por su nombre y 
entonar un “Mea culpa” dejando de 
buscar culpables donde no los hay.

Agraïment als 
mestres del
Joan Blanquer

De vegades, no gaire sovint,  trobem a 
les pàgines del diaris cartes de agraï-
ment, ja siguin a col·lectius sanitaris, de 
serveis, de persones i d’altres, però  he 
observat que n’hi ha un del qual ningú 
en parla, i si es fa és per algun aldarull 
que hagi succeït,  és el  dels mestres.
Per defecte professional  he estat vin-
culat molt en el món infantil, observant 
tant els menuts com els adults i el seus 
comportaments, per això vull expres-
sar el meu reconeixement a aquestes 
persones  i molt especialment als mes-
tre de CEIP Joan Blanquer, sense me-
nysprear els docents de les altres esco-
les de  Castellar que, n’estic  segur, fan 
més del que se’ls hi pot exigir. 
La responsabilitat  del bon funciona-
ment d’aquest centre no recau única 
i exclusivament al seu personal, si bé 
el disseny primordial ha sortit d’ells,  
sinó de tots els que entren per aquella 
porta, nens, nenes, professors i perso-
nal auxiliar. És una escola amb com-
plicitat, els alumnes participen amb 
aquesta complicitat ja que estan atents  
a no molestar el seu company  i se’ls in-
forma que no han de cridar, no s’han  
d’empènyer i un fet molt important i 
lloable: el  padrinatge, el alumnes més 
grans fan de padrins i protectors dels 
més petits i això contribueix i molt a  
evitar el malaurat  “mobbing” i crear 

  Ramon Rodriguez Garcia 

Reis Catòlics?

En Pere I, pare de Jaume I, va ar-
ruïnar la minsa hisenda de casa 
nostra tot dirigint-se a Roma, on, 
amb pagament previ, el Sant Pare 
li concedí el títol de ‘Catòlic’. Més 
tard, el mateix rei va defensar el 
catarisme, contrari a l’església ofi-
cial de Roma.  De Ferran el Catò-
lic i la seva esposa Isabel els llibres 
diuen que van rebre el sobrenom 
de ‘Catòlics’ per haver expulsat les 
jueus i haver conquerit la ciutat 
de Granada, darrer reducte sar-
raí. Com que Ferran i Isabel eren 
cosins germans i els Sant Pare no 
acceptà el casament, van casar-se 
d’amagat a casa d’un jueu de Va-
lladolid. Poc després, i ja casats, 
van firmar el decret d’expulsió dels 
jueus. I encara en diem ‘catòlics’.

  Xavier Soley

Pero lo peor es que semejante pro-
ceder refleja una realidad aún más 
preocupante: es el resultado de una 
errónea forma de gestionar las cu-
entas municipales. Algunos siguen 
sin entender que si hay desequili-
brio en las cuentas debe empezarse 
por reducir los gastos hasta donde 
sea; y sólo en casos extremos debi-
eran subirse impuestos. Por lo visto 
es algo que nuestros actuales regi-
dores no han acabado de entender. 
Y si entrásemos en cómo se ha lle-
gado a esta situación la conclusi-
ón es todavía peor, ni supieron ad-
ministrar en época de bonanza, ni 
tampoco saben qué hacer en época 
de crisis.
Nosotros ya advertimos lo que iba 
a pasar, y así va a ser. Empieza a 
ser hora de decir que las cosas pu-
eden hacerse de otra manera, sin 
que la ciudadanía acabe siendo la 
que pague las consecuencias de er-
rores reiterados desde hace ya tiem-
po. Lo que conviene preguntarse es 
hasta cuándo vamos a soportar esta 
forma de gobernar con una corpora-
ción municipal tan alejada de la re-
alidad de las personas.

des de petits el sentit de responsabi-
litat  envers la resta i la societat. 
També, com a observador, la com-
plicitat del mestre en dialogar amb 
l’alumne ja sigui per cridar-li l’aten-
ció, sense crits ni autoritarisme, com 
respondre a alguna necessitat que 
l’infant pugui tenir. En podria dir 
moltes  més coses lloables d’aquest 
centre, però vull recalcar el del pa-
drinatge, fóra convenient i necessa-
ri que altres centres, si no ho fan, es 
posessin en contacte amb aquests 
mestres per tal d’instituir-lo. Gràci-
es, CEIP Joan Blanquer, d’un avi que 
no li pertoca  viure aquest  temps.

Resposta a
Carme del Tennis

Des dels horts del Brunet voldria 
fer una aclaració sobre els horts, i 
també felicitar-la per la gran tasca 
que segons vostè estan fent pel 
poble. Pensi que no tot és bo, com-
prenc que la seva il·lusió segueix 
creixent i ser millors, però no a costa 
dels horts, pensi vostè que els horto-
lans la majoria són gent gran, a més 
de tenir l’entorn del poble arranjat, 
el que cullen els és d’una gran ajuda. 
La majoria són gent que tenen una 
pensió modesta i sense els horts els 
seria molt difícil en aquests temps 
que estem patint.
El poble de Castellar i al segle XXI 

  J.G.A. Possible accident 
al carrer Retir

M’han retret que jo parli d’un pos-
sible accident com vaig fer al car-
rer Major. Però, senyors, és millor 
prevenir, avisar i preocupar-se 
d’un possible accident abans que 
es produeixi, no com s’acostuma 
a fer que se’n preocupen que ja 
s’ha produït! Crec que és molt im-
portant que els ciutadans ens co-
muniquem amb l’autoritat més 
sovint i per col·laborar. Doncs, al 
carrer Retir, suposo per averia, 
deixen la llum vermella tot el dia, 
cosa que fa que tots els conduc-
tors ens hi acostumem i quan, un 
dia inesperat, s’obri l’interruptor 
i sobresurti l’obstructor, més d’un 
potser en passar a velocitat nor-
mal xoqui contra aquest disposi-
tiu emergint. Aviso perquè pot 
passar. Convidrà evitar-ho.

  Antoni Comas

es mereix unes pistes de tennis mi-
llors que les que es poden fer allí, on 
es tenia a molts pocs metres de dis-
tància de les pistes de tennis. Exis-
tint grans terrenys i plans allí on ca-
brien moltes pistes de tennis i poden 
fer grans aparcaments, o sigui fer 
una zona esportiva no sols pels 20 
o 30 anys propers, també per molts 
més anys. Menys euros que aquí on 
esteu vostè per ser terreny pla. Jo 
els dono una idea de seguir que n’hi 
ha de millors. Són vàries les opcions 
que hi ha i no sols una. Com es pot 
veure hi ha més alternatives abans 
de fer fora els hortolans que fan una 
tasca que s’hauria d’agrair, estem en 

uns temps que els rics són més rics 
i els pobres més pobres, és el temps 
de sr més solidaris i protegir als més 
necessitats. M’hauria agradat que 
en el seu escrit haguéssiu dit també 
que per poder fer vostès el que han 
fet van haver d’expropiar els horts 
tenint altres alternatives. És el mo-
ment de fer una societat més justa 
i pensar en la gent més necessita-
da. És el moment de fer una políti-
ca més solidària amb la gent més ne-
cessitada. I, al mateix temps, de fer 
un poble més solidari on es pugui 
viure i conviure tots en harmonia. 
Li demano però si l’he ofès, no era 
aquesta la meva intenció.
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Entrenador de la UE Castellar Homo APM? de TV3 Celebritat de l’scrapbooking

“sabíem que el sabadell era 
un equip que movia bé la pilo-
ta i hem anat a pressionar”

(A un espectador a qui li 
va sonar el mòbil) “Ahora 
coges er movris y lo tiras”

“Quan una dona és
creativa, és igual
on visqui”

HAN DIT. . .

iàriament, moltes ve-
gades obrim l’aixe-
ta per rentar-nos les 
mans, dutxar-nos o 

rentar els plats, premem el botó del 
wàter i posem en marxa la rentado-
ra. Però molt poques o cap vegada 
ens preguntem d’on prové l’aigua de 
la nostra vila. Doncs bé, no ens ar-
riba per mitjà d’aqüeducte, embas-
sament ni llacs, tampoc ens la sub-
ministra el riu Ripoll que més aviat 
en surt beneficiat com al final com-
prendrem.
Són els aqüífers els responsables de 
la bondat hidrològica a Castellar del 
Vallès. Què són? Es tracta bàsica-
ment d’acumuladors naturals d’ai-
gua, però on es troben? Doncs a l’in-
terior de les nostres muntanyes per 
finalitzar, després sota les nostres 
mateixes cases.
Tot va començar amb processos ge-
ològics que intentaré explicar clara-
ment i breu. Fa cinc-cents milions 
d’anys, el nostre territori es troba-
va cobert pel mar, aquest va deixar 
aquí els seus sediments compostos 
en la seva majoria per carbonat càl-
cic. Posteriorment, el moviment dels 
continents les plaques tectòniques i 
el canvi climàtic varen fer retrocedir 
aquell antic oceà que va deixar rere 
sí el nostre “actual” paisatge.
La Mola, el Puig de la Creu i tot Sant 
Llorenç del Munt i l’Obac, són prova 
d’aquella majestuosa activitat. Tots 
aquests llocs van solidificar-se pas-

  El pou. || joAN MuNdET

Els aqüífers

Ajudar les 
persones amb 

voluntat 
emprenedora

Joves exigents

 Joan Creus*  JNC de Castellar del Vallès

na de les obligacions 
clau de l’Administració 
local, tot i comptar amb 
recursos i competències 

limitades, és la de facilitar els tràmits 
i no frenar l’impuls de les persones 
amb voluntat emprenedora.
Si fa unes setmanes, L’Actual 
226 (11/01/13) apuntava que el fi-
nançament i l’assessorament és 
clau per emprendre amb garan-
ties, avui cal posar en valor una 
dada important. 
L’any 2012 es van tramitar el doble 
de llicències d’activitat que l’any 
2011 (97 enfront a 48 de l’any anteri-
or). Totes aquestes tramitacions van 
quedar exemptes del pagament de 
la taxa corresponent, d’acord amb 
la mesura que es va impulsar des 

I segurament l’inventor de tan pe-
culiar i utilitzadíssim objecte deuria 
fixar-se, per què no? En les nostres 
terres és segur que estan barreja-
des amb milers de graves i roques, 
aquestes descompacten l’argila dei-
xant així no només penetrar l’aigua 
sinó també mantenir-la i deixar-la 
drenar de manera controlada a es-
trats inferiors. Aquesta gran quan-
titat de grànuls rocosos la podríem 
comparar doncs amb la multitud de 
forats amb els quals compta la nos-
tra esponja de bany.

L’aigua resultant anomenada freàti-
ca transcorre sota nostre per alimen-
tar després el nostre Ripoll, fonts na-
turals i pous.
Així doncs, la propera vegada que sa-
ciem la nostra set fem un ullada a les 
nostres muntanyes i camps i donem-
los les gràcies, perquè són les encar-
regades que fins i tot en èpoques de 
sequera poguem gaudir a Castellar 
del Vallès de l’únic element impres-
cindible per a la vida.
   
* Naturalista

D

U
C

n’hi ha a les Valls i també sota les nos-
tres cases a tota la població trobem la 
terra pròpiament dita, que en el nos-
tre cas es complementa de manera 
extraordinària amb la pedra conver-
tint-se així en una esponja iniguala-
ble, la terra de Castellar és argilosa, 
descendent també de les abans cita-
des formacions calcàries i resulta al-
tament impermeable, comparem-la 
doncs amb la matèria primera sintè-
tica d’una esponja de bany, aquests 
productes en sí i de forma compacta 
no deixant passar la humitat.

del govern local amb l’objectiu de fo-
mentar l’activitat econòmica. 
D’aquest sol·licituds, 41 corresponen 
a nous establiments (industrials, co-
mercials o de serveis), mentre que 
les 56 restants són canvis de nom, 
modificacions, ampliacions o tras-
llats d’activitats ja existents o altres 
tràmits complementaris.
Així, els empresaris i empresàri-
es de Castellar del Vallès van tenir 
un estalvi global de 40.000 € (un 
import mitjà de 412 euros d’estalvi 
per llicència).
Vist el comportament òptim 
d’aquesta exempció de pagament, 
es va decidir que tingui continuïtat 
també durant aquest any.
El treball conjunt d’Urbanisme i 
Promoció Econòmica, es visualitza 
a la Finestreta Única Empresarial. 
Des del Centre de Serveis per a Em-
preses (centredeserveis@castellar-
valles.cat / 93 747 10 55) i el Servei 
de Promoció Econòmica es dóna su-
port i informació per a aquests i al-
tres tràmits relacionats.
  
* Tinent d’alcalde de

   Promoció Econòmica i Innovació

  Josep Contreras*

PLAÇA MAJOR

asualitats de la vida, la 
setmana passada es va 
aprovar el Pla Nacio-
nal de Joventut de Ca-

talunya 2020 i el Pla Local de Jo-
ventut 2013-2016 de Castellar del 
Vallès. Educació, Ocupació, Habitat-
ge, Salut, Cultura, entre d’altres, són 
àmbits sobre els quals cal vertebrar 
potents polítiques de joventut. L’ac-
tual crisi econòmica colpeja milers 
de famílies, desestabilitza les trajec-
tòries personals de molta gent, però, 
sent honestos, quan les coses van 
mal dades, són els infants, els joves 
i la gent gran, els col·lectius més vul-
nerables, els qui més en pateixen les 
conseqüències. En aquest sentit, ara, 
i més que mai, cal creure en les po-
lítiques de joventut. Els joves d’avui 
dia som els arquitectes de la societat 
de demà, som responsables del país 
que es trobaran les generacions futu-
res. Amb l’única voluntat de sumar, 

hem proposat, debatut i cedit en aspec-
tes i suggeriments amb l’objectiu de fer 
avançar Castellar del Vallès en les seves 
polítiques de joventut i emmarcar-les en 
l’actual context de crisi econòmica. Tan-
mateix, el nostre posicionament favora-
ble al Pla no és un xec en blanc a l’equip 
de govern. El nostre suport és la mà-
xima expressió de la voluntat d’exercir 
un control sobre el desenvolupament 
d’aquest pla, una mostra de l’exigència 
i la responsabilitat  amb la que vetlla-
rem per la implementació d’actuacions 
necessàries pel jovent. En aquest sen-
tit, i pel que fa a polítiques d’ocupació 
i foment de l’emprenedoria, lamentem 
que el Pla no sigui més concret a l’hora 
de parlar sobre quines bonificacions fis-
cals està disposat a dur a terme l’equip 
de govern per a les empreses que con-
tractin joves menors de 30 anys, o que 
tampoc es concreti sobre les possibles 
subvencions dirigides a joves empre-
nedors amb projectes empresarials. 
Serem exigents.
Des de la JNC tenim uns fronts oberts 
pels que lluitarem sense dilació, i dos 
d’ells s’emmarquen en la revisió del 
Pla d’Ordenació Urbanística Munici-
pal (POUM). Primer, demanem una 

major oferta de nous habitatges pú-
blics per a joves. Els darrers pisos que 
s’han fet d’aquesta tipologia van ser 
els 40 del carrer Tarragona i els 40 
del carrer Barcelona sota els governs 
de CiU. Des de la JNC volem que, en 
el cas que s’executin les ARE (enca-
ra que sigui parcialment), es concreti 
que un 10% dels habitatges de lloguer 
HPO seran adjudicats a joves de Caste-
llar del Vallès. Perquè com a joves ens 
ho mereixem i hi tenim dret. En segon 
lloc, i per acabar, considerem que cal 
solucionar l’oferta d’oci nocturn per 
als joves del municipi  promovent una 
activitat econòmica més i incentivant 
nous emprenedors en aquest sector. 
La normativa de llicències impedeix 
que la iniciativa privada pugui oferir 
una oferta d’oci adient al consum dels 
joves: llocs accessibles, propers als nu-
clis urbans, insonoritzats, que puguin 
oferir ball i música, sempre a favor de 
la salut i sense perjudicar tercers, és a 
dir, amb el civisme com a bandera i al 
capdavant. Els models d’oci nocturn 
com el de la Zona Hermètica no són 
la solució. Hem de tenir clar què volem 
a Castellar i exigir-ho, com a joves hi 
tenim dret i serem molt exigents.

sant a ser el que avui denominem 
terrenys calcaris, l’aigua dolça pri-
mer dels antics glaciars i les abun-
dants posteriors pluges van aconse-
guir dissoldre (perquè no oblidem 
que el líquid element és el dissolvent 
natural per excel·lència) el carbonat 
càlcic d’aquestes immenses roques 
formant al seu interior esquerdes, 
avencs i conductes molt diversifi-
cats, són doncs aquestes formacions 
uns dels aqüífers més notables quant 
a volum i subministrament d’aigua. 
Però no són els únics, efectivament 

OPINIÓ
dEl 8 Al 14 dE fEBRER dE 2013 11



ACTUALITAT
12 dEl 8 Al 14 dE fEBRER dE 2013

ENTITATS

Cia. Entre Cametes

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Dates i horaris: divendres i dissab-
tes 15, 16, 22 i 23 de febrer i 1 i 2 de 
març, a les 21.30 h; diumenges 17 i 24 
de febrer i 3 de març, a les 18.30 h
Lloc: Ateneu, Sala de Petit Format.
Preus: entrada general, 10 €; joves, 
jubilats i socis ETC amb carnet, 7,5 €. 
També descomptes per a grups.
Reserva entrades: tels. 654 936 170 
i 617 350 151.

Un vodevil rocambolesc de Jordi 
Galceran ple de sorpreses.

TEATRE:
BURUNDANGA

+ INFO:
Tels. 625 876 909

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

Dies: tots els dimecres
Horari: de 10 a 11 h
Lloc: Casal Catalunya
Preu: 12 euros al mes

Pots formalitzar la teva inscripció 
al telèfon 652 876 909 o bé enviant 
un correu electrònic a l’adreça cas-
tellarxcolombia@gmail.com.

Dies:
dilluns i dijous, de 10 a 11 h;
dimarts de 19 a 20 h;

i nou grup per a dones
embarassades els dijous de 19 a 20 h.

Lloc: Casal Catalunya

CLASSES DE BALL:
“BACHATA”

CLASSES DE
IOGA

Castellar x Colòmbia TothicapSonaSwing Vallès

CONCERT
ANDREA MOTIS & 
JOAN CHAMORRO

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Compra ja les entrades anticipades 
per al concert d’Andrea Motis & 
Joan Chamorro Quartet que tindrà 
lloc el proper divendres 1 de març 
a la Sala Blava de l’Espai Tolrà.

Trobaràs les entrades (9 € an-
ticipada) a  La Grangeta d’En 
Roca (c. Torras, 17) i a Cal Calis-
só (plaça Calissó).

AVAN

+ INFO:
www.castellarvalles.cat

Presentació del llibre Desde el ca-
merino, de l’actor de mim Carlos 
Martínez, conegut internacional-
ment com “El poeta del silencio”.

Dia: dilluns 11 de febrer
Horari: 20.30 h
Lloc: Sala d’Actes d’El Mirador

DESDE EL
CAMERINO

El jurista José María Mena és el convidat del cicle Converses per entendre el món actual  
que organitza l’Institut Castellar. La conferència serà aquest dimecres 13 de febrer a les 
19 h a la Sala d’actes d’El Mirador. José María Mena ha estat un dels fundadors de l’as-
sociació Unió Progressista de Fiscals. El 1984 es va fer càrrec, amb Carlos Jiménez Vi-
llarejo, de la querella contra Banca Catalana, que finalment va ser arxivada. També va 
participar en els casos Planasdemunt (1994), Bertran de Caralt, Casinos, Estivill o De la 
Rosa. El 1996 fou nomenat fiscal en cap de la Fiscalia del TSJC en substitució de Carlos 
Jiménez Villarejo, càrrec que ocuparà fins a la seva jubilació el 2006. Des d’aleshores 
ha passat a presidir l’Associació Catalana de Juristes Demòcrates (ACJD). El 2010 va 
ser guardonat amb la Creu de Sant Jordi. L’octubre de 2012 va signar, juntament amb 
un centenar de professionals, un manifest a favor del federalisme espanyol i en contra 
la independència de Catalunya.  || REdACCiÓ

L’àvia de Castellar celebra 110 anys 

El dissabte passat, dos de febrer, la castellarenca Remei Company va fer 110 anys. L’àvia de Cas-
tellar, una de les persones més longeves de Catalunya, actualment viu a l’Obra Social Benèfica i 
allà mateix és on van celebrar el seu aniversari amb amics i familiars.   || REdACCiÓ

Com cada any, els alumnes i mestres 
de l’escola Bonavista van celebrar 
el dia de la Pau, que té lloc el 31 de 
gener, parlant de temes com l’amis-
tat, l’amor i la no violència en les nos-
tres relacions. Per acabar van formar 
amb els cossos dels alumnes un gran 
cor al pati de l’escola, mentre canta-
ven i bategaven al ritme de les can-
çons.  || REdACCiÓ

ESCOLA  |  PAU

L’escola 
Bonavista 
se suma al 
Dia de la Pau 

El jurista José Mª Mena visita Castellar
IES CASTELLAR  |  CONVERSES PER ENTENDRE EL MÓN 

ANIVERSARI  |  REMEI COMPANY

foTo: j. G.
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La Unió Esportiva Castellar va doblegar diu-
menge i per segona vegada aquesta tempo-
rada el líder de Segona Catalana. El Saba-
dell B ja havia caigut a la segona jornada de 
lliga contra els castellarencs (0-1) i va tor-
nar a cedir contra un gran Castellar que va 
fer un dels partits més seriosos i intensos 
de la temporada. Una victòria que va tenir 
molts noms propis, però sobretot el d’Enric 
Raya, que tornava a la titularitat després de 
sis mesos lesionat. El migcampista ja havia 
tingut alguns minuts en partits anteriors, 
però diumenge va sortir a l’onze inicial, va 
fer el primer gol del Castellar i va ser una 
peça clau al centre del camp castellarenc 
per plantar cara a un dels equips tècnica-
ment més dotats de Segona Catalana.

El gol de Raya amb una canonada des 
de fora l’àrea al minut cinc de partit va mar-
car el transcurs de la primera part. A par-
tir del gol, el Castellar va entregar la pilota 
al rival i va intentar contenir el Sabadell B 
a base d’una forta pressió al davant. “Sa-
bíem que el Sabadell era un equip que 
movia molt bé la pilota i hem anat a pres-
sionar perquè tinguessin problemes, ja 
que si feien alguna errada tindríem molts 
espais”, comentava el tècnic Miguel Vidal. 
Gairebé al límit del descans, els visitants van 
empatar el partit amb un xut sec creuat des 
de la banda dreta, lluny de l’abast del porter 
Òscar Sánchez.

L’esforç castellarenc en el primer 
temps no va passar factura a la segona part. 
Van ser uns segons 45 minuts amb poques 
ocasions, que Quim Cadafalch va saber de-
cantar amb un gol –l’onzè de la temporada– 
al minut 62. El Sabadell B va quedar tocat 
després del gol i els castellarencs, en dos 
contraatacs, haurien pogut sentenciar l’en-

  Jordi Mas

Oriol Alcaraz s’estrena 
amb victòria a Quart

oriol Alcaraz lorente va participar 
a la primera cursa de la temporada 
a la població gironina de Quart, on 
va aconseguir la victòria davant de 

rivals que eren un any superior a 
ell. Alcaraz va guanyar amb un 
minut i sis segons de diferència 
respecte el segon classificat en un 
circuit de quatre quilòmetres. El 
Castellar no començarà el ciclisme 
de carretera fins l’abril.

Alan Rovira arrenca l’any 
de bicitrial a Folgueroles

Alan Rovira ha començat aquest cap 
de setmana la temporada de bicitri-
al a folgueroles, on es disputava la 
primera de les sis proves del Cam-

pionat d’osona, un dels més concor-
reguts ja que 150 pilots van prendre 
part a la prova. El castellarenc, que 
competia en una categoria superior, 
va quedar segon empatat amb el pri-
mer. Ara busca nous patrocinadors 
per als campionats internacionals.

La UE posa el líder a ratlla (2-1)
Els castellarencs es llueixen al Pepín Valls contra el Sabadell B amb una brillant actuació del recuperat Enric Raya, autor del 
primer gol del partit. El Castellar ha guanyat els dos enfrontaments contra el líder intractable de Segona Catalana

Quim Cadafalch va donar 

el gol de la victòria 

castellarenca i és el màxim 

golejador de l’equip 

amb onze dianes

  Raya, en una acció a la segona part de l’enfrontament d’aquest diumenge. || josEp GRAElls

frontament. Només Buba, en un 
u contra u amb el porter, va tenir 
l’opció visitant més clara a la sego-
na part. Raya, substituït al minut 
77, va emportar-se l’ovació del dia 
al Pepín Valls. “Després d’estar 
tant de temps sense jugar ha tin-
gut molèsties en les últimes set-
manes, com en l’escalfament del 
partit contra la Garriga o bé en 
l’entrenament de dijous passat. 
Però aquest diumenge ha fet un 
partidàs, ha fet un gol i durant 

tot el partit s’ha vist el tipus de 
jugador que és”, comentava l’en-
trenador castellarenc.

El Castellar suma 34 punts 
i s’enfila fins la quarta posició de 
la classificació, a tres punts del 
segon, el Sabadell Nord. El filial 
del Sabadell, representat a les gra-
deries per la cúpula del club, com 
el seu president Joan Soteras o un 
dels responsables de l’àrea espor-
tiva Genís Garcia Junyent, va en-
caixar la tercera derrota de la tem-
porada, dues de les quals han estat 
contra el Castellar. El Sabadell té 
set punts de marge al capdavant 
de la taula respecte el segon. 

TERCERA CATALANA

El segon equip de la UE Castellar ha aconseguit 
la segona victòria consecutiva contra un dels 
equips de la zona alta de Tercera Catalana. Els 
castellarencs, que continuen cuers, van guanyar 

per 2-3 al camp de la Penya San Pedro, un 
equip de la zona alta de la taula. Amb els gols 
d’Aitor Pozo, Ismail El Hasnaoui i Carles Guillem 
els castellarencs conserven esperances de 
remuntada de cara a la segona volta de campio-
nat. El Castellar té 10 punts i es troba ara a onze 
punts de la salvació. La propera jornada jugaran 
a casa contra el Tibidabo Torre Romeu, que es 
troba a la tercera posició de Tercera Catalana. 

Una nova esperança per al B
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Els dos atletes del Club Atlètic Castellar fan la 
marca mínima a la prova de salt d’alçada

ATLETISME  |  CAMPIONATS CATALUNYA

Vilalta i Arderius 
també seran 
als estatals

Àngel Vilalta i Guillem Arderius 
han aconseguit la marca míni-
ma exigida per participar als 
propers Campionats d’Espanya 
que es disputaran aquest diu-
menge que ve. D’aquesta mane-
ra, se sumen al grup de castella-
rencs que viatjaran a a Donosti 
per mesurar-se amb els millors 
atletes de l’estat.

Els atletes del Club Atlè-
tic Castellar van aconseguir les 
seves marques a Sabadell, on es 
disputava el Campionat de Cata-
lunya absolut de pista coberta. 
Àngel Vilalta va quedar quart a 
la prova de salt d’alçada amb un 
salt de 1.98 mentre que Guillem 
Arderius va arribar fins al 1.92, 
que significa un nou rècord per-
sonal, rècord del CAC juvenil i la 
mínima per als campionats es-
tatals. D’altra banda, el castella-
renc Marc Vela, a les files del FC 
Barcelona, va fer setè en perxa 
i Alexandra Bayo, a l’Oviedo, va 
fer desena també en perxa.

controls || Els atletes del Club 
Atlètic Castellar van aconseguir 
rebaixar moltes marques als con-

  Redacció
trols de pista coberta de Sabadell, 
on va estacar especialment el rè-
cord d’Ariadna Guinart en salt de 
llargada. L’atleta castellarenca va 
aconseguir una marca de 4.53, que 
significa un nou rècord del CAC en 
categoria cadet.

D’altra banda, Marta Gibert 
va igualar la marca en perxa ju-
venil amb un salt de 2.65, per un 
registre de 2.40 que van mar-
car les cadets Glòria Timone-
da i Maya Fernández a la matei-
xa prova. Laura Hernández feia 
una gran marca als 300 metres 
amb 46.04 i en categoria mascu-
lina, Dani Cabello registrava 5.21 
en el salt de llargada, quedant-se 
a només dos centímetres del rè-
cord del CAC que encara té Omar 
Vizuete. Maria Losada es va que-
dar molt a prop del rècord del club 
en martell en fer un llançament de 
30.18 a la prova.

A Castellar del Vallès també 
hi va haver controls, organitzats 
per la Federació Catalana per a les 
categories de promoció. A la cursa 
dels 1.000 metres la benjamina 
Clàudia Alarcón va guanyar amb 
una marca de 3’46.2, quedant-se a 
un segon del rècord del CAC que 
encara està en poder de la històrica 
Yolanda Casado des de 1986. 

El CB Castellar ha aconseguit la desena victò-
ria de la temporada amb un triomf a casa con-
tra l’Igualada per 72 a 61. L’equip de Txema Sol-
sona va dominar l’enfrontament de diumenge 
però va patir cap al final del tercer quart con-
tra un rival molt equilibrat que va plantar cara 
fins l’últim moment.

Els castellarencs van posar-se ràpidament 
per davant i van mantenir diferències prope-
res als 10 punts fins al descans (46-36). “Sa-
bíem que era un rival complicat que no ens 
anava gaire bé. Tots els seus jugadors ano-
ten, no tenen ningú que destaqui especial-
ment”, comenta Txema Solsona. El Castellar 
va obrir marge en el tercer quart i va arribar a 
guanyar de 17, però l’excés de confiança va fer 
que l’Igualada arribés a empatar el partit quan 
faltava poc més de cinc minuts pel final. 

Va ser una segona part estranya, en què es 
van anotar poc més de la meitat de punts que a 
la primera -82 en els dos primers períodes, per 
51 els dos últims-, però que la bona defensa cas-
tellarenca va permetre finalment deixar el rival 
a onze punts. “Ens quedem amb què hem estat 
molt bé em defensa i hem tornat a deixar a un 
equip contrari a prop dels seixanta punts”, 
comenta Solsona. Èric Forné va ser el màxim 
encistellador del Castellar amb 19 punts, seguit 
de Dani Benítez (17) i Sergio García (16).

El CB Castellar se situa a la setena posició 
de Copa Catalunya amb deu victòries. Aquest 
proper cap de setmana juguen contra el Reus 
Deportiu, un equip amb mala dinàmica i proble-
mes interns que aquesta setmana ha perdut per 
102-31 a la pista del River Andorra. Si els seus 
problemes persisteixen el Castellar podria tenir 
a l’abast una victòria fàcil. 

El CB arriba a les 10

  Jordi Mas

BÀSQUET  |  COPA CATALUNYA

L’equip de Txema Solsona assoleix la desena victòria consecutiva contra 
l’Igualada (72-61) en un altre gran partit en defensa al pavelló Puigverd

 Sergio García, un dels màxims anotadors de diumenge. || j.G.
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CICLISME  |  CARRETERA

HOQUEI  |  SEGONA CAT

Aceituno queda 
vuitè a la Social 
Xavi Tondo

Segon triomf 
seguit del sènior 
a Mataró (3-4)

Cinc integrants de l’equip de 
carretera del Club Ciclista 
Castellar - Bike Tolrà van dis-
putar aquest cap de setmana 
a Valls la Social Xavi Tondo. 
Una prova de 80 quilòmetres 
en el qual Carlos Aceituno va 
quedar en vuitena posició sè-
nior, mentre que Sergio Bor-
jabad va ser sisè i Jordi Moya 
dotzè de la categoria M30. 
Carlos Hidalgo va ser vuitè 
en sub23 mentre que Sergi 
Juan es va veure obligat a re-
tirar-se de la cursa després 
d’una hora de carrera. César 
Capilla, que competeix amb 
bicicleta de montanya, va ser 
tretzè a la primera prova de 
l’Open BMW disputat a la lo-
calitat de  Quart. 

El sènior de l’Hoquei Club 
Castellar va aconseguir una 
nova victòria a Segona Catala-
na després de vèncer a la pista 
del Mataró per 3-4. El Caste-
llar va portar la iniciativa en 
el marcador, però va veure 
com els locals empataven un 
parcial inicial de 0-2 favora-
ble els castellarencs. L’equip 
d’Alejandro Ruglio va posar-
se 2-4 però els mataronins van 
posar emoció fins al final amb 
el seu tercer gol. Amb aquest 
triomf, el quart dels últims sis 
partits de lliga, els castella-
rencs són setens de la classi-
ficació de Segona Catalana. A 
la propera jornada rebran la 
visita del Palau. 

+ ESPORTS

 Laura Ballesteros, Laura Dalmau, Aina Domingo i Berta Ballesteros, han aconseguit l’ascens a la categoria or del Campionat de Catalunya. || josEp GRAElls

El júnior femení del CT Castellar 
ha aconseguit l’ascens a la catego-
ria or del Campionat de Catalu-
nya per equips, una fita inèdita a 
la història del club. L’equip caste-
llarenc, format per Laura Balleste-
ros, Aina Domingo, Berta Balleste-
ros i Laura Dalmau va imposar-se 
diumenge per 4-0 al seu rival, el 
Club Natació Sant Andreu, en el 
partit de promoció d’ascens dis-
putat a les pistes del carrer Sant 
Feliu de Castellar del Vallès.

L’equip castellarenc no va 
donar opció al rival i va guanyar 
els quatre partits individuals que 
va disputar. Laura Ballesteros i 
Laura Dalmau van començar amb 
força i van doblegar les seves rivals 
pel mateix resultat: 6/0 6/1. La ci-
rereta la van posar Aina Domin-
go, que va vèncer 6/4 6/2, i Berta 
Ballesteros, amb una victòria 6/3 
6/1, que van deixar al CN Sant An-
dreu sense opció de puntuar i ja no 
va ser necessari que es disputés el 

Les júniors ja són d’or

  Jordi Mas

TENNIS  |  PROMOCIÓ CATEGORIA OR

partit de dobles.
El júnior del CT Castellar no 

va poder accedir directament a la 
categoria or del Campionat de Ca-
talunya la setmana anterior des-
prés de perdre (1-3) la final de la 
categoria plata contra el Mataró. 
Aquest diumenge ho han acon-
seguit, de manera que la prope-
ra temporada estan competint al 
màxim nivell del tennis català.

altres categories || L’aleví mas-
culí del CT Castellar va passar 
ronda al Campionat de Catalunya 
per equips després de vèncer per 
4-3 al Set Ball. La victòria en els 
dos partits de dobles va ser deci-
siva. Ara s’enfrontaran al Belulla, 
contra qui lluitaran pel cinquè lloc 
de la categoria bronze.

D’altra banda, l’infantil mas-
culí va guanyar 4-1 contra el Ripo-
llet, en una nova jornada del Cam-
pionat Comarcal. Farrés, Cristóbal 
i Mas van aconseguir els triomfs 
castellarencs, mentre que el par-
tit de dobles no es va jugar i es va 
computar a favor del Castellar. 

L’equip femení del CT Castellar aconseguir l’ascens després de guanyar (4-0) el CN Sant Andreu

CT. CATALUNYA

L’equip aleví femení del Club Tennis 
Castellar també té l’opció de pujar de 
divisió si guanya aquest dissabte a la 
final de la categoria de plata contra 
el Móra d’Ebre, que començarà a les 
9:30 a les instal·lacions del carrer 
Sant Feliu, a Castellar. Les castella-

renques van doblegar en semifinals 
el CT Balaguer per un ajustat 
2-3. Una de les jugadores, Emma 
Costa, no va poder comparèixer de 
manera que l’equip castellarenc ho 
va tenir complicat. Aina Domingo 
i Anna Ruiz van guanyar en 
individuals, Sara Salcedo va perdre 
el seu partit de manera que l’en-
frontament es va decidir als dobles. 
Domingo i Ruiz van vèncer per 6/2 
6/2 a la parella Lladonosa - Bonet 
i van aconseguir el passi a la final. 

Les alevines, a la 
final de dissabte
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sallent - Can parellada 3 - 0
oAR vic - sabadellenca 0 - 1
Manresa - Cardedeu 1 - 4
Gironella - parets 3 - 1
san lorenzo - Canovelles 6 - 0
lliçà d’Amunt - Tona 1 - 1
Taradell - la Garriga 1 - 2
palau - sabadell Nord 0 - 1
UE Castellar - Sabadell B 2 - 1

SEGONA CATALANA · Grup iv jornada 19

sabadell B
sabadell Nord
Tona
UE Castellar
Manresa
palau
Taradell
lliçà d’Amunt 
Cardedeu
san lorenzo
sabadellenca
parets
oAR vic
Gironella
la Garriga
sallent
Can parellada
Canovelles

44
37
36
34
33
32
30
29
28
26
25
23
22
22
20
19
16

5

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

14
11
10
11
9
9
8
8
8
7
7
7
7
6
6
6
4
1

2
4
6
1
6
5
6
5
4
5
4
2
1
4
2
1
4
2

3
4
3
7
4
5
5
6
7
7
8

10
11
9

11
12
11
16

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

FUTBOL

VETERANS
l’Ametlla - uE Castellar  4 - 2
SÈNIOR B · Tercera Catalana, grup 6 
p san pedro - uE Castellar  2 - 3
JUVENIL A · primera, grup 7 
uE Castellar - Martorelles 5 - 2
JUVENIL B · segona, grup 32
uE Castellar - Montcada 1 - 1
CADET A · primera, grup 7
uE Castellar - Mollet 3 - 4
CADET B · segona, grup 30
sta. perpètua - uE Castellar  pendent
INFANTIL A · primera, grup 4
premià - uE Castellar  5 - 1
INFANTIL B · segona, grup 47
sabadell - uE Castellar  8 - 0
INFANTIL C · segona, grup 43
uE Castellar - pB Castellbisbal 1 - 4
ALEVÍ A · Tercera, grup 13
uE Castellar - sabadell Nord 2 - 4
ALEVÍ B · Quarta, grup 43
uE Castellar - llano 0 - 10
ALEVÍ C · Quarta, grup 42
llano - uE Castellar  ajornat
ALEVÍ D · Quarta, grup 46
sabadell Nord - uE Castellar  2 - 2
ALEVÍ E · Quarta, grup 44
uE Castellar - san Cristóbal 15 - 1
ALEVÍ F · Quarta, grup 45
uE Castellar - Ca n’Anglada 1 - 5
BENJAMÍ A · Tercera, grup 44
Barberà - uE Castellar  5 - 4
BENJAMÍ B · Tercera, grup 46
Badia - uE Castellar  0 - 10
BENJAMÍ C · Tercera, grup 43
jabac - uE Castellar  3 - 8
BENJAMÍ D · Tercera, grup 45
uE Castellar  descansa
BENJAMÍ E · Tercera, grup 47
uE Castellar - Ripollet 0 - 8
BENJAMÍ F · Tercera, grup 42
uE Castellar - sabadell 1 - 3
PREBENJAMÍ A · Grup 41
uE Castellar - Badia 2 - 4
PREBENJAMÍ B · Grup 40
sabadell - uE Castellar  5 - 2
PREBENJAMÍ C · Grup 42
Montcada - uE Castellar  2 - 5
PREBENJAMÍ D · Grup 43
uE Castellar - Ripollet 2 - 3
PREBENJAMÍ E · Grup 39
uE Castellar  descansa
ESCOLA 2007A
uE Castellar - Ripollet 5 - 1
ESCOLA 2007B
uE Castellar - sabadellenca 0 - 3

BÀSQUET

DISSABTE 9 de febrer

Pavelló Puigverd
11:00   infantil Masculí – CB vilatorrada   
12:30   Mini Masculí – dracs Aiguafreda   
17:00   preinfantil Masculí – CB Mirasol  
19:00   Cadet Masculí – uB llefià 

Partits a fora
09:30   viladecans -  premini  Masculí
11:00   Bàsquet Berga -  premini Masculí
19:00   Reus deportiu -  sènior A Masculí
19:15   sant pere -  sots-21 Masculí

DIUMENGE 10 de febrer

Pavelló Puigverd
12:30   sènior femení - CBsAB
17:00   sots-25 Masculí – Mas sant lleí   
19:00   sènior B Masculí – salle Bonanova   

Partits a fora
09:30   CB llinars -  infantil femení
09:30   CBf Cerdanyola -  Mini femení 
16:00   CB Matadepera -  Cadet Masculí

HOQUEI

DIUMENGE 10 de febrer

Pavelló Dani Pedrosa
17:00   juvenil – CN Caldes

AEsE - El vendrell 64 - 75
Artés - Grup Barna 81 - 67
Castellbisbal - CN sabadell 56 - 55
Reus ploms - Martorell 73 - 81
Andorra - Reus deportiu 102 - 31
jAC sants - pardinyes 72 - 63
Roser - vic 92 - 54
CB Castellar - Igualada 72 - 61

COPA CATALUNYA · Grup i jornada 17

Roser
Martorell
pardinyes 
jAC sants 
Grup Barna
Reus ploms
CB Castellar
Artés
River Andorra
El vendrell
vic
Castellbisbal
CN sabadell 
AEsE
igualada 
Reus deportiu 

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

13
13
12
11
10
10
10
10

9
9
6
5
5
5
4
4

CLASSIFICACIÓ PJ PG PP

4
4
5
6
7
7
7
7
8
8

11
12
12
12
13
13

BÀSQUET
SÈNIOR FEMENÍ · Tercera Catalana
sant feliu - CB Castellar  46 - 71
SÈNIOR B · Tercera, grup 4
Coll - CB Castellar  77 - 68
SOTS25 · fase prèvia, grup 5
Regina Carmeli - CB Castellar  55 - 50
SOTS21 · Nivell A1, grup 3
CB Castellar - sant Medir 50 - 35
JÚNIOR FEMENÍ · Nivell B, grup 2
pedagogium - CB Castellar  33 - 67
CADET A · Nivell C1, grup 2
sant Quirze - CB Castellar  78 - 63
CADET B · Nivell B1, grup 3
CB Castellar - Basket Almeda 66 - 39
INFANTIL · Nivell B1, grup 3
Castelldefels - CB Castellar  62 - 68
INFANTIL FEMENÍ · Nivell d, grup 1
CB Castellar - Ronçana 54 - 4
PREINFANTIL · Nivell B2, grup 3
sant pere - CB Castellar  59 - 39
MINI A · Nivell B1, grup 4
Granollers - CB Castellar  68 - 72
MINI B · Nivell C1, grup 1
la Roca - CB Castellar  47 - 64
MINI FEMENÍ · Nivell d, grup 1
CB Castellar - Castellbisbal 29 - 22
PREMINI A · Nivell B2, grup 5
CB Castellar - Badalonès 84 - 44
PREMINI B · Nivell C2, grup 2
CB Castellar - solsona 60 - 22

HOQUEI PATINS
SEGONA CATALANA · Grup 3 jornada 17

olesa - Cerdanyola 3 - 8

Molins Rei - Bigues 6 - 6

palau - la Garriga pendent

Noia - Horta 5 - 2

Mataró - HC Castellar 3 - 4

Cerdanyola
palau
Noia freixenet
Bigues i Riells
la Garriga
Horta
HC Castellar
Taradell 
Mataró
olesa 
Corbera
Capellades
Molins de Rei 

37
30
29
25
24
20
18
17
14
12
12
10

5

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

12
10

9
8
7
6
6
5
4
4
4
3
1

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

1
3
3
4
3
6
8
6
8
9
9
9

10

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

JÚNIOR · Copa federació f1
HC Castellar - Cornellà 5 - 12
JUVENIL · Ct. Catalunya p4
HC Castellar - Tordera 5 - 5
ALEVÍ A Ct. Catalunya p4
Manlleu - HC Castellar  7 - 3
ALEVÍ B · Copa federació f8
Breda - HC Castellar  2 - 2
BENJAMÍ A · Copa Bcn C7
HC Castellar - Claret 2 - 5
BENJAMÍ B · Ct. Barcelona p6
sant Cugat - HC Castellar  5 - 2
BENJAMÍ C · Copa Bcn C2
HC Castellar - Tona 3 - 4
PREBENJAMÍ A · Ct. Barcelona p1
HC Castellar - sentmenat 2 - 2
PREBENJAMÍ B · Copa Bcn C1
santa perpètua - HC Castellar  2 - 2
PREBENJAMÍ C · Copa Bcn C2
HC Castellar - Cerdanyola 1 - 3
INICIACIÓ A · Copa Bcn C1
sant Cugat - HC Castellar  0 - 3
INICIACIÓ B · Copa Bcn C2
HC Castellar - Cerdanyola 0 - 3

FUTBOL SALA

DISSABTE 9 de febrer

Partits a fora
19:15   Molins 99 Cfs – Atlhètic 04

FUTBOL SALA

floresta - Baganes 4 - 3

Navàs - FS Castellar 0 - 3

Martorelles - san lorenzo 4 - 5

CN sabadell - Arrahona 10 - 1

Can parellada - Castellbell 5 - 3

Mollet - Navàs 4 - 4

Athlètic 04 - Castellnou 6 - 9

PREFERENT CATALANA, g.3 · jornada 11

CN sabadell
Cardedeu
FS Castellar
san lorenzo
Mollet
Martorelles
floresta
Can parellada
Baganes
Grup Arrahona 
Castellbell
Castellnou
Navàs 
Athletic 04

31
24
22
21
19
19
15
14
13
13
9
9
8
4

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

10
8
7
6
5
6
4
4
4
4
3
3
2
1

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

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

CLASSIFICACIÓ PT PJ PG PE PP

SÈNIOR B · primera Catalana, grup 3

Athlètic 04 - ullastrell 5 - 4

san joan - fs Castellar  2 - 9

SÈNIOR FEMENÍ · Tercera, grup 2

Catalonia - fs Castellar  0 - 0

JUVENIL A · Tercera divisió, grup 4

fs Castellar  descansa

JUV-CADET FEM · primera, grup 1

Escola pia - fs Castellar  suspès

Athlètic 04 - CN Caldes 3 - 5

CADET A · segona divisió, grup 5

palautordera - fs Castellar  2 - 2

INFANTIL A · segona divisió, grup 4

fs Castellar - Escola joviat 10 - 2

INFANTIL B · segona divisió, grup 3

fs Castellar - vall de Tenes 0 - 7

CADET A · segona divisió, grup 3

fs Castellar - Castellterçol 1 - 8

ALEVÍ B · segona divisió, grup 6

fs Castellar - diana isard 4 - 4

BENJAMÍ A · primera divisió, grup 6

fs Castellar - palau 11 - 1

BENJAMÍ B · primera divisió, grup 3

floresta - fs Castellar  14 - 4

AGENDA
DEL 8 AL 15 DE FEBRER DE 2013

BITLLES CATALANES

DIUMENGE 10 de febrer

Partits a fora
10:30   1ª prova Circuït Campionat 
de Catalunya individual

FUTBOL 8
Lliga nocturna - Resultats
obrascon- stils Cotoba pendent
la Banda - Aston Birras pendent
sol i lluna - Casanovas 0 - 1
Bar luis - promesas 3 - 0
2 de vins - Cachopos 1 - 3
lokalismo - Castellar vidrio 3 - 0

Lliga nocturna - Jornada 14
1 lokalismo 37
2 stils/Cotoba 37
3 Bar luis 30
4 Cachopos Team 27
5 la Banda 25
6 farmàcia Casanovas 22
7 Aston Birras 21
8 2 de vins 15
9 obrascon 11
10 sol i lluna 10
11 Castellar vidrio 7
12 promesas 0

M.pÉREZ

l’equip de vòleibol femení del futbol sala Castellar ha acabat en 
tercera posició de la lliga del Consell Esportiu de sabadell. les 
castellarenques van guanyar (3-2) l’últim partit de la primera 
fase contra l’iEs joan olivé, en partit molt ajustat que no es va 
decidir fins l’últim set (25-17, 23-25, 25-17, 22-25 i 15-13). Raquel 

picón, que va aconseguir un total de 7 bloquejos al partit, 
i sandra Zoyo, que va sumar fins a 12 punts directes amb 
les seves rematades, van ser les jugadores més destacades 
del Castellar. Al tractar-se de l’últim partit de la fase, unes 
50 persones van matinar dissabte per animar les noies al 
pavelló puigverd. El Castellar ha acabat la lliga amb un ba-
lanç de set victòries i dues derrotes, amb 22 sets a favor i 
14 en contra. En les properes setmanes l’equip femení de 
vòlei començarà la segona fase de la lliga del Consell, que 
serà amb un format semblant al de la primera fase.

El vòlei femení del FS Castellar 
acaba tercer de la lliga

TENNIS TAULA

DIVENDRES 8 de febrer

Recinte Firal Espai Tolrà
20:30   ATT A – falcons sabadell AE
20:30   ATT B – TT la unió
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A la imatge superior, l’escola 

Sant Esteve enllesteix la 

comparsa dels Angry Birds que 

lluïrà dissabte.  A la imatge 

inferior, tast de botifarra 

d’ou de Cárnicas Merche al 

carrer Montcada, dissabte 

passat. || josEp GRAElls

Carnaval: temps de disbauxa  i bacanal

  Marina Antúnez

La disbauxa, els excessos i la 
festa descontrolada i sense prohi-
bicions comença avui a Castellar 
del Vallès. Aquest 2013 també ve 
marcat per la crisi, però, durant 
aquest cap de setmana, diversos 
actes programats fins diumenge 
que ve ens ajudaran a pair més 
bé tot el que està passant. Per 
si fos poc, dissabte dia 16 enca-
ra cuejarà un acte carnavalesc a 
l’Espai Tolrà.

Durant tot aquest matí de 
divendres en Toltes Papallon-
gues, Rei Carnestoltes, està vi-
sitant les escoles del municipi 
acompanyat de la Carmina Mas 
i el Pau Tarruell, del grup Bufa-
núvols. A les 17 h, en Toltes Pa-
pallongues i companyia es des-
plaçaran fins a la plaça Calissó, 
on compartiran diverses danses 
tradicionals amb els assistents 
petits i grans.

Cap a les 17.15 h s’oferirà 
un tast de botifarra d’ou i, a les 
18 h, es rebrà oficialment el Rei 
Carnestoltes, que enviarà un dis-
curs d’inici del Carnaval a tots 
els veïns i veïnes. 

Dissabte, les activitats comen-
çaran a les 9 h al Mercat del Far 
West, que es concentrarà al carrer 
Major durant tot el matí. Aquest 
acte ha estat organitzat pels boti-
guers i veïnat del carrer i comptarà 
amb diverses actuacions country, 
una escenografia ambientada al far 
west, amb personatges de l’època. 
Per aquest motiu, el carrer queda-
rà tallat al trànsit de vehicles ro-
dats durant tot el matí. 

A les 17 h de la tarda es 
farà la tradicional concentració 

de carrosses, comparses i xa-
rangues, al carrer de Portugal, 
a punt per començar a desfilar 
a la gran Rua de Carnaval, a les 
17.30 h.

Enguany s’hi han inscrit 
quinze colles, que circularan pels 
carrers Portugal, Lleida, Sant Es-
teve, Sant Pere d’Ullastre, Passeig 
Tolrà, General Boadella, Major, 
plaça Calissó, Passeig, Pedrissos 
i, altra vegada al punt de sortida, 
carrer de Portugal.

Durant la Rua Colònies i Es-
plai demanarà ous per fer una 
gran truita al final de l’esdeve-
niment, una truita que ja és tra-
dicional a la vila.  A les 19.30 h 
es podrà escoltar el discurs del 
Carnestoltes, i també hi haurà 
el lliurament de premis del con-
curs de colles als grups partici-
pants a la Rua. Mentre els aspi-
rants s’esperen, serà el moment 
de degustar la gran truita a la 
truitada popular. 

A les 22 hores, la Sala 
Blava acollirà el Ball de Carna-
val, el primer de molts, amb el 
Dj RC&Ruben, que animarà als 
castellarencs amb la millor mú-
sica actual i de tots els temps. Es 
preveu l’assistència d’entre 150 i 
200 persones. 

Diumenge 10, a les 18 h., 
tindrà lloc el Ball de Carnaval a 
la Sala Blava de l’Espai Tolrà a 
càrrec del quartet Montse Joe 
Trans, un acte organitzat pels 
Amics del Ball de Saló.  

Finalment, el dia 16 de fe-
brer, és a dir, el tercer cap de set-
mana de febrer, hi haurà un Gran 
Ball de disfresses de Carnaval, 
amb el Duet Kamelot. Les entra-
des es poden reservar als telè-
fons 696 746 660 i 664 032 755, 
a un preu de 20 euros per pare-
lla, que inclou una copa de cava.
Aquest és un acte organitzat per 
l’entitat Pas de Ball. 

castellar televisió || L’equip  i 
les càmeres de Castellar Televi-
sió han informat que cobriran la 
Rua de Carnestoltes 2013 durant 

El Carnaval arrenca 
avui a les escoles, 
dissabte a la tarda 
desfilarà la Rua
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  El mim Carlos Martinez. || CEdidA

El mim Carlos Martínez

Dilluns 11 es presenta el llibre 
Desde el camerino a la Sala d’Ac-
tes d’El Mirador a les 20.30 h. 
L’acte està organitzat per l’asso-
ciació AVAN de Castellar. Aques-
ta presentació girarà al voltant de 
la darrera obra literària del mim 
Carlos Martínez, asturià recone-
gut arreu del món i gran mim.

Martínez ja havia editat 
altres llibres i ara ens propos-
ta passejar a través de la seva 
ànima, quan els pensaments flu-
eixen lliures i en solitud una hora 
abans de cada espectacle. 

“Jo sóc un amant dels ca-
merinos, m’hi passo l’hora prè-
via a l’espectacle, maquillant-
me, i reflexiono sobre moltes 
coses”. Reconeix que la seva 
dona el va convèncer a explicar 
en paraules tots aquests pensa-
ments, “i en Jonathan Gelabert 
em va ajudar a escriure el lli-
bre i el va corregir”.

Carlos Martínez és un 
poeta del gest o, com es defineix 
ell, “el poeta del silenci”. És un 
gest que lliuta contra la dictadu-
ra de la paraula, és un escultor 
de l’aire, que modula per a fer-

  M.A.

Els responsables de La Setma-
na del Pallasso van organitzar, 
dissabte dia 2, una gran festa 
benèfica amb discjòqueis amb 
la intenció de recaptar financa-
ment per al festival de pallassos 
VallèsClown que se celebrarà el 
proper mes de març i que per 
culpa de la crisi viu moments 
delicats. L’acte va tenir lloc de 
19 a 00 de la tarda a la Sala blava 
i va comptar amb un públic fa-
milar (petits, joves i adults) que 
va gaudir d’una bona vetallada, 
alhora que van col·laborar amb 
una bona causa.  || M.A.

Festa benèfica

SETMANA DEL PALLASSO 

ne objectes, i amb el silenci crea 
històries. “A l’escenari no hi ha 
pràcticament res, només algun 
element puntual. Només sóc jo, 
l’actor i punt”.

Martínez explica que treballa 
més bé en solitari que amb altres ac-
tors, “perquè hi ha artistes que ja 
hem nascut per a actuar sols, i em 
defenso més bé així”, comenta.

L’actor narra històries amb 
el gest i aconsegueix que el pú-
blic rigui, s’emocioni, es commo-
gui. Els seus gestos arriben al cor. 
“M’agrada generar emocions, re-
flexions, pensaments, rialles”.

El mim parla de coses quo-
tidianes, de la vida mateixa i de 
les injustícies que s’esdevenen a 
nivell mundial. En aquest sentit, 
molts dels seus espectacles són 
actes de protesta, “que es rebel-
len contra les injustícies i que 
van de bracet de la defensa dels 
drets humans i de les ONG que 
lluiten cada dia”. 

Fa 30 anys que exerceix com 
a mim internacional, ha actuat a 
més de 28 països i també impar-
teix classes de mim i interpreta-
ció a universistats i escoles. A més, 
ofereix xerrades i seminaris per a 
empreses sobre comunicació no 
verbal i llenguatge corporal. 

Carnaval: temps de disbauxa  i bacanal

Saint Patrick’s Day

The Best Michael Jackson Moto GP (AMpA Mestre pla) 

premis a les cinc millors comparses
que es donaran a l’Espai Tolrà.

Els Angry Birds (AMpA st. Esteve) Les Crispetes d’El Sol i La Lluna

Les meduses (AMpA Bonavista) Barbie World

Amanida Casolana (El Casal) L’Emilinet (AMpA Emili Carles Tolrà)

The Simpsons Ábrete Sésamo

Els Àngels Infernals
(AMpA joan Blanquer)

Por lo que me queda en el con-
vento... me voy de camping

Homenatge a Miliki
(Escola la immaculada)

Wepa Wepa
(la Banda i les Majorets)

PARTICIPANTS A LA RUA DE CARNESTOLTES 2013

CEdidA

aquest dissabte 9 de febrer. Pos-
teriorment, s’editarà un repor-
tatge i se’n farà difusió a través 
del seu portal a Internet.

dijous gras i més || D’altra banda, 
Carnaval també és sinònim d’ex-
cessos des del punt de vista gas-
tronòmic. Dissabte passat, durant 
tot el matí, Cárnicas Merche ja va 
oferir un tast de diverses botifar-
res per obrir la gana. Entre d’al-
tres, hi havia la tradicional boti-
farra d’ou, la crua, la negra, la de 
bolets, i amb altres farciments.

A les escoles, ahir dijous es 
va celebrar la diada de dijous gras 
o dijous llarder, on també és tra-
dicional que s’elaborin truites.

A Castellar també hi haurà 
un bon ventall d’altres menges 
procedents, sobretot, del porc, 
que oferiran les diverses carnis-
series locals com Casé, Prat Tor-
ras, entre d’altres.

D’altra banda, els menjars 
dolços també participen del Car-
nestoltes. Les pastisseries caste-
llarenques com l’Andreví, Villaró, 
Muntada, Domènech, i també els 
forns de pa com Miserachs, Grané, 
Sant Jordi i Viñas, ja tenen els 
aparadors a punt per oferir la tí-
pica coca de llardons, ja sigui amb 
pasta de full o brioix, amb crema 
o només sucre. 
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El passat cap de setmana l’entitat Amics del Ball de Saló celebrava els seus 10 anys de Festa Country. Per aquest 
motiu, amb Countrycat van organitzar una gran celebració amb balladors procedents d’arreu de Catalunya, 
que van poder gaudir del country durant tot el matí, diumenge, a més d’algunes sorpreses i nous balls que els 
professors de country van ensenyar als assistents. Es va comptar amb la presència d’unes 1.00 persones afici-
onades al country.  || M. A.

Els 10 anys de Country van comptar amb 1.000 assistents

ESPAI TOLRÀ  |  COUNTRYCAT

La companyia Alma i la mar de 
contes va actuar a l’Auditori Mu-
nicipal, convidada per La Xarxa. 
Alma és Laura Rubio, rondallai-
re professional que va interpre-
tar els contes El nen que no tenia 
sort, El gat Pisculitos i la rata de bi-
blioteca i Les bèsties vergonyoses. 
El primer conte era d’origen ca-
talà, l’altre de Turquia i el tercer, 
de Kènia. La Laura es va ficar dins 
la pell dels personatges acompa-
nyada de titelles de pal, màscares 
i barrets d’animals. Les seves his-
tòries es van rodejar d’anècdotes i 
moments únics.  || M. A.

Contes infantils que 
arriben a l’ànima

AUDITORI MUNICIPAL  |  LA XARXA

Diumenge 3 es va cloure la temporada del Grup Pessebrista de Cas-
tellar. Prop de 10.000 persones van visitar l’exposició de diorames, a 
més de la proposta del primer pis, on es van exposar joguines anti-
gues. L’entitat també va rebre la visita del programa Espai Terra, di-
rigit per Tomàs Molina, i es van rodar unes escenes del curs de mo-
delatge a càrrec de membres de l’associació sabadellenca Figuraires 
i Artesans. El prestigiós web www.jocs.org també es va fer ressò de 
l’exposició d’enguany.  || M. A.

Es clou l’exposició de pessebres de la Capella

CAPELLA DE MONTSERRAT |  PESSEBRES

j. G.

Dijous a la tarda Assumpta Montellà va presentar el seu últim llibre, 
El silenci dels telers, a Cal Gorina. Dissabte al matí ho va fer la caste-
llarenca Josefina Llauradó, a les 11.30 h. Aquest dijous han convidat 
el sacerdot de la diòcesi de Barcelona, Alfred Matas, que presentarà 
l’obra Déu també viatja en creuer.  || M. A.

Assumpta Montellà a Cal Gorina

j. G.

CAL GORINA  |  PRESENTACIÓ DE LLIBRES

j. G.

j.
 G

.
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Del 18 al 24 de febrer se celebrarà el 
5è BRAM! a Castellar. La Mostra de 
Cinema, ja consolidada a la nostra 
vila, combina el cinema social i d’au-
tor i també fa una clara aposta per a 
les produccions locals. Enguany es 
podran veure un total 13 projeccions, 
“incloent les considerades comerci-
als i les d’interès local”, comenta el 
director de la mostra, Pere Joan Ven-
tura. El BRAM! també continua enda-
vant amb el BRAM! Petit, projeccions 
per a un públic menut i familiar.  El 
cartell, obra de Carles Martínez Cal-
veras, està inspirat en l’experiment 
de Muybridge, precursor del cine-
ma. “Mostra la successió de foto-
grafies d’un cavall en moviment 
per demostrar que, en un instant 
del galop, el cavall no toca de peus 
a terra”, explica Martínez. 

El BRAM! és una iniciativa que 
es va estrenar el 2009 i que ja ha 
comptat amb prop de 6.000 espec-
tadors. Per segon any consecutiu, 
aquest 2013 l’organització anirà a càr-
rec d’una comissió formada pel Club 
Cinema Castellar Vallès i la Regido-
ria de Cultura. Segons la regidora de 
Cultura, Pepa Martínez, “malgrat la 
reducció del 15% de pressupost, la 
quantitat i qualitat de les pel·lícules 
continua sent d’alt nivell, i tindrem 
més propostes que l’any passat”.

L’acte d’obertura del BRAM serà 
el 21 de febrer amb la projecció d’Una 
pistola en cada mano, de Cesc Gay, que 
acaba de ser premiada amb quatre 
premis Gaudí. “Es comptarà amb la 

El BRAM! torna a sonar

presència de Marta Esteban, la pro-
ductora del film”, diu Ventura.

Les cinc pel·lícules restants, in-
closes en un abonament de 10 euros, 
es podran veure entre els dies 22 i 24 
de febrer i seran El capital de Cons-
tantin Costa-Gavras, La parte de los 
ángeles de Ken Loach, El profesor de 
Tony Kaye, En la casa de François 
Ozon i Blancanieves de Pablo Berger. 

A banda de la programació del 
cap de setmana, el BRAM! home-
natjarà la trajectòria del terrassenc 
Antoni Padrós, considerat una figu-
ra singular en la història del cinema 
català. Al llarg de la setmana també 
es podran veure diverses propostes 
audiovisuals i musicals realitzades 
per castellarencs. Per exemple, un 

  Marina Antúnez

La Mostra de Cinema de Castellar compta amb 13 projeccions, a més d’un concert de bandes sonores

  Foto de grup dels directors, col·laboradors i organitzadors del BRAM! amb el cartell d’aquesta edició al fons. || josEp GRAElls

concert de bandes sonores a càrrec 
d’Orquest’art. “Es tracta d’un con-
cert molt adequat, ja que interpre-
tarem melodies de bandes sonores, 
sota la direcció de Xavier Torras”, 
diu Sònia Gatell, directora d’Espaiart, 
l’entitat fundadora de l’orquestra. A 
més, també es projectaran els curt-
metratges Romànic proper de Joan 
Vives, la cinta Vinyes, barraques i bar-
raquers de Josep Vidal i la projecció 
Toastmaster del també castellarenc 
Èric Boadella. I per segon any conse-
cutiu la Mostra de Cinema acollirà un 
BRAM! petit, una proposta audiovisu-
al per als més menuts que s’ha escollit 
d’entre animacions de tot el món.

Com en edicions anteriors, 
el BRAM! inclou un premi especi-

al del públic, que concediran els es-
pectadors de la mostra. Una nove-
tat d’aquest any és la introducció del 
Premi Jurat Jove que comptarà amb 
un jurat format per set nois i noies 
procedents de l’Institut Puig de la 
Creu i de l’Espai Jove.

Els abonaments i entrades es 
poden reservar a www.clubcine-
macastellar.com. El preu general es 
manté a 10 euros, mentre que joves, 
jubilats i els socis del CCCV podran 
gaudir de descomptes interessants.

D’altra banda, diversos restau-
rants i bars de Castellar també col-
laboraran al BRAM!. Per cada rebut 
que l’interessat presenti de l’establi-
ment on ha consumit es farà un abona-
ment per a una entrada del BRAM!. 

DUES PEL·LÍCULES DEL BRAM!

Divendres, 22 febrer · 22 h
Auditori Municipal

Diumenge, 24 febrer · 20.30 h
Auditori Municipal

Una pistola
en cada mano

Blancanieves

direcció: Cesc Gay

direcció: P. Berger
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Avanç de la revisió del Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM)
fins a l’1 de març, de 10 a 20 h 
vestíbul sales de formació 
(1a planta d’El Mirador)

Country i balls de saló
Tots els nivells
inscripcions obertes:
tels. 620 179 266 (country) i 
664 032 755 (balls de saló)

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

Tapissos nuats a mà
a càrrec de lluïsa Catena
dimecres, de 10 a 13 h
inscripcions: pipAd,
dimecres i divendres, de 10 
a 13 h i de 17 a 19 h

Curs de ioga al Nou Espai
dimecres, de 19.30 a 21 h
dijous, de 10 a 11.30 h,
12 a 13.30 h i 20 a 21.30 h
inscripcions: passeig, 61
                                Tel. 937 159 037

Pintures de Josep Masaguer 
Tot el mes, de dimarts a
diumenges, de 9 a 21 h 
Cal Calissó 

EXPOSICIONS

dG 10
Ball de Carnaval
a càrrec de 
Montse & joe T
sala Blava · 18 h
org.: Amics del Ball de saló

Els diumenges
al cinema
profesor lazhar
Auditori Municipal · 18 h
org.: CCCv

dC 13
Camina i fes salut*
sortida CAp · 9.30 h
org.: Àrea Bàsica de salut

Converses per
entendre el món actual
amb josé M.ª Mena
sala Actes Mirador · 19 h
org.: iEs Castellar

dj 14
Presentació de la
revista “Vallesos”
a càrrec de vicenç Relats
Carrer del Centre, 8 · 19.30 h
org.: Cal Gorina

dv 08 Carnaval 2013*
informació a la pàgina 2

Carnaval 2013*
informació a la pàgina 2

ds 09
Mercat del Far West
a càrrec dels botiguers
del carrer Major
carrer Major · 9 h
org.: Botiguers del carrer Major

Tertúlia poètica*
Antologia poètica
de joan Arús
Arxiu d’Història
de Castellar · 21 h

dl 11
Presentació del llibre
desde el camerino
de l’actor de mim 
Carlos Martínez
sala Actes Mirador · 20.30 h
org.: AvAN Castellar del vallès

* Actes organitzats per l’Ajuntament.

CURSOS

28è Concurs anual de
fotografia en color
presentació de fotografies 
fins el 22 de març
Carrer Colom, s/n (CEC)

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

TOTHICAP:Taller de ioga 
dilluns i dijous de 10 a 11 h
o els dimarts, de 19 a 20 h
Nou grup per a dones
embarassades. 
inscripcions i més informació:
tothicapcastellar@gmail.com
649 545 803(tardes)

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

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

dv 15 Hora Golfa del Conte* · Contes de Karen Blixen 
(Memòries d’Àfrica) · penya solera · 21.30 h

Cinema · lola · sala Actes Mirador · 21 h · org.:  CCCv

Teatre* · Burundanga · Cia. Entre Cametes · sala petit format · 21.30 h

dG 17
Cinema familiar* · Hotel Transylvania · Auditori · 12 h

Diumenges de cinema* · la pesca del salmón en yemen
Auditori Municipal · 18 h

Teatre* · Burundanga · Cia. Entre Cametes · sala petit format · 18.30 h

Ball · amb Xarop de nit · sala Blava · 18 h · org.:  Amics del Ball de saló

Presentació equips · u. E. Castellar · Camp de futbol · 15.30 h
org.:  unió Esportiva Castellar

ds 16
Hora Conte Infantil* · amb Toni Massagué · Biblioteca · 11.30 h

Juguem amb els contes* · ludoteca · 12 h

Presentació llibre · El domador de paraules,
de Miquel desclot · c. del Centre, 8 · 11.30 h · org.:  Cal Gorina

Gran Ball de disfresses · amb el duet Kamelott
sala Blava · 22.30 h · org.:  pas de Ball

Teatre* · Burundanga · Cia. Entre Cametes · sala petit format · 21.30 h

Nom edat data defunció

María Méndez Cabrera 85  30/01/2013
Lluís Bordó Rovira 90   31/01/2013
Juana López Gallardo 80   31/01/2013
Emili Valerí Teixidor 87   31/01/2013
Eusebio Gutiérrez Rodríguez 82  01/02/2013
Ana Aguilar Pachón 80 02/02/2013

DEFUNCIONS

12dT

08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

permanyer
Germà
Germà
vilà
Europa
yangüela
Casanovas
Ros
permanyer
permanyer

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

FLECA MISERACHS
Crta. Sentmenat,  4 / C. Barcelona, 68 

937147856 / 937158397 / 937145339

PLAT DE LA SETMANA

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

Coca de llardons

En un bol barregem la mantega, els ous i la 
sal. Després hi afegim la farina i el llevat, 
i també hi agreguem el sucre i l’aigua. 
Ho barregem tot i hi afegim les essències 
(llimona i canyella) perquè quedin ben 
integrades en la barreja. Un cop tenim 
aquesta massa fet ahi afegim els llardons. 
Seguidament, estirem tota la bareja. Un 
cop tenim aquesta massa feta hi afegim els 
llardons. Seguidament, estirem la barreja 
en una safata de forn. Ara cal que deixem 
reposar la massa a temperatura ambient 
fins que el llevat fermenti. Finalment, només 
ens quedarà afegir-hi els pinyons i coure-la 
al forn a 200o C durant 15 -20 minuts.

Ingredients:

kg de farina
g de sucre
g de sal
g de mantega
ous
canyella en pols

1
125
10

100
5

g de llardons
Unes gotes
de llimona
ml d’aigua
g de llevat 
pinyons

120

420
4

IDIOMES CASTELLAR
Crta. Sentmenat, 52-54

937 145 340

Encara no tens plans per a 
aquest  estiu? Vols posar a 
prova el teu anglès? Per què 
no passar unes setmanes a 
Anglaterra? Idiomes Castellar 
s’encarrega d’organitzar-ho tot. 
Els paquets inclouen classes, 
estada i activitats.  Al matí 
els alumnes van a classe  amb 
companys d’arreu del món i a 
la tarda l’escola organitza tot 
tipus d’activitats tan esportives 
com culturals. I al cap de 
semana excursions a Londres, 
Canterbury, Cambridge… Pots 
escollir hospedar-te a la mateixa 
escola o bé en una família. És 
una manera divertida de passar 
unes vacances tot aprenent i 
practicant el teu anglès. Per a més 
informació passeu per l’escola o 
bé envieu-nos un correu.

Com 
aprendre?

Cursos a Anglaterra

S’observa la casa de Montserrat Sabater. Anys enrere 
era coneguda com a Ca la Fustera,  propietat  de Maria 
Argemí, vídua de qui en aquest lloc tenia una fusteria. 
També coneguda com a Cal Biciclista ja que, des de l’any 
1927, en Josep, pare de la Montserrat, a més de treballar 
a l’empresa Tolrà es dedicava a la construcció i repara-
ció de bicicletes. També hi va haver una perruqueria.

Casa de la plaça Vella, 6Memòries
160

foNs: joRdi GARRòs

AuToR: dEsCoNEGuT

Parc de Canyelles
Autora: Carme padrisa

Equip Natural Scrap amb D. Downey
Autor: josep Graells
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· Per què va pensar fa dos anys 
disfressar el carrer en motiu 
del Carnaval?
Es va fer perquè el carrer Major 
ja veus com estem. Fa uns anys, 
no hi havia cap ni una finestra que 
no fos botiga. Qui podia venir aquí 
a vendre és que li havia tocat la 
loteria. A Cal Pascuet es forma-
ven cues fins a Cal Villaró. La gent 
corria a La Vallesana per ser els 
primers. L’any passat se’ns va 
ocòrrer treure les botigues al car-
rer i muntar el mercat gitano per 
Carnaval per simbolitzar que en-
cara som vius.

· Potser l’activitat a la seva bo-
tiga, Stop, no es va traduir en 
vendes aquell dia?

Maria Consol Casajuana

Va ser un fracàs. Nosaltres vam 
cridar persones que estiguessin al 
davant de la botiga mentre nosal-
ters fèiem de relacions públiques. 
Però a la tarda, quan vam treure 
la parada, vam triomfar venent ar-
ticles de Carnestoltes. Semblava 
Reis!

· Aquest any pot passar el 
mateix?
No, perquè aquest any no hi ha pa-
rades al carrer.  L’Stop és la ferre-
ria de l’Oest, l’Andreví és una fus-
teria... la gent haurà d’entrar dins 
de l’establiment per veure la boti-
ga. No hi haurà cap rètol del co-
merç al carrer.

· Un esforç per transformar el 
carrer requereix molta infraes-
tructura?
Sí. Hem polit algunes coses. 

Aquest any, a més farem un ho-
menatge a tres veïns del carrer 
morts. En el que serà l’església 
evangèlica de l’Oest  -l’antic Ajun-
tament- hi haurà un balcó amb 
una làpida amb uns coloms i el 
nom dels tres personatges home-
natjats. Els diem que els estimem 
molt i que ho fem per ells i per això 
ens hi hem esmerat.

· A part de la botiga, vostè 
ajuda molt la gent...
Aquí no hi ha cap secret. Sóc vo-
luntària de totes les entitats del 
poble. Ara tinc un calendari amb 
coses molts diferents. Per exemple, 
em posen de control als 10 cims al 
Puig de la Creu... Sóc de totes les 
entitats i no marco cap diferència. 
I a més és molt divertit.

· El fet que hagi entrat en polí-

tica, també és pel seu esperit 
de servei al poble?
Sí. Però la política la tinc total-
ment oblidada. Vaig ser del PP i 
alguns encara em recorden penja-
da dels pòsters dels Airesols que 
semblàvem ‘Los 5 latinos’! M’he 
trobat amb alguna dependenta del 
Mercat Municipal que em pregun-
tava si encara em recordava de 
parlar en català.

 · Ara ni parlar-ne, de política?
Res. Tots els polítics no es poden 
posar a la mateixa olla, però 
sembla que tots vagin pel ma-
teix en aquest temps. Però hi la 
diferència de les persones i algu-
nes són intocables.

· Per què assisteix al ple?
Perquè no surto mai a distreure’m.  
M’assec a la sala de Ca l’Albero-

la amb el meu davantal i sembla 
que tingui la meva cadira triada. 
M’ho passo bé mirant-los. De vega-
des penso que debaten tonteries i 
d’altres penso, gairebé ploraria, de 
com s’insulten o es relacionen.

· Castellar ha canviat cap a pit-
jor en els darrers anys?
Són circumstàncies: l’evolució, la 
tecnologia, tot una mica. El mòbil 
s’ha de portar, però portar-lo per 
fer una fotografia d’un article i en-
viar-lo i després que no vinguin... 

· Hi ha molta gent que és tot 
aparença?
Sí.  Moltes vegades ve gent amb 
bosses ostentoses a la botiga però 
res. Despatxo més a gust una se-
nyora que vingui amb una bata 
que no pas altres clientes amb 
més aparença. 

Disfressem el carrer 
Major per dir que 
encara som vius

“

”
Dependenta i cosidora de peces

 Jordi Rius     
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Va començar fent de cosidora  a Sallarés Deu de
Sabadell. Fa 40 anys es va posar a despatxar a la botiga 
Stop, primer al carrer de la Mina, després al carrer Major, 
via que dissabte es converteix en un carrer de l’Oest

11 respostes
Un tret principal del seu caràcter?
positiva
Un defecte que no pot dominar?
sóc massa impulsiva
Quin animal seria?
No em sento identificada amb 
cap animal
La seva paraula preferida?
Cuida’t
Quin personatge admira?
josep Guardiola
Quin plat li agrada més?
Ànec rostit de la meva mare
Músic preferit?
Tina Turner
Un color? 
El verd
Un llibre?
Miro les revistes del poble
Una pel·lícula?
No m’agraden les pel·lícules
Un carrer que li agradi
El carrer de sant iscle


